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 BEZPIECZEŃSTWO 
WEWNĘTRZNE

A WYMOGI USTAWY O JAWNOŚCI 
ŻYCIA PUBLICZNEGO

 ʇ Organizacja systemu przeciwdziałania korupcji w banku

 ʇ Skuteczny system antykorupcyjny zgodny z wymogami o Ustawy o jawności 
życia publicznego

 ʇ Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających

 ʇ Co powoduje ze system zapobiegania korupcji jest skuteczny w Organizacji  
i nie staje się tylko atrapą

 ʇ Czy compliance uczestniczy w procesie zapobiegania korupcji?

PRELEGENCI: 
EY Polska, Raiffeisen Bank Polska S.A, Joanna Polak-Niezależny Ekspert, 
Karol Rajewski-Niezależny Ekspert
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Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa

Skuteczny system antykorupcyjny zgodny z wymogami Ustawy
Robert Sroka, Menedżer w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć , EY Polska

 ● Kluczowe dla przedsiębiorców wymagania ustawy o jawności życia publicznego
 ● Identyfikacja istotnych ryzyk korupcyjnych dla organizacji
 ● Praktyczne podejście do przygotowania i wdrożenia systemu antykorupcyjnego
 ● Rola pracowników w przeciwdziałaniu korupcji w organizacji
 ● Prawne, organizacyjne i zarządcze wyzwania związane z ochroną sygnalistów

Przerwa kawowa 

Organizacja systemu przeciwdziałania korupcji w banku 
Joanna Polak, Niezależny Ekspert

 ● Odmiany korupcji na które narażony jest bank
 ● Obszary powiązane z tematyką korupcji
 ● System przeciwdziałania korupcji

 lunch

Co powoduje, że system zapobiegania korupcji jest skuteczny w Organizacji i nie staje się tylko 
atrapą
Jacek Zdziarstek, Dyrektor Departamentu Zgodności , Raiffeisen Bank Polska S.A 

Przerwa kawowa

Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających
Krzysztof Rudnicki, Konsultant w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska

 ● Aspekty prawne rozmowy wyjaśniającej
 ● Wykorzystanie zgromadzonego materiału dowodowego – możliwości, ograniczenia
 ● Zastosowanie modeli stylometrycznych podczas analizy komunikacji elektronicznej
 ● Techniki maskowania w układach symetrycznych

Przerwa kawowa

Czy compliance uczestniczy w procesie zapobiegania korupcji?
Karol Rajewski, Niezależny Ekspert

 ● Zdefiniowanie ryzyka compliance i obszarów zarządzania tym ryzykiem mającym wpływ na 
zapobieganiu korupcji w na rynku ubezpieczeń życiowych.

 ● Postępowanie Klienta - tożsamość lub zachowanie Klienta (FEC?AML).
 ● Postępowanie osobiste -zachowania pracowników, konflikty interesów, podarunki, rozrywki  

i posiłki biznesowe, sponsoring i darowizny na cele charytatywne, insider trading, działalność 
zewnętrzna i interes zewnętrzny.

 ● Najważniejsze wyzwania dla biznesu i compliance w kontekście zapobiegania korupcji  
i przestrzegania zasad uczciwości w biznesie.

