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Zmieniający się stan prawny dotyczący spółek giełdowych sprawia, że zorganizowanie 
adekwatnej i skutecznej funkcji compliance w spółce staje się nie tylko coraz bardziej 
potrzebne, ale także coraz trudniejsze. Niniejsze szkolenie wychodzi naprzeciw tym 
trudnościom i ma za zadanie wskazanie, jak powinna wyglądać funkcja compliance w spółce 
giełdowej. 
 
Ponadto, wobec coraz bardziej powszechnych rozwiązań IT w obszarze GRC (Governanace 
Risk Compliance) uczestnicy uzyskają wiedzą o podstawowych funkcjonalnościach 
poszczególnych modułów GRC, co ułatwi im zrozumienie własnych potrzeb w zakresie 
narzędzi informatycznych wspierających funkcję compliance. 
Zważywszy na wysokość sankcji, którym podlegać mogą tak spółka jak i członkowie 

organów oraz nieostry charakter przepisów Rozporządzenia MAR, drugiego dnia 

koncentrujemy się na zagadnieniu obowiązków informacyjnych. 

 

  

 

 

KORZYŚCI 

• Dostaniesz praktyczne wskazówki jak zorganizować funkcję compliance w spółce 

w ramach istniejących modelów korporacyjnych 

• Dowiesz się jak zarządzać ryzykiem braku zgodności i w jaki sposób zapewnić 

zgodność za pomocą funkcji kontroli obejmujący obszar compliance 

• Zaadoptujesz zaawansowane rozwiązania do własnej organizacji. 

 

UCZESTNICY 

• Pracownicy komórek do spraw zgodności (compliance) w bankach komercyjnych i 
spółdzielczych, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni badających zapewnianie 
zgodności w bankach, pracownicy departamentu: prawnego, ryzyka operacyjnego, 
AML a także pełniących funkcję ABI, Inspektora zgodności, członkowie zarządu 
odpowiedzialni za nadzorowanie ryzyka braku zgodności, członkowie komitetu audytu 
i komitetu ryzyka. 

 
SZKOLENIE ON-LINE 

• Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu 

podłączonego do sieci 

• W oparciu o naszą platformę 

• Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się 

oprogramowaniem 

• Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat 

Z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie także w dedykowanej formie 

zamkniętej.  

Zapraszamy do rezerwacji miejsc! 

Agnieszka Tworzyńska 

project manager 

tel. 22 696 80 22 

a.tworzynska@langas.pl 

 

D r  Ł u k a s z  C i c h y  

Specjalizuje się w zagadnieniach corporate 

governance, kontroli wewnętrznej, 

compliance, audytu wewnętrznego, 

zarządzania ryzykiem i whistleblowingu.   W 

UKNF był odpowiedzialny za obszar 

zarządzania bankiem (funkcja kontroli, 

compliance, audytu wewnętrzny). Uczestniczył 

w licznych pracach legislacyjnych związanych z 

wdrożeniem dyrektywy CRD IV do ustaw i 

rozporządzeń, w tworzeniu standardów 

inspekcyjnych oraz w opracowaniu metodyki 

BION. Dzięki uczestnictwu w przygotowywaniu 

Rekomendacji H, Rekomendacji Z, Zasad Ładu 

Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych 

oraz prowadzeniu konsultacji publicznych 

posiada unikalną wiedzę na temat potrzeb 

sektora finansowego w tym obszarze.  
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P a w e ł  M a ł k i ń s k i  

Ekspert w zakresie obowiązków 

informacyjnych oraz compliance, były 

pracownik KNF, Prezes Zarządu Capital Market 

Solutions Group Sp. z o.o., firmy będącej 

stałym partnerem Stowarzyszenia Emitentów 

Giełdowych w obszarze MAR (SEG MAR 

PARTNER), redaktor naczelny portalu 

obowiązki-informacyjne.pl Wspiera spółki 

notowane na GPW w Warszawie w zakresie 

tworzenia Indywidualnych Standardów 

Raportowania, innych regulacji wewnętrznych 

wdrażających MAR, ustalania polityk 

informacyjnych, raportowania kryzysowego 

oraz w kontaktach z organem nadzoru. 

