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Drodzy Complianiści!

Wiosenny numer czasopisma poświęciliśmy interakcji 
compliance z innymi funkcjami i systemami występującymi 

w dojrzałych organizacjach. W naszej praktyce często 
bowiem spotykamy się z wątpliwościami odnośnie tego, jak 
zakotwiczona ma być w organizacji funkcja compliance i jak 
współdziałać ma m.in. z działem analizy ryzyk czy audytem 
wewnętrznym oraz czy kwestie podatkowe również objęte 

mają być zakresem działania CMS. 

Nadal na bieżąco śledzimy dla Państwa prace nad UJŻP w 
kontekście programów antykorupcyjnych – w numerze 

zamieściliśmy artykuł nt. prowadzenia dochodzeń 
wewnętrznych zgodnie z wymogami tej ustawy oraz 

wywiad z Panem Marcinem Gomołą, Przewodniczącym 
Komitetu Compliance na GPW, w ramach którego 
wypracowane zostały standardy funkcjonowania 

programów antykorupcyjnych w spółkach publicznych. W 
numerze znajdziecie Państwo ponadto artykuły poświęcone 

aktualnym zagadnieniom: compliance w obrocie towarów, 
wymogom dot. określania beneficjenta rzeczywistego, 

ryzykom IT oraz case study wprowadzenia CMS w grupie 
kapitałowej. Całość zamyka krótkie podsumowanie 

tegorocznej edycji konferencji Compliance Day.

Przy tej okazji serdecznie zapraszam Państwa na 
Compliance Coaching Day, dn. 28.6.2018 r. w Warszawie

oraz kolejne Polsko-Niemieckie Forum Compliance, które 
odbędzie się dn. 27.9.2018 r. także w Warszawie.

Życzymy Państwu ciekawej lektury oraz cieszymy się na 
spotkania z Państwem!

Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Prof. Dr. Bartosz 
Makowicz
Viadrina Compliance Center
Przewodniczący Rady 
Programowej czasopisma

| www.InstytutCompliance.pl
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Kurs ACO to czterodniowe, intensywne szkolenie pierwszego 

stopnia dla oficerów compliance kończące się egzaminem 

certyfikującym. Nie trać czasu, skoncentruj się na esencji!

Approved Compliance Officer / ACO

Esencja compliance!

Edycja JESIEŃ 2018: Oferta Early Bird!

Info: www.InstytutCompliance.pl

http://instytutcompliance.pl/certyfikaty/aco
http://instytutcompliance.pl/certyfikaty/aco
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Afera korupcyjna z ropą w tle?

5 marca ruszył w Mediolanie proces przeciwko

firmom naftowym: brytyjsko-holenderskiemu

koncernowi Royal Dutch Shell oraz włoskiemu Eni,

a także przeciwko członkom ich byłych i obecnych

władz. Oskarżeni mieli zapłacić łapówki w kwocie

801 milionów dolarów dla polityków i

biznesmenów za otrzymanie licencji na wydobycie

złóż ropy naftowej u wybrzeży Nigerii. Shell i Eni z

kolei miały w 2011 roku zapłacić rządowi

nigeryjskiemu 1,3 miliarda dolarów za pozwolenie

na eksplorację pola naftowego OPL 245 w Zatoce

Gwinejskiej. Pole to uchodzi za jedno z

najcenniejszych w Afryce i mówi się, że znajduję

się tam 9 miliardów baryłek ropy naftowej. Na

posiedzeniu sąd odroczył jednak rozprawę na 14

maja.

Źródło: http://next.gazeta.pl/nextnext/56,162552,23109998,to-moze-byc-

jeden-z-najwiekszych-skandali-korupcyjnych-w-

historii.html#Z_BoxBizLinkImg

Za opóźnienia trzeba… płacić

Powszechny Zakład Ubezpieczeń i Generali

Towarzystwo Ubezpieczeniowe – dwie znaczące w

Polsce firmy ubezpieczeniowe – zostały obarczone

karą finansową od Komisji Nadzoru Finansowego.

PZU ma zapłacić 1,7 miliona złotych, Generali

natomiast 90 tysięcy złotych za złamanie przepisu

ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, który

mówi o opóźnianiu przyznawania i wypłacania

odszkodowań oraz niewywiązywanie się z

obowiązków informacyjnych. Kary te zostały

nałożone przez KNF na obie ubezpieczalnie

jednogłośnie. I choć kary te mogą wydawać się

spore, to z punktu widzenia ubezpieczalni i w

kontekście ich siły finansowej są one praktycznie

nieistotne.

Źródło: https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/knf-nalozyla-

kary-pieniezne-na-pzu-i-generali,121,0,2401913.html

Polskie przymiarki do wprowadzenia procedury 

whistleblowing’u

Nadchodzi zmiana obowiązujących przepisów

ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz

finansowaniu terroryzmu. Z dniem 26 czerwca

2017 roku upłynął termin wdrożenia przez Polskę

europejskiej IV Dyrektywy AML, a z początkiem

2018 roku pojawił się projekt nowej ustawy o

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz

finansowaniu terroryzmu, która ma wdrożyć tę

dyrektywę do polskiego systemu prawnego.

Jednym z głównych wyzwań projektu wydaje się

wprowadzenie obowiązku opracowania i

wdrożenia procedury anonimowego zgłaszania

naruszeń – „whistleblowing”, ponieważ ta

regulacja nie jest jeszcze praktykowana w Polsce.

Ideą wprowadzenia takiej procedury jest

stworzenie specjalnego niezależnego i

autonomicznego kanału informacji, który pozwoli

na anonimowe zgłoszenie zauważonych

nieprawidłowości do specjalnie do tego

wyznaczonych podmiotów. Najważniejsze

założenia dotyczące procedury whistleblowing’u

to m.in.: wyznaczenie podmiotu

odpowiedzialnego za zbieranie zgłoszeń,

określenie sposobu odbierania zgłoszeń, ustalenie

zasad zachowania poufności, określenie środków

ochrony zgłaszającego przed dyskryminacją oraz

ochrony danych osobowych, ustalanie trybu

wyjaśniającego.

