
 

 

SPOTKANIE DORADCZE 
 

pod tytułem: 

 

Jak prowadzić biznes i nie dać się oszukać? – 37001 
powodów dlaczego powinieneś wdrożyć compliance 

26 września 2019 r.  
w godz. 10.00 – 12.30 

(siedziba BCC w Warszawie, Plac Żelaznej Bramy 10, sala hiszpańska) 

 

Prosimy o przesyłanie potwierdzeń drogą e-mailową pod adresem: 
beata.chojecka@bcc.org.pl  

  
Szanowni Państwo, 
  
serdecznie zapraszamy na warsztat pt. Jak prowadzić biznes i nie dać się oszukać? 
– 37001 powodów dlaczego powinieneś wdrożyć compliance. 
 
Podczas spotkania przedstawimy statystyki pokazujące jakie działania biznesowe są 
szczególnie obarczone ryzykiem wystąpienia nadużyć. Przybliżymy także specyfikę 
rozwiązań, które mogą poprawić bezpieczeństwo prawne organizacji, przyczynić się 
do zmniejszenia liczby nadużyć, poprawić zewnętrzny wizerunek firmy oraz wpłynąć 
na efektywność biznesu. Omówimy także głośną w ostatnich miesiącach kwestię 
whistleblowingu, a więc prowadzenie postępowań wyjaśniających i wdrażanie 
środków naprawczych.  
Opowiemy Państwu także o naszych doświadczeniach związanych z 
przygotowaniem do certyfikacji normą  ISO 37001- system zarządzania 
antykorupcyjnego. Obserwujemy bowiem rosnącą popularność tego certyfikatu w 
Polsce. 
 
Warsztat będzie zorientowany wokół praktycznych zagadnień, z przedstawieniem 
case study, które pokazują jak oszustwa i nadużycia funkcjonują w rzeczywistości 
gospodarczej. 
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Cel spotkania 
Celem spotkania jest omówienie roli jaką system compliance może spełniać w organizacji. Pokażemy 
Państwu dane statystyczne, które dowodzą tego, jaki pozytywny efekt może wywrzeć posiadanie 
określonych mechanizmów compliance. 
 
Podczas spotkania omówimy najefektywniejsze z perspektywy naszych doświadczeń mechanizmy 
compliance oraz dobre praktyki związane z ich wdrażaniem. Poruszymy także coraz bardziej 
popularny w ostatnich latach mechanizm, a więc wdrożenie ISO 37001 – certyfikacja systemu 
antykorupcyjnego. 

 

Korzyści z udziału w spotkaniu  
 
Uczestnik spotkania:  

• Pozna dobre praktyki wdrażania poszczególnych mechanizmów compliance; 

• Zrozumie jakie korzyści może nieść wdrożenie poszczególnych mechanizmów i jakie wyzwania 
wiążą się z ich wdrażaniem; 

• Będzie miał możliwość zadania własnych pytań i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami 
oraz z prowadzącymi. 

 
Program spotkania 

 
 

GODZINA PUNKT PROGRAMU 

10.00 - 10.05 Powitanie uczestników  

10.05 - 12.00 1. Gdzie szukać ryzyka?  
• Jakie straty przynoszą nadużycia jak są popełniane, kim 

są sprawcy nadużyć – statystyki i nasze doświadczenia, 
• Sposoby i narzędzia wykrywania nadużyć – praktyczne 

przykłady. 
  

2. Jak zabezpieczyć się przed nadużyciami?  
• System compliance jako sposób przeciwdziałania 

nadużyciom.  
• System zgłaszania nieprawidłowości – korzyści z 

wprowadzenia i zmiany legislacyjne z tym związane, 
• Weryfikacja pracowników i kontrahentów, 
• Rola szkoleń i poprawnej komunikacji, 
• Odpowiednia struktura organizacyjna a prewencja 

nadużyć. 
 
3. Czy i jak mogę zdobyć certyfikat przeciwdziałania korupcji? – ISO 
37001 

• Czym jest ISO antykorupcyjne? 
• Jakie są kluczowe elementy zarządzania 

antykorupcyjnego z perspektywy organizacji? 
• Jak wygląda uzyskiwanie certyfikatu? 

 
  



4. Co robić gdy zostaniemy oszukani? 
• Działania wyjaśniające i korygujące w praktyce.  

12.00 – 12.30 Sesja pytań i odpowiedzi:   
sesja pytań i odpowiedzi oraz indywidualnych konsultacji 

 
Spotkanie doradcze jest skierowane do:  
 
Spotkanie jest adresowane do wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od branży i rozmiaru 
organizacji. Materiał zostanie przedstawiony w sposób dostosowany do potrzeb przedstawicieli 
przedsiębiorców zajmujących się prowadzeniem przedsiębiorstwa i/lub jego sprawami prawnymi, 
compliance i kwestiami etycznymi.  

