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COMPLIANCE MANAGAMENT SYSTEM
Compliance Managament System (CMS) to system zarządzania zgodnością, czyli właściwie dobrane m. in. do
struktury firmy, procesów biznesowych, jej potrzeb, zasobów, ryzyk środki, dzięki którym zgodność z przepisami
prawnymi i standardami etycznymi może być osiągnięta.

CO DAJE WDROŻENIE W ORGANIZACJI CMS?
pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń, a zatem ustrzec się od strat - utraty
zysków, wizerunku, zaufania innych firm i konsumentów, które firma musiałaby ponieść, gdyby miały miejsce
wpływa na budowanie pozytywnego wizerunek na rynku, a tym samym budowanie zaufania innych do firmy
przyczynia się do budowania mocnej pozycji na rynku, w tym jako wiarygodnego kontrahenta
wpływa relacje w firmie, a to jak wiadomo oddziałuje na zaangażowanie pracowników w wykonywanie
obowiązków, atmosferę w firmie, jak pracownicy są usatysfakcjonowani z warunków, w jakich przychodzi im
wykonywać pracę, na zminimalizowanie sytuacji wystąpienia sytuacji stresowych na wypadek braku wiedzy,
jak zachować się w sytuacjach trudnych związanych z wystąpieniem czy też ujawnieniem nieprawidłowości.
W firmie panuje większe poczucie sprawiedliwości, pracownicy rzadziej uciekają (nie mają powodów) do
„kombinowania”, bo wiedzą, że takie zachowania nie są akceptowane i nie popłacają

Aktualnie termin Compliance z jednej strony określa
działania, których celem jest zapewnienie zgodności z
przepisami prawnymi z drugiej strony zgodności ze
standardami moralnymi (etycznymi)
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JAKI ZWIĄZEK Z CMS MAJĄ SYGNALIŚCI LUB PROCEDURY INFORMOWANIA O
NIEPRAWIDŁOWOŚCI, O KTÓRYCH CORAZ WIĘCEJ SIĘ PISZE?
Każda organizacja prowadząc działalność biznesową narażona jest na wystąpienie różnych niepożądanych
zdarzeń, które mogą mieć wpływ na osiągnięcie celów, zarówno tych krótko, jak i długoterminowych. Dla każdej
firmy ryzyka te będą kształtowały się na różnym poziomie. Z czego to wynika? Każda firma jest inna, w różny
sposób osiąga cele, prowadzi działalność w różnych lokalizacjach, ma inną specyfikę (branżę działania) itd.
Wszystko to ma wpływ na to, z jakimi ryzykami będzie miała do czynienia i przede wszystkim czy ryzyka te są
akceptowane przez kierownictwo. Jednym z takich ryzyk jest ryzyko wystąpienia korupcji w organizacji. Inne
ryzyka dotyczą obszaru AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy), prawa pracy, prawa ochrony danych
osobowych, prawa podatkowego, obrotu towarowego, ochrony informacji, prawa konkurencji, ochrony
konsumentów, prawo farmaceutyczne, ubezpieczeniowe itd. Można powiedzieć, że system informowania o
nieprawidłowościach jest jednym z kluczowych elementów całego systemu zarządzania zgodnością. Jest
bowiem źródłem informacji o nieprawidłowościach, nie tylko natury korupcyjnej, oszustwa, ale także wszelkich
innych, które mają i mogą mieć wpływ na osiągnie przez organizację stawianych celów i niekoniecznie muszą
wiązać się z naruszeniem norm prawnych, a wyłącznie wewnętrznych procedur, instrukcji, które w swoim
następstwie mogą doprowadzić w efekcie do naruszenia konkretnych norm prawnych.

