
Wybrane projekty 

Centrum Interdyscyplinarnych 

Badań Compliance (CICR)

Nr 1/2014

COMPLIANCE W PRZEDSIĘBIORSTWIE



CZYM JEST CICR?
Drodzy Czytelnicy!

Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance (CICR) tworzone jest przez grupę badaczy

reprezentujących różne dziedziny naukowe, którzy postawili sobie za cel nadać wywodzącym się

z przedsiębiorstw i zyskującym na coraz większym znaczeniu tendencjom rozwojowym w obszarze

compliance charakter naukowy. Centrum działa w ścisłej kooperacji z Compliance Academy

Münster.

W ramach Centrum realizowane są różnorodne projekty badawcze mające na celu poddanie

naukowej analizie istniejących koncepcji compliance, wypracowywanie nowych standardów i

wzorów organizacyjnych compliance, a dzięki temu przyczynianie się do rozwoju kultury

compliance.

Udział naukowców różnych dyscyplin naukowych (nauka prawa, nauki ekonomiczne, nauki

społeczne) stanowi wyraz właściwego podejścia do compliance, będącego ze swej natury

zjawiskiem interdyscyplinarnym.

Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą jest pierwszym niemieckim uniwersytetem,

na którym prowadzone są zakrojone na tak szeroką skalę badania naukowe poświęcone

interdyscyplinarnej tematyce compliance. Ich wynikiem ma być doprowadzenie do wykształcenia się

nowej interdyscyplinarnej dziedziny badawczej compliance.

W niniejszej broszurce przedstawiamy Państwu wybrane projekty realizowane w ramch CICR!

Zapraszamy do współpracy!

Prof. Dr. Bartosz Makowicz
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NADCHODZĄCE WYDARZENIA
SZKOLENIE: EFEKTYWNE 

KSZTAŁTOWANIE CMS

CICR jest partnerem merytorycznym

konferencji organizowanej przez wyd. C.H.

Beck pt. „Metody efektywnego

kształtowania systemów compliance”,

której celem jest przedstawienie wartości i

celowości a także korzyści wynikających dla

polskich przedsiębiorstw z faktu posiadania

systemów compliance. Podczas konferencji

przedstawione i omówione zostaną

nowoczesne koncepcje, modele, metody i

wybrane ryzyka compliance.

Data i miejsce konferencji: 14.04.2014 r.,

Hotel Intercontinental Warszawa

(rejestracja)

CERTYFIKAT APPROVED COMPLIANCE OFICER
COMPLIANCE SUMMER SCHOOL UNIVERSITY VIADRINA

CICR organizuje na Uniwersytecie Viadrina pierwszy w Polsce intensywyny kurs letni na poziomie

uniwersyteckim, kończący się przyznaniem certyfikatu: Approved Compliance Officer.

Kurs w postaci Summer School odbywać się będzie w formie intensywnych workshopów w języku

polskim, prowadzonych przez uznanych ekspertów. Szkolenie kierowane jest w pierwszej

kolejności do osób zainteresowanych wykonywaniem w przyszłości zawodu oficera zgodności lub

osób, które już wykonują tę funkcję, a chciałyby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Kurs

kończy się egzminem certyfikującym. Opłata obejmować będzie szkolenie, materiały, koszty

noclegów i lunchu. Dalsze informacje ogłoszone zostaną już w nadchodzących dniach. Ilość miejsc

jest ograniczona.

Data i miejsce: 15-20.07.2014 r., Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

(zapisy i dalsze informacje: compliance@europa-uni.de

SAVE THE DATES

II. Roundtable Compliance

Kolejny Roundtable Compliance w Warszawie dotyczyć będzie reguły Businesss

Judgement Rule oraz compliance w walce z korupcją. Wykłady poprowadzą prof.

dr. hab. Michał Romanowski oraz Robert Lizak, ekspert z Centralnego Biura

Antykorupcyjnego. Pozostało jeszcze jedynie kilka wolnych miejsc. O kontakt

prosimy z Centrum pod adresem compliance@europa-uni.de.

Data i miejsce: 29.05.2014 r., od godz. 16.00, Warszawa

V. Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki

Forum tworzy platformę dla polskich i niemieckich przedstawicieli

nauki, prawa, polityki i gospodarki. Główne zadanie Forum

obejmuje stworzenie wspólnej platformy komunikacyjnej, mającej

na celu wymianę informacji i doświadczeń. Także podczas V. edycji

Forum poruszane będą zagadnienia z dziedziny compliance.