Źródło: http://www.rp.pl/Firma/303029988-Firmy-musza-opracowac-i-
wdrozyc-procedury-anonimowego-zglaszania-naruszen.html

http://next.gazeta.pl/nextnext/56,162552,23109998,to-moze-byc-jeden-z-najwiekszych-skandali-korupcyjnych-w-historii.html#Z_BoxBizLinkImg
https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/knf-nalozyla-kary-pieniezne-na-pzu-i-generali,121,0,2401913.html
http://www.rp.pl/Firma/303029988-Firmy-musza-opracowac-i-wdrozyc-procedury-anonimowego-zglaszania-naruszen.html
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Czy RODO okaże się lekiem na całe zło?

Nie cichną echa afery dotyczącej uzyskania przez

firmę Cambridge Analytica dostępu do danych

ponad 50 milionów osób za pośrednictwem

Facebooka. Najbardziej w tym wszystkim niepokoi

fakt, że uzyskane dane wykorzystano do:

manipulacji ludzkimi zachowaniami, wpływania na

sposób ich głosowania oraz na działanie systemów

demokratycznych. W związku z aferą Facebooka

nasuwa się jeden wniosek – zmiany w przepisach

dotyczących ochrony danych osobowych, które

mają wejść w życie w maju, są pilnie potrzebne,

ponieważ będą one w stanie zapewnić kontrolę i

przejrzystość w zakresie przetwarzania danych.

Firmy zbierające nasze dane nie będą mogły

wykorzystać tych informacji w innych celach bez

naszej aktywnej zgody, co zapewni nam kontrolę

nad naszymi danymi. Co więcej, egzekwowanie

nowych przepisów ma być zapewnione przez

organy ochrony danych, które będą uprawnione

do nakładania faktycznych sankcji. Rozwój

gospodarki cyfrowej wymaga szukania wciąż to

nowych rozwiązań dotyczących ochrony danych

oraz rozwoju świadomości każdego z nas, jak na

co dzień są wykorzystywane udostępniane przez

nas informacje. RODO zawiera najlepszą jak dotąd

propozycję ochrony praw konsumentów na

świecie.

Źródło: http://www.rp.pl/Publicystyka/303299885-Unia-Europejska-zadba-

o-dane.html

O tym jak RODO pozbyło się GIODO…

Sejm przyjął właśnie projekt ustawy o ochronie

danych osobowych. Ustawa ma na celu

zapewnienie w Polsce skutecznego stosowania

unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych oraz w sprawie ich swobodnego

przepływu – tzw. RODO i powołuje nowy organ

zajmujący się nadzorem nad sprawami

dotyczącymi ochrony danych osobowych –

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(PUODO) i zastępuje nim dotychczasowego

Generalnego Inspektora Ochrony Danych

Osobowych (GIODO). PUODO zajmie się

wydawaniem rekomendacji dotyczących

odpowiedniego zabezpieczenia danych

osobowych, ale to podmiot będzie musiał sam

ocenić ryzyko związane z wyciekiem danych

osobowych i zastosować odpowiednie środki

zabezpieczające. Z chwilą wejścia w życie nowej

ustawy utraci moc dotychczasowa ustawa o

ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.

Źródło: https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/rzad-przyjal-projekt-o-

rodo-i-puodo-zniknie-giodo/6gdjyfg

Będzie nowa ustawa dotycząca ochrony danych

osobowych wykorzystywanych w zwalczaniu

przestępstw

Do wykazu legislacyjnych prac rządu trafił właśnie

projekt nowej ustawy – przepisy wprowadzające

ustawę o ochronie danych osobowych

przetwarzanych w związku z zapobieganiem i

zwalczaniem przestępczości. Zmiany są wynikiem

ustawodawstwa unijnego, dokładnie Dyrektywy

Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

2016/680 z 27 kwietnia 2016 r. Projekt powstaje w

Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i

Administracji. Pojawić się w nim mają zasady i

warunki ochrony danych osobowych

przetwarzanych w celu m.in. prowadzenia

postępowania karnego oraz wykonywania

orzeczeń wydanych w tych postępowaniach.

Projekt przewiduje wprowadzenie nowych

instytucji, np. inspektora ochrony danych

osobowych w ABW, rozszerzenie uprawnień

istniejących już instytucji, np. przyznanie

pełnomocnikowi ds. kontroli przetwarzania przez

CBA danych osobowych uprawnień do

monitorowania przestrzegania przez właściwą

służbę zasad przetwarzania danych osobowych

czy też prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony

danych osobowych, oraz wprowadzenie nowych

obowiązków, takich jak np. nałożenie na służby

specjalne obowiązku sporządzania sprawozdań, w

których przedstawiać będą musiały stan ochrony

danych osobowych w służbach specjalnych.

Aktualnie projekt znajduje się na etapie

konsultacji publicznych.

Źródło: http://www.rp.pl/Dane-osobowe/303279982-Ochrona-danych-

osobowych-wykorzystywanych-w-zwalczaniu-przestepstw.html

Zestawienie przygotowała: Aleksandra Maćkowiak, Viadrina Compliance Center

http://www.rp.pl/Publicystyka/303299885-Unia-Europejska-zadba-o-dane.html
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/rzad-przyjal-projekt-o-rodo-i-puodo-zniknie-giodo/6gdjyfg
http://www.rp.pl/Dane-osobowe/303279982-Ochrona-danych-osobowych-wykorzystywanych-w-zwalczaniu-przestepstw.html


Mariola Lisewska, LL.M. Joanna Stolarek

Tax Compliance Management

26 czerwca 2018 r., Warszawa

Szkolenie z ekspertami: najważniejsze ryzyka z obszaru 

tax compliance, metodologia tworzenia procedur w 

obszarze podatków oraz rola oficera compliance w 

promowaniu i wdrażaniu efektywnego systemu 

Info: www.InstytutCompliance.pl

http://www.instytutcompliance.pl/
http://www.instytutcompliance.pl/
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Jakie są zasadnicze korzyści wynikające z

połączenia w jednej jednostce w ramach

organizacji realizacji funkcji compliance i

funkcji HR?