CZY W POLSCE FIRMY MAJĄ OBOWIĄZEK WDRAŻANIA SYSTEMÓW POWIADAMIANIA O
NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH?
Aktualnie tylko niektóre organizacje mają obowiązek wdrażania systemu informowania o nieprawidłowościach.
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CZY TO OZNACZA, ŻE INNE PODMIOTY SĄ ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU WPROWADZENIA
MECHANIZMÓW INFORMOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH?
Nic bardziej mylnego.
Nie można zapomniać o tym, że w dniu 23 października 2019 roku została przyjęta Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa w Unii. Zgodnie z nią,
zasadniczo firmy, które zatrudniają więcej niż 50 pracowników będą zobowiązane do zapewnienia ochrony
osobom zgłaszającym naruszenia prawa Unii Europejskiej w swoim miejscu pracy. Najpóźniej w 2021 roku
państwa członkowskie, w tym i Polska, muszą wdrożyć przepisy wykonawcze. Istotą zmian, jakie wprowadzają
powyższe akty prawne jest wdrożenie skutecznych mechanizmów zapewniających ochronę osobom
zgłaszającym naruszenia (tzw. sygnalistom). Firmy już teraz stoją przed wyzwaniem zaprojektowania, wdrożenia i
utrzymania takich mechanizmów. Dla braku ponoszenia odpowiedzialności istotne jest, aby przyjęte w firmie
rozwiązania w tym obszarze były skuteczne. Dlatego też samo ustanowienie w firmie i zobowiązanie wszystkich
pracowników do stosowania, zapewne kolejnej procedury, a tym samym jej posiadanie nie będzie mieściło się w
granicach umożliwiających organizacji wykazanie należytej staranności przy wdrożeniu i utrzymaniu, a tym
samym zapewnieniu skutecznej ochrony sygnalistom. Zapewnienie skutecznej ochrony to zaledwie jeden z
obowiązków, jaki cytowana Dyrektywa wskazuje.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937
z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób
zgłaszających naruszenia prawa Unii

KIEDY FIRMY POWINNY ROZPOCZĄĆ PRZYGOTOWANIE DO WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW, O
JAKICH MOWA W DYREKTYWIE?
W naszej opinii już teraz. Im szybciej tym więcej czasu pozostaje na właściwe przygotowanie i wdrożenie.
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KTO W FIRMIE POWINIEN ZAJĄĆ SIĘ ZAPROJEKTOWANIEM, WDROŻENIEM I UTRZYMANIEM
SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZGODNOŚCIĄ LUB OCHRONY SYGNALISTÓW?
Doskonale wyszkolony oficer compliance, bo takim mianem określa się osoby odpowiedzialne za realizację

powyższych celów, muszą być od samego początku wspierane przez kierownictwo, które musi, a raczej chce się
identyfikować z wartościami, jakie zarządzana przez nich organizacja chce promować i propagować.

W JAKI SPOSÓB MOŻEMY PAŃSTWA WESPRZEĆ W PRZYGOTOWANIU DO WYPEŁNIENIA
WSKAZANYCH POWYŻEJ OBOWIĄZKÓW? W PRZYGOTOWANIU DO NADCHODĄCYCH ZMIAN?
zadbamy o budowanie świadomości kadry zarządzającej, a także pracowników. Zaprojektowaliśmy dla
Państwa szkolenia, które mają na celu nie tylko wyposażenie w wiedzę, ale także przekazanie informacji o
tym, jak należy zaprojektować, wdrożyć i utrzymać system zarządzania zgodnością
zadbamy o to, aby projektowane systemy zarządzania zgodnością zostały zaprojektowane jak najbardziej do
Państwa indywidualnych, jako organizacji potrzeb z uwzględnieniem zasobów, a przede wszystkim ryzyk
compliance
zadbamy o to, aby wdrożenie zaprojektowanego systemu odbyło się skutecznie, w sposób interesujący i
przede wszystkim angażujący wszystkich pracowników
zadbamy o monitorowanie systemu i jego doskonalenie
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JAK JESZCZE MOŻEMY WESPRZEĆ PAŃSTWA ORGANIZACJE W WYPEŁNIENIU NOWYCH
OBOWIĄZKÓW?
W naszej ofercie znajdą Państwo specjalistyczne certyfikowane szkolenie dla kandydatów na oficerów
compliance. Wysyłając swojego pracownika na tego rodzaju certyfikowane szkolenie nie tylko doceniają go jako
pracownika, wynagradzają dając możliwość zdobycia i potwierdzenia nowych kompetencji zawodowych, ale
zapewniają także swojej organizacji niezbędne zasoby w realizacji jakże trudnych obowiązków.
Przygotowana dla Państwa Akademia Oficera Compliance to intensywny kurs, który obejmuje łącznie 56
godzin lekcyjnych nauki . Głównym celem Akademii jest takie przygotowanie Uczestników do wykonywania
zawodu, aby posiadali oni nie tylko wiedzę, ale i praktyczne umiejętności realizacji poszczególnych zadań.
Dlatego też podczas kursu kładziemy duży nacisk na doskonalenie umiejętności praktycznych. Naszym celem
jest wyposażenie Uczestników nie tylko w wiedzę, która pozwoli im odpowiedzieć na pytania co należy do zadań
oficera compliance, co należy zrobić, żeby prawidłowo zaprojektować, wdrożyć i utrzymać system
zarządzania zgodności , przeprowadzić analizę ryzyka, ale także, umiejętności, które są odpowiedzią na pytania
jak zaprojektować, wdrożyć i utrzymać system .