Planowane zakończenie spotkania, wręczenie Certyfikatów

PROGRAM Golden Solutions 
tel: +48 22 122 82 45

Email: info@goldensolutions.com.pl



Jacek Zdziarstek - Dyrektor Departamentu Zgodności , Raiffeisen Bank Polska S.A.
Od 19 lat w sektorze bankowym. Ukończył Wydział Resocjalizacji i Problemów Społecznych specjalizacja: psychologiczna na 
Uniwersytecie Warszawskim. Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów im. Romualda Kudlińskiego, kierunek: 
Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej, przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych oraz Harvard Leadership 
Academy na Harvard Business School oraz Akademia Psychologii Przywództwa ( APP) Jacek Santorski, Trener NLP.
Główny obszar zainteresowania zawodowego związany jest z zagadnieniami bezpieczeństwa, przestępczości gospodarczej, w tym 
oszustwa, COMPLIANCE, pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, MIFiD FATCA, CRS, oraz zarządzanie kryzysowe. Wieloletni 
trener kadry kierowniczej w zakresie zarzadzania poprzez wartości, etyki oraz zarządzanie konfliktem.
Zwolennik praktycznego i EKLEKTYCZNEGO podejścia realizacji standardów Compliance, zwalczania przestępczości, opartego na 
wiedzy, współpracy oraz wykorzystaniu adekwatnych narzędzi.
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Joanna Polak - Niezależny Ekspert
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz 
Krakowskiej Szkoły Biznesu. Z pracą w instytucjach finansowych związana od 2009 r., w strukturach Compliance od 2011 r. Posiada 
doświadczenia w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, konfliktem interesów, outsourcingiem, przeciwdziałaniem 
praniu pieniędzy i sankcjami  międzynarodowymi oraz korupcją. Obecnie w ramach swoich obowiązków związana jest z projektami 
dotyczącymi akceptacji klienta oraz kontrahenta, doradztwem w kwestiach sankcji międzynarodowych oraz przeciwdziałania 
procederowi prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz implementacją systemu przeciwdziałania korupcji. 
Od 2016 uczestniczy w stworzonym przez Grupę BNP Paribas programie dla ekspertów w tematyce sankcji międzynarodowych  
i pełni dodatkowo funkcje International Financial Sanctions Compliance Officer. Członek Stowarzyszenia Compliance Polska.

Krzysztof Rudnicki - Konsultant w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska
Krzysztof uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, ukończył również studia 
podyplomowe z zakresu  zarządzania jakością na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie z wynikiem celującym obronił pracę  
pt. Komunikacja interpersonalna w kontekście oceny wiarygodności wypowiedzi. Krzysztof posiada ponad 20-letnie 
doświadczenie zawodowe. Przed dołączeniem do zespołu był funkcjonariuszem Policji, odpowiedzialnym min. za szkolenia 
z taktyki i techniki przesłuchań. Ich adresatem były również osoby zatrudnione w służbach specjalnych, zajmujące się 
przedmiotową tematyką. Równolegle powoływany był jako biegły z zakresu wariografii kryminalistycznej w najbardziej 
skomplikowanych sprawach karnych. Krzysztof jest twórcą wielokanałowego przesłuchania progowego i kontekstowych technik 
ogniskowania oraz narzędzi wspomagających analizę behawioralną.

Robert Sroka - Menedżer w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć , EY Polska
dr Robert Sroka jest menedżerem w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY gdzie realizuje projekty związane z zagadnieniami 
etyki biznesu, CSR oraz compliance. Wdraża systemy etyczne oparte na uznanych międzynarodowych normach i standardach  
– SocialAccountability 8000, BSCI, SMETA. Wspiera też polskie firmy w spełnieniu wymagań etycznych stawianych przez 
globalnych kontrahentów, między innymi w systemie zarządzania łańcuchem dostaw EcoVadis. Specjalizuje się w analizowaniu 
ryzyk niefinansowych spółek na potrzeby podmiotów finansowych. Od 2016 roku członek Zespołu do spraw Zrównoważonego 
Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów, w ramach 
którego przewodniczy Grupie roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Współpracownik Katedry 
Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie   Akademii Leona Koźmińskiego.   Wykładowca etyki biznesu, CSR i odpowiedzialnego 
inwestowania na studiach MBA oraz podyplomowych. 
Autor książki „Etyka i prawa człowieka w biznesie. W poszukiwaniu metody”.

Karol Rajewski- radca prawny, doradca biznesu w obszarze prawnym i compliance
Posiada wieloletnie doświadczenie zarządzania ryzykiem: prawnym, compliance i reputacyjnym zdobyte m.in. w sektorze bankowym 
(Bank Pekao S.A.), ubezpieczeniowym (NN Polska) i regulacyjnym (UNFE). Uczestniczył w optymalizowaniu procesów biznesowych 
i budowaniu przewagi biznesowej biznesu, prowadził szkolenia dla sił sprzedaży i innych jednostek biznesowych. Autor publikacji  
z zakresu compliance i zarządzania ryzykiem