Dla skutecznego osiągnięcia celów nie jest

konieczne połączenie w jednej jednostce

realizacji funkcji compliance i HR, ale

wskazana jest współpraca tych dwóch

funkcji. To pracownicy są zasadniczymi

źródłami ryzyk compliance, stąd działania

podejmowane w ramach CMS mają na

celu identyfikację ryzyk związanych z

danym stanowiskiem pracy i odpowiednie

nimi zarządzanie. Współpraca HR i

compliance dotyczy wszystkich aspektów

stosunku pracy: począwszy od pozyskania

odpowiedniego kandydata, poprzez

rozpoczęcie zatrudnienia i cykl szkoleń –

zarówno początkowych, jak i w czasie

stosunku pracy, na zgodnym z prawem

zakończeniu stosunku pracy, a w

sytuacjach kryzysowych zaś – na

wyciąganiu proporcjonalnych i zgodnych z

prawem konsekwencji służbowych w razie

dopuszczenia się przez pracownika

nieprawidłowości. Już w ogłoszeniach o

pracę zawierać można odwołania do

wartości przyjmowanych w organizacji,

podczas rozmowy kwalifikacyjnej

sprawdzić stan świadomości w zakresie

przestrzegania tych wartości. W trakcie

trwania stosunku pracy ważne jest

przeprowadzanie szkoleń dostosowanych

do ryzyk compliance danego stanowiska

pracy. Fundamentalne znaczenie dla

krzewienia długofalowej kultury

compliance ma również jednakowe

traktowanie pracowników i polityka zera

tolerancji dla naruszeń compliance.

Na jakie trudności czy też wady takiego

połączenia można wskazać?

Przy ścisłej współpracy funkcji compliance

i HR uważać należy w szczególności na

ryzyko wystąpienia tzw. mechanizmu

sprzężenia zwrotnego, tj. sytuacji, w której

same działania compliance będą źródłem

ryzyk compliance. Obszary kontroli

pracowników są szczególnie podatne na

występowanie tego rodzaju sytuacji:

monitoring wizyjny, prowadzenie

wewnętrznych postępowań

wyjaśniających czy sprawdzanie

kandydatów do pracy prowadzić mogą do

naruszeń wymogów ochrony danych

osobowych, praw podstawowych

pracowników czy spełniać mogą znamiona

mobbingu.

Czy połączenie daje gwarancję

zachowania odpowiedniej niezależności

funkcji compliance w ramach

organizacji? W modelowym ujęciu oficer

compliance powinien mieć silną pozycję

w organizacji i być bezpośrednio

podporządkowany prezesowi lub innemu

członkowi zarządu, z zapewnioną

możliwością bezpośredniego

raportowania do rady nadzorczej.

Przy opisanym powyżej modelu

współpracy funkcji compliance i HR nie

występują zagrożenia dla zachowania

niezależności funkcji compliance.

Jakie rozwiązanie jest z Pana

perspektywy optymalne: realizacja

funkcji compliance przez całkowicie

samodzielną jednostkę czy też łączenie

tej funkcji z inną w ramach organizacji?

Optymalne jest realizowanie zadań
compliance przez odrębną jednostkę,
która dysponować będzie odpowiednimi
zasobami i upoważnieniami. Gwarantować
będzie to bezstronność i niezależność
działań compliance w organizacji.
Pamiętać należy jednak o tym, że nie ma
jednego gotowego rozwiązania
compliance odpowiedniego dla każdej
organizacji. Stąd też w oparciu o
konkretne uwarunkowania i specyfikę
organizacji zdecydować należy, jak
ukształtować realizacje funkcji
compliance. Zachowany musi być jednak
naczelny wymóg, tj. niezależność funkcji
compliance.

Prof. Dr. Bartosz Makowicz
Dyrektor Viadrina Compliance Center, 

Europejski Uniwersytet Viadrina we 
Frankfurcie nad Odrą. Specjalista w 

dziedzinie compliance, szkoleń oficerów 
compliance, wdrażania systemów 

zarządzania zgodnością. Autor wielu 
fachowych publikacji, mówca na 

krajowych i światowych kongresach.
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Jakie są zasadnicze korzyści

wynikające z połączenia w jednej

jednostce w ramach organizacji

realizacji funkcji compliance i

funkcji audyty wewnętrznego?

Na wstępie, zanim uda się odpowiedzieć

na to pytanie, należy wskazać różnice w

działaniu funkcji audytu wewnętrznego

oraz compliance w organizacji.

Funkcja compliance wg modelu COSO jest

przypisana do tzw. drugiej linii obrony,

natomiast audyt wewnętrzny stanowi

trzecią i ostatnią linię obrony w ramach

organizacji. W ramach II linii obrony

monitorowane są wybrane mechanizmy

kontrolne (kontrole), w celu ustalenia, czy

działają one zgodnie z ich przeznaczeniem.

Te działania monitorujące obejmują

zazwyczaj następujące cele COSO:

operacyjne, raportowania i zgodności.

Działania drugiej linii z natury są funkcjami

zarządczymi i nie można mówić o ich

całkowitej niezależności.

Audyt wewnętrzny, jako trzecia linia,

dostarcza kierownictwu wyższego szczebla

i radzie zapewnienia, że działania

pierwszej i drugiej linii są zgodne z ich

oczekiwaniami. Audyt wewnętrzny zwykle

nie jest upoważniony do wykonywania

funkcji zarządczych, co ma chronić jego

obiektywność i niezależność

organizacyjną. Ponadto, trzecia linia

raportuje bezpośrednio do rady i pełni

funkcje zapewniające, a nie zarządcze, co

odróżnia ją od drugiej linii obrony.

Należy wskazać, iż zarówno

Międzynarodowe Standardy Praktyki

Zawodowej Audytu Wewnętrznego (dalej

standardy IIA), jak i norma ISO 19600

Compliance Management Systems

pozwalają na połączenie tych funkcji,

jednakże na określonych zasadach.