Data i miejsce: 05.11.2014 r., Warszawa (Link)
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MINIONE WYDARZENIA W SKRÓCIE

COLOGNE COMPLIANCE PANEL

Centrum było partnerem merytorycznym I. Cologne

Compliance Panel. Konferencja miała miejsce

27.01.2014 r., a jej tematyka dotyczyła przede

wszystkim problematyki compliance w działalności

średnich przedsiębiorstw.

Więcej informacji: Link

II. VIADRINA COMPLIANCE CONGRESS

W dniach 25-26.03.2014 r. odbył się na Europejskim Uniwersytecie

Viadrina we Frankfurcie nad Odrą II. Viadrina Compliance Congress.

Konferencja ta zorganizowana została przez Centrum oraz Compliance

Academy Münster. W trakcie czterech paneli dyskusyjnych odbywających

się w ciągu dwóch dni omówione zostały przez przedstawicieli nauki,

gospodarki i polityki najbardziej aktualne tematy dotyczące compliance.

Więcej informacji: Link

GPW PROMUJE COMPLIANCE

Prof. Dr. Bartosz Makowicz wygłosił wykład honorowy

pt. „Dlaczego compliance się opłaca” podczas

konferencji dotyczącej compliance na Giełdzie Papierów

Wartościowych. CICR popiera projekt wprowadzenia

klauzuli o compliance do Kodeksu Dobrych Praktyk.

Więcej informacji: Link GPW

Dnia 21.01.2014 r. odbyło
się w Warszawie pierwsze
ogólnopolskie ponad-
branżowe spotkanie
polskich oficerów zgodności.
Uczestnicy dyskutowali m.in.
na temat charakteru
zawodu oficera zgodności
w Polsce, jego miejsca w
strukturze przedsiębiorstwa
oraz możliwej odpowie-
dzialności osobistej.

FISCAL COMPLIANCE TEMATEM IV. POLSKO-NIEMIECKIEGO FORUM PRAWA I GOSPODARKI

Dnia 7.11.2013 r. odbyła się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie IV. edycja Polsko-Niemieckiego Forum Prawa i Gospodarki

organizowana wspólnie przez CICR, Szkołę Główną Handlową, Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Polsko-Niemieckie

Stowarzyszenie Prawników. Forum poświęcone było aktualnej tematyce tax compliance, compliance w handlu globalnym oraz budowaniu

kultury compliance made in Poland. Podobnie jak wcześniejsze edycje, Forum spotkało się z szerokim zainteresowaniem. Zwłaszcza tematyka

zachowania standardów compliance w handlu międzynarodowym stanowi spore wyzwanie compliance dla przedsiębiorstw, podobnie jak

zachowanie odpowiednich przepisów podatkowych oraz celnych (tax and customs compliance)

Więcej informacji: http://pl.fowirt.org/

ROUNDTABLE COMPLIANCE

Przedstawione zostały także wyniki opublikowanych
w 2014 r. w Niemczech badań o zawodzie oficera
compliance, przeprowadzone przez BCM.

Więcej informacji: Link

| 4

http://www.europa-uni.de/de/forschung/institut/compliance/Veranstaltungen/2014/cologne_compliance_panel/index.html
http://www.europa-uni.de/pl/forschung/institut/compliance/Veranstaltungen/2014/vcc_pl/index.html
http://www.gpw.pl/wydarzenia/?ph_tresc_glowna_start=show&ph_tresc_glowna_cmn_id=52798
http://pl.fowirt.org/
http://www.bvdcm.de/
http://www.europa-uni.de/pl/forschung/institut/compliance/Veranstaltungen/2014/roundtable_compliance/index.html


WYBRANE PROJEKTY W TOKU

CROSS CULTURAL COMPLIANCE
Centrum w ramach projektu Cross Cultural Compliance przeprowadza badania

nad przekraczaniem społeczno-kulturowych granic w globalnej działalności

przedsiębiorstw, na które napotykają się przedsiębiorstwa podczas procesu

jednolitej implementacji standardów compliance w całej swej strukturze

organizacyjnej. W projekcie przewiduje się konferencje, workshopy oraz prace

badawcze interdyscyplinarnego zespołu, w skład którego wchodzą

przedstawiciele nauk prawnych, kulturoznawczych, ekonomicznych oraz marketingu

i zarządzania. Projekt ten realizowany jest w ramach Centrum B/Orders in Motion

na Uniwersytecie Viadrina.