 

Prowadzący:  
 
Dr Anna Partyka – Opiela - jest doktorem prawa, szefem zespołu compliance kancelarii 

DZP. Posiada wieloletnie doświadczenie jako prawnik wewnętrzny w Teva, Jelfa i Valeant, gdzie 
zajmowała się doradztwem w zakresie etyki, zapobiegania korupcji i compliance, brała udział w 
procesach integracyjnych i restrukturyzacyjnych, w tym w zintegrowaniu i zbudowaniu połączonych 
systemów compliance (regulacje krajowe, FCPA, Bribery Act, zamówienia publiczne).  
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z transparentnością procesów wewnętrznych i 
zewnętrznych, reklamą, korupcją, corporate governance, komunikacją oraz przebudową i 
optymalizacją systemów i przedsiębiorstw. W ostatnim czasie prowadziła wiele projektów z zakresu 
compliance oraz restrukturyzacji w branży farmaceutycznej.  
Prowadziła liczne projekty związane z analizą i usprawnianiem procesów i procedur, zapobieganiem 
nadużyciom wewnętrznym, konfliktom interesów oraz działaniom o charakterze antykorupcyjnym, w 
tym szczególnie w branżach regulowanych, takich jak ochrona zdrowia i rynek farmaceutyczny. 
LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/annapartykaopiela  
 

 

Michał Skrzywanek - Michał jest radcą prawnym. Doradza w zakresie compliance, prawa 

ochrony konkurencji i prawa farmaceutycznego. W szczególności bierze udział w audytach oceny 
ryzyka, krajowych i międzynarodowych procedur antykorupcyjnych oraz standardów etycznych, a 
także przygotowuje strategie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Regularnie uczestniczy w 
projektach  związanych z wdrażaniem procedur ochrony danych osobowych, systemów zarządzania 
zgodnością oraz systemów minimalizacji ryzyka nadużyć, również z wykorzystaniem e-technologii. 
Posiada doświadczenie w zakresie przygotowania i wdrażania dla polskich oraz zagranicznych 
podmiotów dobrych praktyk w obszarze przeciwdziała wyłudzeniom VAT, zapobiegania  korupcji i 
compliance.  
We współpracy z organami administracji państwowej analizował i przygotowywał propozycje 
kierunkowych zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Michał posiada bogate 
doświadczenie w obszarze postepowań spornych, w tym m.in. reprezentował polskie i zagranicznie 
podmioty w trakcie postępowań administracyjnych. Posiada również doświadczenie w obszarze 
cyberbezpieczeństwa oraz zagadnień korporacyjnych (fuzje i przejęcia, przekształcenia, współpraca 
handlowa).  
 

LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/micha%C5%82-skrzywanek-14383216b  

 
Dodatkowe informacje 

 
❖ Spotkanie doradcze BCC organizowane jest tylko dla członków/firm BCC 
❖ W spotkaniu doradczym BCC mogą wziąć udział osoby wydelegowane z firmy  
❖ Spotkanie doradcze BCC jest bezpłatne 
❖ Spotkanie doradcze BCC organizowane jest w ramach pakietu usług i nie wiąże się  

z żadnymi dodatkowymi kosztami. 
❖ Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w spotkaniu doradczym BCC  
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Business Centre Club istnieje od 1991 roku. Jest największą w kraju organizacją 

indywidualnych pracodawców. Zrzesza blisko 2000 przedsiębiorców zatrudniających 600 tysięcy 
pracowników. Wśród członków BCC znajdują się największe międzynarodowe korporacje, instytucje 
finansowe, ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, 
koncerny wydawnicze itd. Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, 
lekarze, wojskowi i studenci. BCC koncentruje się na działaniach lobbingowych, których celem jest 
rozwój polskiej gospodarki, zwiększenie liczby miejsc pracy i pomoc przedsiębiorcom. Członkowie 
BCC reprezentują 249 miast. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest prezes Marek Goliszewski.  
Więcej: www.bcc.org.pl  
Kontakty dla prasy: http://www.bcc.org.pl/kontakty_prasowe_bcc.php  
 

 

DZP – to największa polska kancelaria prawnicza. Od 1993 roku nasi eksperci doradzają polskim i 

zagranicznym klientom z niemal wszystkich branż gospodarki. Obecnie w naszych biurach pracuje 
ponad 150 ekspertów różnych specjalizacji.  
 
Od lat pracujemy nad utrzymaniem naszej dobrej reputacji i prestiżu zawodowego. Pomaga nam w 
tym wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy dużych i złożonych projektach, wprowadzanie 
nowatorskich rozwiązań oraz praca z bardzo wymagającymi klientami. Lata pracy i poszerzanie 
wiedzy eksperckiej pozwalają nam rozwiązywać nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia 
prawne. Dlatego też od lat niezmiennie zajmujemy pierwsze miejsce w rankingach kancelarii 
prawniczych przeprowadzanych przez Rzeczpospolitą i Dziennik Gazetę Prawną. 
 
Jesteśmy także wyróżniani i rekomendowani w międzynarodowych rankingach specjalistycznych: 
Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, ITR WorldTax i WTR1000. 
 
Tworzymy szeroką sieć powiązań i relacji z zagranicznymi kancelariami i firmami doradczymi. 
Działamy także w międzynarodowych organizacjach prawniczych. Kontakty z firmami partnerskimi 
dają nam dostęp do ekspertyz prawnych oraz rozwiązań z całego świata. Dzięki temu doradzamy 
przedsiębiorcom z Polski zainteresowanym operacjami na rynku międzynarodowym, a także 
przedsiębiorcom zagranicznym, poszukującym doradztwa w zakresie prawa polskiego. 
 
Więcej: https://www.dzp.pl/  
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