Standard IIA nr 1112 wskazuje, że:

„Role zarządzającego audytem

wewnętrznym wykraczające poza audyt

wewnętrzny: w przypadku, gdy

zarządzający audytem wewnętrznym pełni

role i/lub wykonuje obowiązki

wykraczające poza audyt wewnętrzny

bądź oczekuje się tego od niego, wówczas

w celu ograniczenia naruszeń

niezależności i obiektywizmu muszą zostać

wprowadzone odpowiednie

zabezpieczenia.”

Natomiast zapisy ISO 19600 w punkcie 5.2

Compliance policy 5.2.1 General wskazują,

że w ramach polityki zgodności należy ująć

połączenie funkcji zgodności z innymi

funkcjami tj. ładu, ryzyka, audytu, obsługi

prawnej.

W/w zapisy w odniesieniu do połączenia

tych funkcji w praktyce oznaczają, iż audyt

wewnętrzny musi outsoursować (np.

poprzez audyt zewnętrzny) obszar

zapewnienia dla funkcji compliance poza

swoją strukturę, w celu zapewnienia

pełnej niezależności i obiektywności

swoich działań.

W mojej ocenie rekomendowanym

rozwiązaniem dla połączenia funkcji

compliance i audytu wewnętrznego jest

jedynie moment rozpoczęcia wdrażania

funkcji compliance w organizacji, w

przypadku, gdy już istnieje dojrzała

funkcja audytu wewnętrznego. Po okresie

wdrożenia obydwie funkcje powinny być

niezwłocznie rozdzielone, a dodatkowo

powinny zostać określone zasady

współpracy celem dostarczenia

zintegrowanego zapewnienia dla

najwyższego kierownictwa i rady.

Zgodnie ze Standardem IIA nr 2050

Koordynowanie i zaufanie:

„W celu zapewnienia odpowiedniego

zakresu audytu i minimalizacji powielania

wysiłków, zarządzający audytem

wewnętrznym powinien wymieniać

informacje, koordynować działania i brać

pod uwagę możliwość polegania na pracy

innych zarówno wewnętrznych, jak i

zewnętrznych wykonawców usług

zapewniających i doradczych.”

Oznacza to, iż dzięki koordynacji tych

dwóch funkcji można uzyskać następujące

korzyści: dwustronna wymiana informacji,

ograniczenie dublowania wysiłków w

ramach usług zapewniających oraz strat

czasowych przez komórki merytoryczne w

trakcie obsługi takich usług, lepiej

zidentyfikowane i ocenione ryzyka,

stworzenie mapy ryzyka bazującej na

lepiej skorelowanych danych oraz

mniejsze koszty i możliwość alokowania

„oszczędności” w inne inicjatywy.

Na jakie trudności czy też wady

takiego połączenia można

wskazać?

Jak wskazano powyżej, łączenie funkcji

audytu wewnętrznego i zgodności nie jest

rekomendowane, poza etapem wdrażania

funkcji compliance w organizacji. Główną

przyczyną nierekomendowania takiego

połączenia jest potrzeba niezależnego i

obiektywnego zapewnienia dla tego

obszaru przez innego niż audyt

wewnętrzny dostawcę, co generuje

dodatkowe koszty i zaburza

funkcjonowania głównego obszaru

działania funkcji audytu. Rozdzielenie tych

dwóch funkcji przy jednoczesnej bardzo

ścisłej współpracy posiada bardzo wiele

wyżej wyniesionych zalet. Aby osiągnąć

pełną wartość dodaną, niezbędne jest

spełnienie następujących warunków

współpracy:

 obustronne zaufanie do swojej

pracy,

 brak konkurowania pomiędzy

funkcjami,

 brak znaczących różnic w

poziomach dojrzałości obydwu

funkcji,

 niezakłócona, stała, dwustronna

wymiana informacji,

 jednolita platforma językowa i

metodologiczna w obszarze ryzyka,

 jedna platforma IT GRC

(governance, risk, compliance)

wraz z modułem audytu

wewnętrznego.

Czy połączenie daje gwarancję

zachowania odpowiedniej

niezależności funkcji compliance

w ramach organizacji? W

modelowym ujęciu oficer

compliance powinien mieć silną

pozycję w organizacji i być

bezpośrednio podporządkowany

prezesowi lub innemu członkowi

zarządu, z zapewnioną

możliwością bezpośredniego

raportowania do rady nadzorczej.

W tym konkretnym przypadku, jak

wskazano wyżej, zagrożona jest

niezależność i obiektywizm funkcji audytu

wewnętrznego, a nie funkcji zgodności.
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Jakie rozwiązanie jest z Pani/Pana

perspektywy optymalne:

realizacja funkcji compliance

przez całkowicie samodzielną

jednostkę czy też łączenie tej

funkcji z inną w ramach

organizacji?

W mojej ocenie, rozwiązaniem idealnym

jest wdrożenie jednej zintegrowanej

funkcji GRC, łączącej w sobie obszary ładu,

ryzyka i zgodności. Pozwala to na realne

powiązanie i zintegrowanie tych funkcji,

lepsze wykorzystanie posiadanych

zasobów, brak błędów komunikacyjnych,

umiejscowienie informacji o politykach,

Sebastian Burgemejster, 

CISA, CISM, CRISC, CGAP, CCSA, CRMA, 

CSXF, COSO, ACO. Prezes Instytutu 

Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, na 

co dzień zarządzający obszarem 

zintegrowanego GRC w Polskiej Agencji 

Żeglugi Powietrznej.

procesach, procedurach, ryzykach,

mechanizmach kontrolnych w jednym

miejscu (źródle). Ostatecznym celem

takiego połączenia oraz ścisłej współpracy

z oddzielną funkcją audytu wewnętrznego

jest: wspólne wsparcie organizacji w

realizacji jej celów, pełne zintegrowane

zapewnienie radzie i najwyższemu

kierownictwu w obszarze skuteczności i

efektywności systemu kontroli

wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz

działania zmierzające do wdrożenia

zintegrowanego continuous monitoring

oraz countinous auditing oraz

zintegrowanego raportowania.

