
Compliance i zarządzanie ryzykiem, 
czyli jak prowadzić biznes i nie dać się 

oszukać?

Śniadanie 
biznesowe

Termin: 18 września 2019 r., godz. 10:00-12:30

Miejsce: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (ul. Opolska 15)

Rejestracja na wydarzenie:

E-mail: szkolenia@rig.katowice.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przez organizatora przyjęcia zgłoszenia. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, przewidujemy 
udział maksymalnie 2 osób z każdej firmy. 

mailto:szkolenia@rig.katowice.pl


Compliance i zarządzanie ryzykiem, czyli jak prowadzić 
biznes i nie dać się oszukać?

Program spotkania

09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników, poranna kawa 

10:00 – 10:45     Gdzie szukać ryzyka?
▪ Jakie straty przynoszą nadużycia? Koszty.

▪ Jak są popełniane, kim są sprawcy nadużyć? – Statystyki i nasze doświadczenia, profil sprawcy.

▪ Sposoby i narzędzia wykrywania nadużyć? – Praktyczne przykłady.

10:45 – 11:00     Przerwa     

11:00 – 12:00     Jak zabezpieczyć się przed nadużyciami
▪ System compliance jako narzędzie nadzoru nad przedsiębiorstwem i przeciwdziałania nadużyciom

▪ Zgłaszanie nieprawidłowości

▪ Weryfikacja pracowników i kontrahentów

▪ Rola szkoleń i poprawnej komunikacji

▪ Odpowiednia struktura organizacyjna a prewencja nadużyć

12:00 – 12:15     Co zrobić gdy zostaniemy oszukani?
▪ Działania korygujące i wyjaśniające w praktyce.

12:15 – 12:30    Dyskusja i podsumowanie
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Compliance i zarządzanie ryzykiem, czyli jak prowadzić biznes i nie 
dać się oszukać?

Anna Hlebicka-Józefowicz

Associate DZP  
dr Anna Partyka-Opiela

Partner DZP

Julia Besz

Associate DZP

Doktor prawa, Szef Zespołu 
Compliance kancelarii DZP. Zajmuje 
się zagadnieniami związanymi z 
transparentnością procesów 
wewnętrznych i zewnętrznych, 
reklamą, korupcją, corporate
governance, komunikacją, 
przebudową i optymalizacją 
systemów i przedsiębiorstw. 
Prowadzi projekty mapowania i 
oceny ryzyka compliance oraz 
wdraża kompleksowe systemy CMS.

E-mail: anna.partyka-opiela@dzp.pl

W ramach Zespołu DZP Compliance
doradza w usprawnianiu systemów 
zarządzania zgodnością oraz 
tworzeniu procedur wewnętrznych 
dla zapobiegania nadużyciom 
gospodarczym i korupcji w 
przedsiębiorstwach wg 
międzynarodowych standardów. 
Zajmuje się ochroną sygnalistów 
korporacyjnych i wdrażaniem 
systemów whistleblowing.

E-mail: julia.besz@dzp.pl

Prawnik w Zespole Doradztwa 
Regulacyjnego i Zespole Compliance
kancelarii DZP. Członek Grupy roboczej 
ds. etyki i standardów odpowiedzialnego 
prowadzenia biznesu działającej przy 
Ministerstwie Rozwoju. Przygotowuje 
strategie działań regulacyjnych, w toku 
prac legislacyjnych analizuje wpływ 
przepisów na działalność 
przedsiębiorców i opracowuje uwagi do 
projektów aktów prawnych. 

E-mail: anna.hlebicka-jozefowicz@dzp.pl
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