Akademia Oficera Compliance - Professional Certificied
Compliance Officer - 6 modułów w wersji on-line

AKADEMIĘ OFICERA COMPLIANCE KIERUJEMY DO
osób zainteresowanych wykonywaniem pracy oficera compliance lub pracą w pracą w komórkach
organizacyjnych compliance
prawników, ekspertów z innych dziedzin zainteresowanych świadczeniem usług z zakresu compliance
osób, które już wykonują pracę oficera compliance i chcą dalej doskonalić swoją wiedzę i umiejętności
osób, które w firmie są odpowiedzialne za wdrożenie lub utrzymanie systemu zarządzania zgodnością
dla przedstawicieli organizacji, które planują wdrożyć system zarządzania zgodnością i chcą lepiej poznać
problematykę związaną z projektowaniem i wdrażaniem systemu
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KORZYŚCI Z UDZIAŁU W AKADEMII OFICERA
poznanie podstawowych zagadnień związanych z problematyką zarządzania zgodnością w organizacji i roli,
jaką w niej pełni oficer compliance
zdobycie wiedzy na temat zakresu i sposobu realizacji zadań przez oficera compliance
pogłębienie wiedzy na temat odpowiedzialności oficera compliance za realizowane zadania
doskonalenie praktycznych umiejętności projektowania, wdrażania i utrzymania w organizacji systemu
zarządzania zgodnością
czerpanie z wiedzy i doświadczenia trenerów, którzy będą dzielili się własnym doświadczeniem i wiedzą o
błędach, do jakich dochodzi na poszczególnych etapach związanych z dążeniem organizacji do zapewnienia
zgodności, a tym samym możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania, co i jak robić, by ich uniknąć
zdobycie praktycznych umiejętności przeprowadzania analizy ryzyk compliance
możliwość zdobycia umiejętności raportowania z realizowanych zadań
umiejętność prowadzenia i dokumentowania rozmów wyjaśniających
umiejętność budowania zaangażowania członków organizacji w utrzymanie systemu zarządzania zgodnością

KURS KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM – POZYTYWNY WYNIK UPRAWNIA DO OTRZYMANIA
CERTYFIKATU ZDANIA EGZAMINU PIERWSZEGO STOPNIA AKADEMII I UZYSKANIA TYTUŁU
PROFFESIONAL CERTIFICIED COMPLIANCE OFFICER
Dodatkowym atutem Akademii są jego prowadzący – eksperci i praktycy. Prowadzone przez nich zajęcia zostały
tak zaplanowane, aby konkretne, istotne z punktu widzenia compliance obszary, zostały omówione i
przedstawione przede wszystkim z uwzględnieniem roli i zadań oficera compliance.