Compliance i zarządzanie ryzykiem korupcji w instytucjach
publicznych w oparciu o ISO 19600 i ISO 37001 w świetle

wymogów Ustawy o jawności życia publicznego

Szkolenie z ekspertami: Dr. Bartosz Jagura (Instytut Compliance) oraz
Małgorzata Wojciechowska-Brennek (Pełnomocnik Prezes ZUS ds. 

Zapobiegania Nieprawidłowościom i Korupcji)

Warszawa: 10.09.2018

www.instytutcompliance.pl

http://instytutcompliance.pl/archiwa/wydarzenie/compliance-i-zarzadzanie-ryzykiem-korupcji-w-instytucjach-publicznych-w-oparciu-o-iso-19600-i-iso-37001?instance_id=50
http://instytutcompliance.pl/archiwa/wydarzenie/compliance-i-zarzadzanie-ryzykiem-korupcji-w-instytucjach-publicznych-w-oparciu-o-iso-19600-i-iso-37001?instance_id=50
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Jakie są zasadnicze korzyści wynikające z

połączenia w jednej jednostce w ramach

organizacji realizacji funkcji compliance i

zarządzania ryzykiem?

Odpowiadając na to pytanie warto

wskazać, jak rozumiemy compliance w

PKP Energetyka. Jest to zapewnienie

zgodności działalności spółek z prawem

powszechnie obowiązującym i przyjętymi

przez spółki zobowiązaniami

dobrowolnymi w całym obszarze grupy

kapitałowej w celu zapobiegania

roszczeniom, stratom finansowym lub

utracie reputacji. Compliance jako proces

zarządzania ryzykiem braku zgodności

stanowi uzupełnienie procesu

zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym

(ERM), ukierunkowanym przede

wszystkim na doskonałość operacyjną.

Takie połączenie daje całościowy ogląd

sytuacji dotyczącej ryzyk i zgodności z

prawem. Dzięki połączeniu w ramach

Biura Zarządzania Ryzykiem i Regulacji

funkcji compliance z funkcjonującą od

kilku lat w organizacji funkcją ryzyka, w

szybki i sprawny sposób skorzystano z

szerokiej wiedzy o organizacji, jej ryzykach

biznesowych i specyfice branżowej.

Pierwsze analizy compliance jeszcze przed

formalnym powołaniem funkcji

compliance powstawały właśnie w ramach

analizy ryzyk w ERM. Tak też jest obecnie,

gdy aspekty compliance są elementem

wszystkich prowadzonych prac Biura,

chociażby w ramach bieżących analiz

ryzyka, monitoringu otoczenia prawnego i

regulacyjnego, czy też działań

zapewniających zgodność organizacji w

zmieniającym się otoczeniu regulacyjno-

prawnym.

Na jakie trudności czy też wady takiego

połączenia można wskazać?

Dużym wyzwaniem przy takim

umiejscowieniu funkcji compliance jest

zarządzanie realizowanymi zadaniami w

ramach dostępnych zasobów, aby

wszystkie cele zostały zrealizowane, a

ryzyka zmitygowane. Z jednej strony

dzięki połączeniu ryzyka i compliance nie

ma w tym obszarze „silosów

informacyjnych”, z drugiej strony, gdy

ryzyko compliance zostanie

zidentyfikowane, wymaga to

podejmowania niezwłocznych działań,

modyfikacji priorytetów realizowanych

zadań biura, itd. Przyznam jednak, że jest

to jedna z niewielu trudności

wynikających z takiego połączenia, a jego

zalety bardzo mocno przeważają.

Czy połączenie daje gwarancję

zachowania odpowiedniej niezależności

funkcji compliance w ramach

organizacji? W modelowym ujęciu

compliance officer powinien mieć silną

pozycję w organizacji i być bezpośrednio

podporządkowany prezesowi lub innemu

członkowi zarządu, z zapewnioną

możliwością bezpośredniego

raportowania do rady nadzorczej.

Wszystkie te warunki są spełnione w PKP

Energetyka, funkcja ryzyka i compliance

podlega bezpośrednio pod członka

zarządu (CFO) z możliwością raportowania

do Rady Nadzorczej. Dodatkowo, aby

wzmocnić te aspekty, biuro uczestniczy

m.in. w procesach decyzyjnych,

opiniowaniu regulacji wewnętrznych,

gdzie jest jedną z komórek

organizacyjnych, których opinię trzeba

uzyskać przed złożeniem wniosku na

zarząd.

Jakie rozwiązanie jest z Pani/Pana

perspektywy optymalne: realizacja

funkcji compliance przez całkowicie

samodzielną jednostkę czy też łączenie

tej funkcji z inną w ramach organizacji?

Każde rozwiązanie powinno być

dostosowane do specyfiki organizacji przy

zapewnieniu warunków brzegowych,

takich jak niezależność compliance oficera

i bezpośrednie raportowanie do zarządu. Z

mojej perspektywy i dostrzeganych

korzyści dla organizacji połączenie funkcji

jest lepsze niż tworzenie odrębnej

jednostki. Połączenie wiedzy i

doświadczeń tworzy wiele efektów

synergii, które można wykorzystać w

dynamicznym rozwoju spółki w zmiennym

otoczeniu regulacyjno-prawnym.

Radosław Lewandowski

Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem i 

Regulacji w PKP Energetyka. 

Odpowiedzialny jest za zarządzanie 

ryzykiem korporacyjnym, rynkowym oraz 

kredytowym, analizę ryzyk 

kontraktowych, a także za wdrożenie i 

ciągły rozwój funkcji compliance w 

organizacji.

CEL to nowe moduły 

e-szkoleń oferowane 

przez Instytutu 

Compliance –

standardowe i 

skrojone na miarę!

www.InstytutCompliance.pl

Compliance

E-Laerning

(CEL)

http://www.instytutcompliance.pl/
http://www.instytutcompliance.pl/
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Jakie są zasadnicze korzyści wynikające z

połączenia w jednej jednostce w ramach

organizacji realizacji funkcji compliance i

działu prawnego?

