
Przeciwdziałanie nadużyciom i postępowania wyjaśniające 
w świetle nowych przepisów antykorupcyjnych we Francji 
(Sapin II)

Warsztaty: Nowe przepisy antykorupcyjne we Francji 

Parlament francuski przyjął ustawę dotyczącą zwalczania korupcji i przejrzystości prowadzenia biznesu, znaną 
szerzej pod nazwą Sapin II. Podmioty objęte nową jurysdykcją mają czas do połowy 2017 na dostosowanie się 
do jej wymogów. W przypadku niewdrożenia nowych wymogów, na podmiot może zostać nałożona kara (do 
200 tys. euro na członka kadry kierowniczej i/lub do 1 miliona euro na spółkę).

Obowiązek wprowadzenia mechanizmów zapobiegania korupcji dotyczyć będzie spółek (oraz ich kadry 
kierowniczej) zatrudniających więcej niż 500 pracowników, spółek należących do grup zatrudniających więcej 
niż 500 pracowników i spółek generujących skonsolidowane przychody na poziomie wyższym niż 100 
milionów Euro. W praktyce oznacza to, że na ten obowiązek muszą być także gotowe polskie spółki będące 
częścią dużych francuskich grup kapitałowych. 

Nasze spotkanie ma na celu wyjaśnienie nowych przepisów oraz konsekwencji z nich wynikających dla firm w 
Polsce. 

Termin 31 stycznia 2017 r., godz. 9:30-13:15 Miejsce CCIFP ul. Widok 8, Warszawa 

Agenda spotkania

9:30-9:45 Otwarcie spotkania – Powitanie uczestników, przedstawienie prowadzących, prezentacja agendy

13:00-13:15 Podsumowanie i zakończenie spotkania

9:45-10:30 Ustawa Sapin II – Nowe przepisy antykorupcyjne we Francji

• Geneza powstania ustawy
• Zakres obowiązywania i kluczowe założenia
• Wymogi ustawowe – najważniejsze elementy Antykorupcyjnego Programu Zgodności (Compliance)
• Możliwe konsekwencje, w tym sankcje prawne

10:30-12:00 Case study – Jak postępować w obliczu wystąpienia ryzyk związanych z nadużyciami – Analiza i dyskusja

12:00-12:20 Przerwa kawowa

12:20-13:00 Postępowania wyjaśniające – Najlepsze praktyki i rekomendacje

• Podstawy i tryb prowadzenia postępowań wyjaśniających
• Warunki i metody skutecznego prowadzenia przesłuchań
• Wynik postępowania wyjaśniającego, a dalsze czynności w sprawie
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Partner, adwokat. Wcześniej przez wiele lat związana z kancelarią Wardyński i Wspólnicy, gdzie współprowadziła praktykę prawa karnego 
gospodarczego i prowadziła French Desk. Specjalizuje się w postępowaniach karnych gospodarczych, również w aspekcie transgranicznym. 
Doradza Klientom w kwestiach związanych z budową, wdrażaniem i monitorowaniem procedur compliance. Ma bogate doświadczenie w 
prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Doradza Spółkom w przeciwdziałaniu nadużyciom oraz wspiera Klientów w sytuacjach 
kryzysowych, gdy nadużycia występują. Prowadzi szkolenia z obszaru compliance i odpowiedzialności karnej kadry zarządzającej. Jest członkiem 
Stowarzyszenia Compliance Polska, członkiem European Criminal Bar Association Advisory Board oraz Sekretarzem Generalnym European
Fraud and Compliance Lawyers.

Manager w Zespole usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć PwC Polska. Posiada 10-letnie doświadczenie w dostarczaniu 
kompleksowych usług doradczych w Polsce i CEE. Specjalizuje się w wykrywaniu i zapobieganiu przestępczości gospodarczej, przeglądach 
śledczych, wsparciu w zakresie sporów i audytów finansowych. W swojej dotychczasowej karierze zdobyła szeroką wiedzę w zakresie audytu, 
finansów, ładu korporacyjnego oraz środowiska prawnego i regulacyjnego. Prowadziła liczne projekty śledcze oraz przeglądy zgodności procedur 
z międzynarodowymi regulacjami antykorupcyjnymi Jest pomysłodawcą i współautorem Poradnika antykorupcyjnego dla biznesu. Ukończyła 
studia prawnicze, jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na UW. Obecnie jest doktorantem w Instytucie Nauk 
Prawnych PAN. Posiada uprawnienia Radcy Prawnego.

Ustawa Sapin II zobowiązuje podmioty do wdrożenia Antykorupcyjnego Programu 
Zgodności obejmującego:

Kodeks postępowania, definiujący i obrazujący zachowania zabronione, w szczególności wręczanie łapówek i płatną 
protekcję

Wewnętrzny system informowania, umożliwiający pracownikom sygnalizowanie zaobserwowanych naruszeń 
kodeksu postępowania

Ocenę/weryfikację klientów, dostawców i pośredników w kontekście zidentyfikowanych wcześniej ryzyk

Szkolenia kadry kierowniczej oraz pracowników narażonych na ryzyko łapownictwa i płatnej protekcji

Wprowadzenie sankcji dla pracowników, dopuszczających się złamania kodeksu postępowania

Wdrożenie kontroli na poziomie księgowym, w celu zapewnienia, że finanse organizacji nie są wykorzystywane do 
ukrycia łapownictwa i płatnej protekcji

Wdrożenie procedur kontroli wewnętrznej oceniającej efektywność programu

Przygotowanie i regularne aktualizowanie mapy ryzyk, na które narażona jest organizacja, szczególnie w obszarze 
łapownictwa