CO DZIĘKI TEMU UCZESTNIK ZYSKUJE?
Zależało nam na tym, aby Uczestnicy poznając określone obszary, poznawali je przede wszystkim od strony roli i
zadań, jakie przyjdzie im wypełniać, a nie mieli poczucia, że uczestniczą w serii różnorodnych kursów
doskonalących tylko wiedzę z określonego obszaru. Dlatego przekazanie ważnych treści z perspektywy roli i
zadań oficera compliance jest dla nas kluczowe. Dodatkowym atutem naszej Akademii są zajęcia, podczas
których przyszli oficerowie compliance doskonalą umiejętności interpersonalne – bez nich trudno umiejętnie
nawiązywać i budować relacje, które niewątpliwie mają ogromny wpływ na to, jak będzie postrzegana komórka
compliance, ale także jak chętnie inni członkowie organizacji będą utożsamiali się z jej celami i je realizowali.
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MODUŁ I
Wprowadzenie do
problematyki zarządzania
compliance. Czym jest
compliance?
Zadania i obowiązki oficera
compliance.
Odpowiedzialność oficera
compliance.
Obszary zgodności – przegląd
przepisów prawnych istotnych
z punktu widzenia oficera
compliance.
Tworzenie compliance w
strukturach organizacji.
Compliance w
międzynarodowej grupie
kapitałowej. Granice swobody
działania organizacji będącej
częścią grupy.
Doskonalenie umiejętności
interpersonalnych w pracy
oficera compliance.
Żeby inni też chcieli budowanie zaangażowania
innych w zapewnienie
zgodności organizacji.

MODUŁ II
Projektowanie, wdrażanie i
utrzymanie systemu
zarządzania zgodnością +
warsztaty.
Błędy na etapie
projektowania, wdrażania i
utrzymania systemu
zarządzania zgodnością.
Analiza ryzyk compliance.

MODUŁ III
Anti-corruption compliance.
Doskonalenie umiejętności
interpersonalnych oficera
compliance.
Zarządzanie zgodnością w
obszarze przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy i
finansowaniu terroryzmu.
Analiza ryzyka compliance.

Akademia Compliance realizowana jest w wersji on-line przy
pomocy platformy Zoom, Clickmeeting lub MS Teams
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MODUŁ IV

MODUŁ V

Zarządzanie zgodnością w
obrocie towarowym. Łańcuch
dostaw.
Sztuka zadawania pytań w
pracy oficera compliance.
Doskonalenie umiejętności
oficera compliance pracy z
grupą.

Problematyka prowadzenia
rozmów wyjaśniających.
Zapewnienie zgodności w
kontaktach z organami
ścigania i instytucjami
państwowymi.
Relacje między compliance a
innymi jednostkami w
organizacji. Rola i
zaangażowanie kierownictwa.
Raportowanie w pracy oficera
compliance.
Anti-corrupction compliance.
Doskonalenie umiejętności
oficera compliance w pracy z
grupą.

MODUŁ VI
Zarządzanie zgodnością w
prawie ochrony danych
osobowych.
Zarządzanie zgodnością w
prawie konkurencji.
Zarządzanie zgodnością w
bezpieczeństwie informacji.
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AKADEMIA OFICERA COMPLIANCE - PROWADZĄCY
KATARZYNA WOJTASZYN
prawnik, Approved Compliance Officer (ACO), Professional Certified Coach (PCC) ICF, ekspert CALC WIAL, audytor
wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą ISO 27001. Właściciel firmy specjalizującej
się w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń oraz świadczeniu usług doradczych i konsultingowych w obszarze szeroko
rozumianego business security i compliance, jak np. w zakresie prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających,
wsparcia w kontaktach z organami ścigania, wdrażania systemu zarządzania zgodnością, wspierania organizacji w
rozwiązywaniu przeróżnych problemów i realizacji wyzwań w obszarze związanym z głównym przedmiotem działalności.
Przez ponad 18 lat była związana z pracą na rzecz organów ścigania, w tym Policji, CBŚ oraz ABW, gdzie od samego
początku, jako funkcjonariusz dochodzeniowy zajmowała się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, potem
zorganizowanej przestępczości ekonomicznej oraz innych przestępstw zgodnie z właściwością rzeczową poszczególnych
służb. Tam również zdobyła pierwsze doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu organizacją czy zarządzaniu zespołami,
początkowo na stanowisku naczelnika wydziału postępowań karnych, potem zastępcy dyrektora nadzorując pracę kilku
wydziałów. Autorka publikacji prawnych na temat instytucji świadka koronnego oraz tymczasowego zajęcia mienia
ruchomego. Współautorka podręcznika dla instytucji państwowych na temat problematyki prowadzenia postępowań
zabezpieczających. Współautorska programu certyfikowanych kursów dla oficerów compliance i kandydatów na oficerów
compliance oferowanych przez BDO Solutions. Współpracuje z Instytutem Komunikacji dla Rozwoju MUKOID, dr Ewy
MUKOID, gdzie m. in. prowadzi zajęcia poświęcone nauce i doskonaleniu kompetencji coacha ICF związanych z
komunikowaniem się, w tym słuchaniem, etyce wykonywania zawodu coacha oraz z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, gdzie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na kierunku Mentoring i Coaching.