Korzyściami jest przede wszystkim

bezpośredni dostęp pracowników działu

compliance do prawników, których wiedza

i doświadczenie są niezbędne do

należytego monitoringu zgodności, a także

możliwość rozłożenia obowiązków wg

zagadnień prawnych, które dotyczą

poszczególnych branż, co stanowi

podstawę dla dalszej pracy oficera

compliance. Do tego dochodzi argument

czysto pragmatyczny: w mojej opinii

znacznie łatwiej jest przekonać biznes o

słuszności niektórych rozwiązań, jeśli

przedstawia je np. radca prawny

Na jakie trudności czy też wady takiego

połączenia można wskazać?

Przede wszystkim konflikt interesów, gdyż

compliance ma odmienną rolę niż

departament prawny. Prawnik ma za cel

znajdywanie takich rozwiązań problemów,

które zabezpieczają organizację z

formalnego punktu widzenia, compliance

patrzy znacznie szerzej; ocenia ryzyko

reputacyjne, a w tym: formy komunikacji z

klientem, aspekty jakościowe

oferowanych produktów i usług, zgodność

ze standardami i wytycznymi regulatora,

które nie są przepisami prawa w sensie

formalnym. Można działać zgodnie z

prawem i jednocześnie narażać instytucję

na duże ryzyko reputacyjne. Kolejny istoty

aspekt polega na tym, że obszar

compliance prowadzi postępowania

wyjaśniające, które obejmują całą

organizację i tu nasza niezależność jest

niezbędna.

Czy połączenie daje gwarancję

zachowania odpowiedniej niezależności

funkcji compliance w ramach

organizacji? W modelowym ujęciu oficer

compliance powinien mieć silną pozycję

w organizacji i być bezpośrednio

podporządkowany prezesowi lub innemu

członkowi zarządu, z zapewnioną

możliwością bezpośredniego

raportowania do rady nadzorczej.

Żadne połączenie nie daje niezależności!

Dlatego np. na rynku regulowanym jest

absolutny zakaz łączenia funkcji

compliance z innymi funkcjami, a

niezależność i odpowiednie umocowanie

nas stanowi trzon regulacyjny naszego

istnienia. Bez tego nie ma mowy o

efektywności działania i monitoringu

ryzyka niezgodności, szczególnie w

odniesieniu do zarządu.

Jakie rozwiązanie jest z Pana

perspektywy optymalne: realizacja

funkcji compliance przez całkowicie

samodzielną jednostkę czy też łączenie

tej funkcji z inną w ramach organizacji?

W instytucjach finansowych absolutnie

rozdzielenie funkcji, silne umocowanie,

niezależność i wykwalifikowane zasoby, w

innych branżach, np. farmacja czy

telekomunikacja mogą być to jednostki

łączone np. z ryzykiem czy

departamentem prawnym w ramach

drugiej linii obrony. To zależy oczywiście

od tego, jakie instytucja ma podejście do

compliance, co chce i co musi

monitorować i co chce faktycznie

osiągnąć. W mojej opinii i tak wszystko

zaczyna się od samej „góry”. Bez

odpowiedniego zrozumienia roli

compliance i wsparcia ze strony zarządu

będziemy tylko atrapą.

Jacek Zdziarstek

Dyrektor Departamentu Zgodności w 

Raiffeisen Bank Polska S.A.

http://instytutcompliance.pl/certyfikaty/certyfikat-ace-2
http://instytutcompliance.pl/certyfikaty/certyfikat-ace-2
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Redakcja: Panie Przewodniczący, Komitet
Compliance na GPW znany jest
Czytelnikom naszego czasopisma zapewne
głównie z wypracowywania brzmienia
zaleceń Dobrych Praktyk Spółek
Nadzorowanych na GPW 2016 (DPSN2016)
odnośnie realizacji w spółkach funkcji
compliance. Komitet nie zakończył jednak
swojej działalności wraz z wejściem w
życie DPSN2016 – czym zajmował się w
ostatnim czasie?

Odp.: W tym czasie Komitet pracował nad
Standardami Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. w
zakresie wymogów, jakie powinien
spełniać system zarządzania zgodnością
(compliance) odnośnie przeciwdziałania
korupcji oraz system ochrony sygnalistów
w spółkach notowanych na Giełdzie. To

Wywiad z Panem Marcinem Gomołą, 

Przewodniczącym Komitetu Compliance 

na GPW, CCO T-Mobile Polska S.A. o 

giełdowych standardach compliance

bardzo ważny dokument, który ma za
zadanie pomóc spółkom notowanym na
GPW we wprowadzeniu w swoich
strukturach regulacji antykorupcyjnych,
które już wkrótce będą wymagane przez
przepisy ustawy o jawności życia
publicznego, mającej wejść w życie w 2018
roku. Jest to także wyraz dojrzałości
polskiej Giełdy i polskiej gospodarki, która
w okresie dynamicznego wzrostu
podejmuje działania dla zachowania
zgodności funkcjonowania przedsiębiorstw
w Polsce z regulacjami antykorupcyjnymi
oraz w celu spełnienia najwyższych
standardów transparentności i jawności
gospodarczej.

Redakcja: Skąd wziął się pomysł
stworzenia tego rodzaju standardu? Czy
wyłączną inspiracją były prace nad ustawą

o jawności życia publicznego, która
wprowadzać będzie wymóg posiadania
programów antykorupcyjnych przez co
najmniej średnich przedsiębiorców oraz
jednostki sektora finansów publicznych?

Nie, projektowana ustawa o jawności
życia publicznego nie była jedynym
powodem wprowadzenia takiego
standardu – temat ten jako część kultury
compliance jest obecny na GPW od kilku
lat. Na Giełdzie temat jawności,
transparentności w działaniach spółek
notowanych zajmuje bardzo wysoką
pozycję i od 2015 roku jest uregulowany w
Zasadach Ładu Korporacyjnego. Standardy
są odpowiedzią na zapotrzebowanie
rynkowe i oczekiwania ustawodawcy i
regulatorów. W zamyśle mają pomóc
spółkom w tworzeniu własnych
programów antykorupcyjnych.