Więcej informacji: Link

ISO 19600: COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS
Od dwóch lat trwają na poziomie globalnym prace nad stworzeniem jednolitego

standardu dla systemów compliance. Przyjęta została odpowiednia propozycja

Australii celem wypracowania normy ISO dla systemów compliance (norma będzie

miała numer ISO 19600). Prace nad normą są obecnie dalece zaawansowane,

standard oparty jest na nowoczesnych rozwiązaniach, przewiduję m.in. klauzule:

elastyczności oraz proporcjonalności, dzięki czemu system będzie mógł być

wdrażany także przez instytucje państwowe i pozarządowe oraz małe i średnie

przedsiębiorstwa. Główne zastosowanie znajdzie jednak wśród międzynarodowych

korporacji. Członek CICR, Prof. Dr. Makowicz, jest przewodniczącym niemieckiej

grupy roboczej pracującej nad ISO 19600 oraz reprezentuje Republikę Federalną

Niemiec na spotkaniach globalnych. Uchwalenie standardu planowane jest na

koniec 2014 r.

Więcej informacji: Link

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA CICR
W ramach działalności CICR oraz pod opieką Prof. Dr. B. Makowicza powstaje wiele rozpraw

doktorskich z zakresu compliance. Dotyczą one m.in. zagadnienia Corporate Social Responsibility

oraz jego powiązania z compliance, badania prawa polskiego pod kątem istnienia obowiązku

wprowadzania CMS, czy compliance inwestycji budowlanych w Polsce.

Więcej informacji : Link

KOOPERACJA Z ORGANIZACJĄ ZAWODOWĄ MANAGERÓW COMPLIANCE

(BCM)
Prof. Dr. Makowicz przyjął zaproszenie do Rady Naukowej utworzonej przy prężnie rozwijającym

się Związku Zawodowym Managerów Compliance w Niemczech (BCM). Związek ma na celu

głównie promowanie zawodu Managera Compliance jako nowego zawodu oraz zajmowanie

stanowiska w sprawie aspektów ważnych dla rozwoju compliance. Dzięki współpracy z BCM

Centrum pozostaje w ścisłym kontakcie ze światem zawodowym compliance, dzięki czemu

możliwa jest wymiana informacji i doświadczeń w obu kierunkach (transfer wiedzy i transfer

doświadczeń).

Więcej informacji: Link

DODATEK SPECJALNY DO DPJVZ
CICR pracuje nad przygotowaniem dodatku specjalnego z zakresu compliance w Polsce i w

Niemczech do czasopisma Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników. Tematem wydania

będą specyficzne ryzyka compliance w handlu między Polską a Niemcami oraz różnice i

podobieństwa w kształtowaniu systemów compliance oraz kultury compliance w obydwu krajach.

Więcej informacji : Link
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AKTUALNE PUBLIKACJE

 B. Makowicz, Metody efektywnego kształtowania systemów compliance, 
redakcja Dodatku specjalnego do Monitora Prawniczego 23/2013.

 B. Makowicz, Legal structures against insolvency – compliance approach
[Struktury prawne w walce z upadłością – propozycja compliance], w: Adamska / 
Mączyńska (red.), Insolvencies, Bancrupties and Reparation of Enterprises, Warszawa 
2013, s. 277-287.

 B. Makowicz, Compliance – Challenge or Chance for Legal Education? 
[Compliance – Wyzwania czy szanse dla prawniczej edukacji?], 
w: P. Policastro (red.), Towards Innovation in Legal Education, Den Haag 2013.

 B. Jagura/ T. Szarowicz, Prawne podstawy systemów zarządzania compliance w 
prawie niemieckim i polskim, Controlling, 3-4/2014, s. 15-20.

 B. Makowicz, Compliance dla wszystkich, czyli korzyści płynące z systemu 
zarządzania zgodnością w przedsiębiorstwie, Controlling, 3-4/2014, s. 25-32.

 B. Jagura, Zarządzanie ryzykiem w handlu globalnym częścią polskiej kultury 
compliance – refleksje po IV. Polsko-Niemieckim Forum Prawa i Gospodarki, 
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, 1/2014, s. 33-36.

 B. Jagura/ B. Makowicz, Prywatne dochodzenia w przedsiębiorstwie metodą 
skutecznego systemu compliance, Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego 
23/2013, s. 16-20.
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KONTAKT

Europejski Uniwersytet Viadrina

Centrum Interdyscyplinarnych Badan Compliance

Collegium Polonicum

Postfach 1786

15207 Frankfurt (Oder), Niemcy

Tel.: +48 95 7592 467

Fax: +48 95 7592 449

www.europa-uni.de/compliance

Email: compliance@europa-uni.de


