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TEMAT SZKOLENIA 
Poznaj ISO 37301 – nowy standard systemów compliance. 

 

DLACZEGO WARTO? 
Systemy compliance (programy zgodności) wprowadzane są w celu zapewnienia przestrzegania 
przez organizację przepisów prawa, obowiązujących standardów oraz norm etycznych. 
W wielu jurysdykcjach rzetelny system compliance chroni podmioty zbiorowe przed 
odpowiedzialnością korporacyjną.  
Takie zapisy przewiduje także projekt nowelizacji polskiej ustawy o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Wdrożenie systemu 
compliance, który zapewni „należytą staranność” w wyborze, nadzorze i organizacji będzie 
okolicznością łagodzącą lub uwalniającą podmiot od kary. 
W sektorze publicznym programy zgodności pozwalają wzmocnić systemy kontroli zarządczej.  
ISO 37301 Compliance management systems to nowa norma międzynarodowa, zatwierdzona w 
2021 roku. Jest ramowym wzorcem rzetelnych programów zgodności.  
W 2022 r. oryginalna wersja angielska została ustanowiona także jako Polska Norma. Norma nie 
posiada jeszcze oficjalnego polskiego tłumaczenia.  
Wdrożenie systemu można certyfikować na zgodność z normą, uzyskując rozpoznawalny 
międzynarodowo dokument.  
Szkolenie będzie przydatne zarówno dla organizacji, które już posiadają rozwiązania 
compliance, jak i dla tych, które się nad tym zastanawiają. Pomoże uczestnikom zaplanować 
wdrożenie systemu lub rozwinięcie już posiadanych rozwiązań.  
 
Bonusy dla uczestników:  
Wszyscy uczestnicy otrzymają:  

 prostą, ale skuteczną metodykę oceny ryzyka niezgodności, 
 listę kontrolną „Wdrożenie compliance w 15 krokach” 

Ponadto uczestnicy, którzy oficjalnie zakupili licencję na normę ISO 37301 w języku angielskim 
otrzymają nieoficjalne zestawienie wymagań normy w języku polskim. (Należy dostarczyć kopię 
dokumentu potwierdzającego zakup licencji przez uczestnika szkolenia lub przez jego 
pracodawcę).  
 
 

GRUPA DOCELOWA 
 Oficerowie compliance, pracownicy ds. zgodności, 
 Pełnomocnicy systemów zarządzania,  
 Koordynatorzy kontroli zarządczej, 
 Pracownicy odpowiedzialni za rozwój organizacyjny,  
 Kadra kierownicza,  
 Audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni,  
 Radcy prawni. 
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PROGRAM SZKOLENIA 
1. Systemy compliance – tło historyczne.  
2. Compliance a odpowiedzialność podmiotów zbiorowych 
3. Compliance a kontrola zarządcza. 
4. Pojęcie zgodności 
5. Cykl Deminga 
6. Kluczowe wymagania i wytyczne ISO 37301 oraz dobre i złe praktyki wdrażania: 

a. cel wdrożenia 
b. kluczowe definicje, 
c. kontekst organizacji, 
d. zarządzanie ryzykiem niezgodności,  
e. kultura compliance 
f. przywództwo i zaangażowanie, 
g. role w systemie, rola oficera compliance 
h. planowanie, 
i. wsparcie, zasoby, kompetencje 
j. świadomość, szkolenia, komunikacja 
k. działania operacyjne,  
l. ocena efektywności, audit wewnętrzny, przeglądy zarządzania 
m. stałe doskonalenie 

7. Pierwsze kroki. 
8. Sesja pytań i odpowiedzi. 
9. Test 

 
Warunkiem otrzymania zaświadczenia o udziale w szkoleniu jest:  
- uczestnictwo z włączoną kamerką lub 
- zdanie testu (można podchodzić wielokrotnie).  
 

 
Dzięki szkoleniu uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę  

wykorzystywaną w codziennej pracy. 
 

UWAGA - Przed szkoleniem możecie Państwo skontaktować się  z trenerem (e-mailem: 
biuro@tz-c.pl) i zadać mu pytania, na które odpowiedzi chcielibyście Państwo poznać podczas 
szkolenia.  
 

TECHNIKI SZKOLENIOWE STOSOWANE PODCZAS SZKOLENIA 
Wykład online z dyskusją. 
 

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA 
Szkolenie online – 18.05.2023, w  godzinach 9.00 – 15.00 (6 h dydaktycznych + przerwy). 
 

PŁATNOŚĆ 
 449 PLN netto* plus podatek VAT 23% - przy przedpłacie przed szkoleniem; 
 549 PLN netto* plus podatek VAT 23% - przy zapłacie po szkoleniu. 
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Cena obejmuje: 
 Udział jednej osoby w szkoleniu. 
 Certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej. 
 Materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej. 

Promocja: 3 w cenie 2. Zamów szkolenie dla dwóch pracowników – a udział trzeciego 
otrzymasz w cenie. (Analogicznie – kupując dla 4 otrzymasz 2 dodatkowe udziały w cenie, 
itd.). 

*Dla klientów, dla których przedmiotowe szkolenie jest związane z kształceniem zawodowym  
i finansują je w całości ze środków publicznych, możliwe jest zastosowanie stawki podatku VAT – zwolnione. 
W przypadku skorzystania z takiej opcji prosimy o podpisanie stosowanego oświadczenia zawartego w 
niniejszym zgłoszeniu. Dla uczestników dla których podmiotowe szkolenie nie jest związane z kształceniem 
zawodowym lub nie finansują go w całości ze środków publicznych obowiązuje stawka podstawowa VAT - 
23%. 

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia, oraz 

przesłanie go na adres e-mailowy: biuro@tz-c.pl 
 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem:  (22) 786 85 45 
pozostajemy do Państwa dyspozycji w godzinach 8:00-16:00. 
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