„Standardy są 

odpowiedzią na 

zapotrzebowanie 

rynkowe, 

oczekiwania 

ustawodawcy i 

regulatorów.”
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Redakcja: Na jakim etapie jest
wypracowywanie standardu? Jak
przebiegał ten proces?

Standardy zostały opracowane przez
Komitet Compliance przy Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie i
zostały szeroko skonsultowane, m.in. z
Komitetem Dobrych Praktyk. Prace nad
nim trwały od lipca 2017 roku i były
konsultowane z regulatorami i służbami
antykorupcyjnymi. Inspiracją dla ich
powstania była norma IDW 980 PS mająca
bardzo duże znaczenie dla obszaru
niemieckojęzycznego.

Redakcja: Jaką formalnie postać będzie
mieć standard?

Standard ten będzie zbiorem wskazówek
pomagających zbudować własny system
antykorupcyjny w przedsiębiorstwie. Nie
będzie on regulacją powszechnie
obowiązującą, ale rodzajem wytycznych
pomagających zaimplementować
skuteczny system ochrony
antykorupcyjnej.

Redakcja: Czas na pytanie najważniejsze: o
treść standardu: co będzie jego
zasadniczym przedmiotem i jak wyglądać
będą zalecenia?

Systemy zarządzania zgodnością mają na
celu identyfikację oraz zarządzenie
ryzykiem niezgodności z przepisami prawa
oraz innymi obowiązującymi regułami
moralnymi i etycznymi, promują one
kulturę compliance w spółkach.

Projektowana ustawa o jawności życia
publicznego, a także inne już obowiązujące
regulacje jak choćby podpisana 28 marca
2018 roku przez Prezydenta RP ustawa o
przeciwdziałaniu praniu brudnych
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
wprowadza obowiązek opracowania i
stosowania skutecznych wewnętrznych
procedur antykorupcyjnych przez
wszystkie spółki zatrudniające co najmniej
50 pracowników lub realizujące obrót
powyżej 10 milionów EUR. Ustawa
wprowadza zatem wymogi odnoszące się
do jednego z ryzyk compliance, jakim jest
ryzyko korupcji i ustala konkretne wymogi
przeciwdziałania temu ryzyku. W
kontekście implementacji nowych
procedur wymaganych ustawą do
wewnętrznego systemu organizacyjnego
spółki istotnych będzie kilka czynników.
Wprowadzenie nowych rozwiązań musi
pozostawać spójne z wypracowanym
dotąd systemem zarządzania firmą,
głównie istniejącymi systemami
zarządzania zgodnością. Nowe procedury
powinny być dostosowane do rodzaju
prowadzonej działalności i potrzeb danej
organizacji, z uwzględnieniem
konieczności przeprowadzenia analizy
ryzyk korupcyjnych i zabezpieczenia
najbardziej newralgicznych obszarów
funkcjonowania spółki, co zapewni
spełnienie obowiązku posiadania
efektywnych procedur.

Redakcja: Kiedy spodziewać można się
oficjalnego zaprezentowania standardu?
Czy jego przedstawieniu opinii publicznej
towarzyszyć będą działania promujące
wśród spółek?

Ogłoszenie Standardu planowane jest
przez Giełdę na czerwiec 2018 roku.

Redakcja: Standard wypracowywany jest
dla spółek publicznych. Czy można
spodziewać się, że będzie on stanowił
punkt odniesienia także dla innych
podmiotów?

Tak, w zamyśle Giełdy będzie on ważnym
punktem odniesienia dla innych
podmiotów, które będą zobowiązane do
wprowadzenia regulacji antykorupcyjnych.
Liczymy na to, że spółki notowane na
GPW, które wdrożą Standardy u siebie,
będą ich następnie wymagać od swoich
kontrahentów. W ten sposób regulacje
antykorupcyjne zostaną
zaimplementowane także w podmiotach
nie notowanych na GPW.

Redakcja: Na koniec wypada spytać o
relację wypracowywanego standardu do
innych istniejących już standardów,
przede wszystkim norm ISO 19600
Compliance Management Systems i ISO
37001 Anti-bribery Management Systems.

Jest to regulacja komplementarna i
porządkująca już istniejące systemy
antykorupcyjne. W żaden sposób nie
uchyla istniejących norm
antykorupcyjnych.

Redakcja: Bardzo dziękujemy za udzielenie
wywiadu! Dodamy tylko na koniec, że
Instytut Compliance już dzisiaj oferuje
szereg informacji i śledzi aktualny stan
prac nad nową ustawą. Zapraszamy do
odwiedzenia naszej witryny:
www.ujzp.pl

Wszystko z jednego kubka!

Szkolenia, procedura

prezentowa, kodeks etyki, 

whistleblowing i inne wymogi

planowanej ustawy o jawności 

życia publicznego (UJŻP) w

kompaktowej wersji

Instytutu Compliance

dopasowanej do Twojej 

organizacji!

www.UJZP.pl

Wywiad przeprowadził Dr. Bartosz Jagura, Instytut Compliance 

http://www.ujzp.pl/
http://www.ujzp.pl/
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Ramy 

prawne 

dochodzeń

wewnętrznych
Obecnie, z wyjątkiem wybranych sektorów, brak jest w polskim prawie

obowiązku, czy też ogólnej zasady prowadzenia dochodzeń wewnętrznych w

przedsiębiorstwach. W praktyce prowadzone w Polsce wewnętrzne

dochodzenia nierzadko opierają się na wzorcach i wytycznych od zagranicznych

spółek powiązanych. Niektóre zagraniczne ustawodawstwa wiążą bowiem

szereg korzyści dla spółek w związku z ujawnieniem nieprawidłowości

wykrytych w ramach wewnętrznych dochodzeń. Temat prowadzenia

dochodzeń wewnętrznych staje się szczególnie istotny w obliczu planowanych

regulacji prawnych, w szczególności ustawy o jawności życia publicznego.