 

 

 

 

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Informacje_dla_podmiotow_nadzorowanych/mar
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DZIEŃ 1 / 25.05.2020 

8.30 – 9.00 logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień 

 

9.00  rozpoczęcie szkolenia 

 
COMPLIANCE 1.0 VS. COMPLIANCE 2.0 
 
COMPLIANCE JAKO ELEMENT SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 
 

• Model COSO, model 3 linii obrony 

• Mechanizmy kontrolne 

• Niezależne monitorowanie (testy compliance) 
• Matryca Compliance  
 

COMPLIANCE JAKO ELEMENT ZARZADZANIA RYZYKIEM BRAKU 
ZGODNOŚCI 
 

• Modele ISO, COSO-ERM 

• Identyfikacja ryzyka  

• Ocena ryzyka  

• Kontrola ryzyka 
• Monitorowanie ryzyka 

• Raportowanie o ryzyku 
 

COMPLIANCE JAKO ELEMENT CORPORATE GOVERNANCE 

• Komórka compliance 

• Chief Compliance Officer 

• Niezależność compliance  

• Relacje komórki compliance z innymi komórkami (audyt, ryzyko, 

dep. prawny) 

 
GOVERNANCE RISK COMPLIANCE – MODUŁY IT 
 

• Governance Manager 

• Compliance Objectives Manager 

• Policy Manager 
• Internal Controls Manager 

• Compliance Risk Manager 

• Audit/Testing Manager 
• Findings Manager 

• Action Manager 

• Reporting Manager 

• DDQ Manager 
 
15.00 Zakończenie szkolenia 
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DZIEŃ 2 / 26.05.2020 

8.30 – 9.00 logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień 

 

9.00  rozpoczęcie szkolenia 

 

PRZESŁANKI, ZAKRES ORAZ SKUTKI NOWELIZACJI PRZEPISÓW W ZAKRESIE 
OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH 
 

• Zakres zmian wprowadzanych Rozporządzeniem MAR, omówienie 
nowego reżimu prawnego 

• Zakres dostosowania polskich przepisów prawa do regulacji 
europejskich  

• Nowe rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych 
• Podsumowanie najnowszych trendów w wykładni przepisów przez KNF 

i ESMA 

• Nowe kompetencje KNF, jako organu nadzoru 
 

INFORMACJA POUFNA – IDENTYFIKACJA I RAPORTOWANIE WG MAR 

• Przesłanki identyfikacji informacji poufnej – co się zmieniło w aspekcie 
zakresu oraz momentu ujawniania danych? 

• Nowe trendy w identyfikacji informacji poufnej – omówienie 
rekomendowanych oraz nieprawidłowych praktyk rynkowych 

• Rynkowe przykłady informacji poufnej vs. antyprzykłady– case studies 

• Znaczenie przyjęcia właściwej polityki informacyjnej 

• Rola Indywidualnych Standardów Raportowania – błędy i pułapki przy 
ich tworzeniu, porady praktyczne 

• Przykłady wybranych Indywidualnych Standardów Raportowania oraz 
polityk informacyjnych, 

• Wymogi KNF w procesie identyfikacji oraz publikacji informacji 
poufnych       

 

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ POUFNĄ W SPÓŁCE: OBIEG, OCHRONA I 
PUBLIKACJA 

• Identyfikacja i obowiązki tzw. „insiderów” 

• Nowe zakazy związane z wejściem w posiadanie informacji poufnej 

• Wyjątki od zakazu ujawniania informacji poufnej – komu, kiedy i na 
jakich zasadach wolno przekazywać informacje? Uprawnione 
ujawnianie informacji poufnych przed ich publikacją – możliwości i 
ograniczenia 
 

15.00 Zakończenie szkolenia 
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SZKOLENIE ON-LINE NA PLATFORMIE ZOOM  

 

 

 

ul. Wioślarska 8, Warszawa  

zgłoszenie do 11/05/2020 1370 PLN + 23% 

VAT 
 zgłoszenie od 12/05/2020 1770 PLN + 23% 

VAT 
 