Dodatkowym atutem szkolenia są jego prowadzący –
eksperci i praktycy

GABRIELA BREWKA – CHUDOBA
przez ponad 20 lata związana z pracą w administracji publicznej, gdzie odpowiedzialna była m. in. za ochronę informacji
niejawnych i bezpieczeństwo danych osobowych. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych
osobowych i informacji niejawnych na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie. Posiada także duże doświadczenie w
prowadzeniu szkoleń, ich projektowaniu w obszarze związanym z szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa
informacji. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością działania (ISO 22301), systemu zarządzania działaniami
antykorupcyjnymi wg IOD 37001:2017.
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ELWIRA PATSIOTOS
Ekspert i praktyk w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) od 18 lat.
Wieloletni pracownik Departamentu Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów (Polska Jednostka Analityki
Finansowej). Od 2009 r. pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Analiz, a od 2014 r. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu,
następnie Dyrektora Departamentu Informacji Finansowej, którym kierowała do 22 lutego 2016 r. W ciągu następnych ponad
dwóch lat, do końca czerwca 2018r. prowadziła postępowanie licencyjne w obszarze AML/CFT w spółce powołanej w celu
stworzenia banku europejskiego, które zakończyło się uzyskaniem Licencji bankowej. Następnie prowadziła
międzynarodowy projekt w obszarze Compliance w Warszawie. Od 1 października 2020 pracuje jako Senior Exppert Centre
of Expertise Compliance, ING Bank Śląski SA
Od 2009 roku uczestniczy w wielu konferencjach i szkoleniach jako prelegent i panelista. Odbiorcami szkoleń i warsztatów
były instytucje finansowe (w tym FinTechy), organy ścigania w tym: Policja, CBŚ, ABW, CBA. Współautorka praktycznego
przewodnika Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz Komentarza do ustawy w tym obszarze
(wyd. Wolters Kluwer).ponad

KRZYSZTOF KRAK
Doradza w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w podmiotach
publicznych i prywatnych. Zajmuje się wdrażaniem dedykowanych rozwiązań do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów
oraz szkoli pracowników i przygotowuje odpowiednie w tym zakresie procedury. Doradza i prowadzi audyty śledcze pod
kątem ryzyk korupcyjnych i nadużyć. Przygotowuje analizy i oceny informacji dotyczących możliwych ryzyk nadużyć i
korupcji.
W jednej z dużych kancelarii prawnych doradzał w zakresie rozwiązań przeciwdziałania nadużyciom oraz wdrażania
systemów zarzadzania antykorupcyjnego wg międzynarodowej normy ISO 37001.
Wcześniej ponad 25 lat był związany z organami ścigania, od 2006 roku pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych w
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, najpierw dyrektora Departamentu Analiz, gdzie nadzorował zadania analityczne biura
oraz min. odpowiadał za stworzenie procedur i całego systemu anonimowego zgłaszania podejrzeń korupcji. Pełnił także
funkcje dyrektora Gabinetu Szefa CBA i nadzorował działania w zakresie edukacji oraz prewencji antykorupcyjnej
prowadzonej przez biuro.
Obecnie działa jako niezależny doradca.ponad
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DARIUSZ STANIÓW
posiada ponad 25 letnie doświadczenie zawodowe w Służbie Celnej i KAS, a tym samym ogromną wiedzę i doświadczenie
w tym obszarze. W swojej karierze zawodowej wielokrotnie pełnił funkcję kierownicze, w tym jako naczelnik oraz dyrektor
Izby Celnej. Nadzorował pracę, a tym samym odpowiadał za działania funkcjonariuszy odpowiedzialnych za prowadzenie
kontroli w podmiotach gospodarczych, zwalczanie przestępczości, współpracę międzynarodową. Autor wielu publikacji o
tematyce prawnej, w tym m. in. jedynego dotychczas podręcznika-kompendium obejmującego ustawodawstwo celne RP i
UE - „Kontrola skarbowa. Kontrola celna” wyd. Wrocław, Dowody i środki dowodowe w postępowaniu kontrolnym organów
celnych” – UŚl., Katowice, współredaktor „Polskiego Podręcznika Celnego” – wyd. MF, członek zespołu opracowującego w
2004 r. Strategię Służby Celnej i Strategię Kontroli Sł. Celnej. Wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu, Akademii Biznesu w
Dąbrowie Górniczej i Krakowie, w Krajowej Szkole Skarbowości.

