
 
 
 

  

W odpowiedzi na zwiększające się zapotrzebowanie firm z branży energetycznej zespół compliance kancelarii DZP organizuje 

szkolenie „Skuteczny system antykorupcyjny w branży energetycznej -  Norma ISO 37001”.  

Program szkolenia 

 

 

 
  

 

 
4 października (wtorek) 

godz: 10:30-13:00 

  

Biuro DZP w Warszawie 
 Rondo ONZ 1 

 

 

  Szkolenie bezpłatne 

Zapraszamy na 
szkolenie 

 
 

Skuteczny system antykorupcyjny w branży 

energetycznej - Norma ISO 37001   

 

10:15-10:30 | Rejestracja gości i kawa  

10:30-11:00 | Ryzyko korupcyjne w sektorze energetycznym  

• Problemy i wyzwania branżowe  

• Mapowanie: identyfikacja i ocena ryzyk korupcyjnych w działalności firmy  

• Jak zarządzać zidentyfikowanymi ryzykami? 

11:00-11:30 | Czym jest norma ISO 37001 Anti-bribery Management System?  

• Co daje wdrożenie normy ISO 37001?  

• Jakie korzyści przyniosło wdrożenie normy ISO 37001 w firmach z branży energetycznej?  
 

11:30-12:00 | Zasady antykorupcyjne w firmie energetycznej jak budować system przeciwdziałania korupcji?  

• Podstawowe procedury  

• Rola compliance officera i zarządu  

12:00-12:15 | Przerwa  

12:15-12:45 | Jak przebiega projekt wdrożenia normy ISO 37001?  

• Etapy postępowania w procesie wdrożenia normy ISO 37001  

• Role i zadania w procesie wdrożenia systemu antykorupcyjnego  
 
12:45-13:00 | Jak wygląda proces certyfikacji?  

• Proces certyfikacji w praktyce 

• Co po certyfikacji ? - dalsze kroki i audyty recertyfikacji 
 

13:00-13:15 | Pytania i dyskusja  

 

Szkolenie będzie miało charakter hybrydowy. Zapraszamy do udziału w biurze kancelarii lub online.  



 
 
 

Dlaczego ten temat jest ważny dla branży energetycznej? 

Szeroki zakres działań o charakterze korupcyjnym sprawia, że obecnie jest to temat, na który musi zwracać 

uwagę każdy przedsiębiorca. Kwestia ta jest szczególnie istotna dla przedsiębiorców działających w branży 

energetycznej z kilku przyczyn: 

1. charakterystyki rynku energetycznego jako ściśle regulowanego,  

2. intensywnych kontaktów z podmiotami zewnętrznymi m.in. z dostawcami, podwykonawcami, klientami 

i  administracją publiczną  

3. wysokich wartości współprac. 

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu? 

 

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu? 

Eksperci kancelarii DZP kompleksowo wspierają swoich klientów w zakresie wdrażania systemów 

antykorupcyjnych. Identyfikują i analizą ryzyka korupcyjne, wdrażają wewnętrzne rozwiązania organizacyjne 

zmniejszające ryzyko wystąpienia działań korupcyjnych oraz odpowiadają na bieżące pytania klientów.  

Podczas spotkania opowiedzą, jakie ryzyka są charakterystyczne dla branży energetycznej oraz podzielą się 

praktycznymi wskazówkami, jak się przed nimi zabezpieczyć. 

Jakie tematy zostaną poruszone podczas szkolenia?  

 

  

Działy zakupowe
Jak budować bezpieczne relacje 

z kontrahentami?

Członkowie zarządów
Jak się zabezpieczyć  firmę 

i pracowników przed naruszeniem 
przepisów antykorupcyjnych?

Działy audytu i kontroli  
Jak audytować i weryfikować 

skuteczność systemu 
antykorupcyjnego?

Szkolenia 
antykorupcyjne

Klauzule 
antykorupcyjne

Mapy ryzyk 
korupcyjnych

Narzędzia do 
zarządzania ryzykiem

Konflikt interesów

Wymiana upominków 
w relacjach 

biznesowych

Efektywna 
komunikacja 
compliance

Negocjacje z 
partnerami 

biznesowymi

Weryfikacja 
kontrahentów

Sponsoring 
i darowizny

Działy prawne i compliance
Jak tworzyć wewnętrzne procedury 

i  mitygować ryzyka?



 
 
 

Kim będą prelegenci?  

 Anna Partyka-Opiela 
Partner | DZP Compliance 
E: anna.partyka-opiela@dzp.pl 
M: +48 661 363 505    

Anna jest doktorem prawa, szefową zespołu compliance kancelarii 
DZP. Świadczy bieżące doradztwo z zakresu zapobiegania korupcji  
i compliance, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych  
z transparentnością procesów wewnętrznych i zewnętrznych, 
corporate governance, komunikacją oraz przebudową i optymalizacją 
systemów i przedsiębiorstw. 

 

Julia Besz  
Associate | DZP Compliance 
E: julia.besz@dzp.pl 
M: +48 571 207 072 

Julia zajmuje się doradztwem w zakresie compliance, przeciwdziałania 
korupcji i compliance w oparciu o standardy ISO. W szczególności 
przygotowuje rozwiązania wewnątrzorganizacyjne z zakresu analizy  
i oceny ryzyka braku zgodności oraz tworzy mechanizmy wewnętrzne, 
które mają na celu optymalizację procesów biznesowych, a także  
zapobieganie nadużyciom gospodarczym w spółkach. 

Rejestracja 

Prosimy o wysłanie zgłoszenia przez [FORMULARZ] do 3 października, do godziny 12:00.  

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatorów. 

Wystawiamy zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WhxAxAI_SkqmYDlDryfFWK-tuTGGCPVEtDkifaIm0bNUMEJYVEtXNEw1Q0JWVzQwMjMwNUtENlAwTC4u