KRZYSZTOF BODZIONY
Wieloletni praktyk w obszarze compliance, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych
oraz kontroli i audytu wewnętrznego, m.in. odpowiadał za zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemów zarządzania
we wskazanych wyżej obszarach biznesowych w jednej ze znanych korporacji finansowych oraz – jako członek zespołu
ekspertów lub samodzielnie – projektował, wdrażał i audytował systemy bezpieczeństwa informacji oraz systemy ochrony
danych osobowych w szeregu firm, m.in. z branż: finansowej, w tym FINTECH, internetowych platform sprzedażowych, sieci
sklepów stacjonarnych, kancelarii podatkowych i biur księgowych, brokerów usług. Wykładowca i trener na kursach
specjalistycznych z dziedziny bezpieczeństwa i pokrewnych, w tym kursach dla audytorów firmowanych przez jedną z
wiodących organizacji certyfikujących wg norm ISO. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i kilku studiów
podyplomowych z zakresu szeroko pojętego zarządzania. Certyfikowany audytor wiodący systemów zarządzania
bezpieczeństwem informacji wg normy 27001:2019 oraz ekspert ds. ryzyka i posiadacz licencji detektywa. Posiada blisko 40
- letnią praktykę zawodową.

Kurs kończy się egzaminem – pozytywny wynik uprawnia do
otrzymania certyfikatu i uzyskania tytułu Proffesional
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prawnik, absolwent: podyplomowych studiów w zakresie zarządzania projektami europejskimi na Akademii Ekonomicznej w
Katowicach, studiów podyplomowych w zakresie Compliance w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu im M. Curie-Skłodowskiej – Filia w Rzeszowie. Certyfikowany Compliance Officer - ACO
(Approved Compliance Officer), Certyfikowany Approved Compliance Expert – ACE. Certyfikowany audytor wewnętrzny w
zakresie normy PN-EN ISO 14001:2015 – DAS, a także z zakresu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 – DAS.
Na co dzień prawnik obsługujący dużą spółkę kapitałową w zakresie bezpieczeństwa prawnego oraz Compliance. Ponadto
główny udziałowiec firmy w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania systemu zarządzania zgodnością
(Compliance). Wcześniej szef jednego z urzędów administracji publicznej. Wieloletni wykładowca akademicki z zakresu
nauk prawnych i zarządzania. Autor artykułów naukowych poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i
dialogu pracowniczego.

KOSZTY UDZIAŁU W KURSIE
1 590 zł + 23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej osoby w module 2 dniowym
7 800 zł + 23% VAT - koszt udziału w całości kursu transmisja on-line (12 dni)
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat BDO
Academy

INFORMACJI UDZIELA
GRZEGORZ KOŁBUŚ

Kursy zawodowe & szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów
+48 22 543 17 32
+48 604 373 087
grzegorz.kolbus@bdo.pl

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest właścicielem marek szkoleniowych: BDO
Academy, Infor Training, Eurodirect oraz Polexpert.
BDO Solutions Sp. z o.o., KRS: 0000451748, REGON: 14654686900000, NIP: 108-001-50-26.
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy, KRS: 0000729684, REGON: 141222257, NIP: 108-000-42-12. Wartość wkładu kapitałowego wynosi
10.037.500 zł.
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest członkiem BDO International Limited,
brytyjskiej spółki i częścią międzynarodowej sieci BDO, złożonej z niezależnych spółek członkowskich.