Nowe przepisy mają wprowadzić m.in. obowiązek opracowania i wdrożenia

wewnętrznych procedur postępowania w sprawie zgłoszenia nieprawidłowości

w odniesieniu do przestępstw korupcyjnych.
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Aktualne podstawy prawne prowadzenia

dochodzeń wewnętrznych

W zakresie rekomendacji miękkich,

wydane w 2016 r. Dobre Praktyki Spółek

Notowanych na Giełdzie Papierów

Wartościowych w Warszawie przewidują

obowiązek wprowadzenia systemu

kontroli wewnętrznej oraz obowiązki

raportowania do rady nadzorczej w

zakresie skuteczności funkcjonowania

tego systemu. Natomiast bezpośrednie

podstawy prawne do prowadzenia

dochodzeń wewnętrznych występują tylko

w sektorze finansowym, który podlega

szczególnemu nadzorowi regulacyjnemu.

Regulacje w sektorze finansowym

W sektorze bankowym, Prawo bankowe w

art. 9 wprost przewiduje, że w banku

funkcjonuje system kontroli wewnętrznej.

Wymogi systemu kontroli wewnętrznej

precyzuje wydana przez Komisję Nadzoru

Finansowego (KNF) tzw. Rekomendacja H

z dn. 25 kwietnia 2017 r. Stanowi ona

zbiór dobrych praktyk, które wskazują

oczekiwania KNF wobec banków w

zakresie postępowania zgodnego z

przepisami dotyczącymi zasad

funkcjonowania systemu kontroli

wewnętrznej.

Rekomendacja H wprost przewiduje, że

bank powinien określić zasady

dokumentowania i raportowania o

nieprawidłowościach. Co więcej, bank

powinien wyodrębnić niezależną komórkę

audytu wewnętrznego, zapewnić jej

odpowiednie usytuowanie w strukturze

banku, a także opracować szczegółowe

procedury i metodyki badania

audytowego. Rekomendacja H wskazuje

również, jakie informacje powinny znaleźć

się w raporcie z badania audytowego: opis

badania, cel, termin i zakres badania,

ustalenia wraz z wykrytymi

nieprawidłowościami, ocena

adekwatności i skuteczności systemu

zarządzania ryzykiem i kontroli

wewnętrznej oraz zalecenia poaudytowe,

ze wskazanymi adresatami.

Podobne, choć mniej szczegółowe,

wymogi dotyczące wprowadzenia sytemu

audytu znajdują się również w art. 48

Ustawy o funduszach inwestycyjnych i art.

65 Ustawy o działalności

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. To,

jak system ma wyglądać, określa zaś

szczegółowo Rozporządzenie Ministra

Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu,

trybu oraz warunków prowadzenia

działalności przez towarzystwa funduszy

inwestycyjnych z dn. 20 lipca 2017 r.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych

Podstaw prawnych do prowadzenia

wewnętrznych dochodzeń w innych

sektorach można jednak próbować

doszukać się w przepisach Kodeksu spółek

handlowych. Art. 293 § 3 oraz 483 § 2

przewidują odpowiedzialność organów

spółki za szkody wyrządzone spółce

działaniem lub zaniechaniem sprzecznym

z prawem lub postanowieniami umowy

spółki, chyba że nie ponoszą winy.

Ponieważ prowadzenie dochodzenia

wewnętrznego pozwala spółce pozyskać

wiedzę dotyczącą nieprawidłowości, jego

przeprowadzenie może też posłużyć

organom spółki jako argument, że

dochowały należytej staranności (a więc

nie ponoszą winy za ewentualne szkody

wyrządzone spółce w związku z tymi

nieprawidłowościami).

Sam fakt prowadzenia dochodzenia

wewnętrznego i zaraportowania

nieprawidłowości nie będzie jednak co do

zasady oznaczał, że postępowanie karne

nie powinno być prowadzone przeciwko

danej osobie, członkom organów spółki

lub samej spółce, jak to może mieć

miejsce w prawie amerykańskim lub

brytyjskim, które zakłada możliwość

uniknięcia (bądź zawieszenia)

postępowania karnego w przypadku

zaraportowania nieprawidłowości, zanim

dowie się o nich organ ścigania.

Wewnętrzne dochodzenia w ustawie o

jawności życia publicznego

Zgodnie z projektowaną ustawą o

jawności życia publicznego (UJŻP, projekt

dnia 8 stycznia 2018 r.), konieczność

posiadania i stosowania procedur

dotyczących wewnętrznych dochodzeń

może niebawem dotyczyć o wiele

szerszego kręgu podmiotów, niż ma to

miejsce obecnie.

UJŻP ma bowiem wprowadzić obowiązek

stosowania wewnętrznych procedur

antykorupcyjnych. Będzie on dotyczył co

najmniej średnich przedsiębiorców, czyli

takich, którzy zatrudniają średniorocznie

co najmniej 50 pracowników oraz

osiągnęli roczny obrót netto

przekraczający równowartość w złotych 10

milionów euro, lub sumy aktywów ich

bilansu sporządzonego na koniec roku

przekroczyły równowartość w złotych 10

milionów euro. Stosowanie wewnętrznych

procedur antykorupcyjnych zostało

zdefiniowane jako podejmowanie

środków organizacyjnych, kadrowych i

technicznych mających na celu

przeciwdziałanie tworzeniu otoczenia

sprzyjającego przypadkom popełnienia

przestępstw korupcyjnych przez osoby,

które działają w imieniu i na rzecz

przedsiębiorcy.

Wśród przykładowych środków

antykorupcyjnych w przedsiębiorstwie

projektowana ustawa wymienia m.in.

opracowanie i wdrożenie kodeksu

antykorupcyjnego, szkolenia pracowników

z odpowiedzialności karnej za

przestępstwa korupcyjne, a także

opracowanie i wdrożenie wewnętrznych

procedur postępowania w sprawie

zgłoszenia nieprawidłowości, czyli właśnie

wewnętrznych dochodzeń.

Projekt UJŻP nie precyzuje jednak, co

dokładnie powinny zawierać procedury

antykorupcyjne. Z pewnością pomocne

byłoby opublikowanie oficjalnych

wytycznych, wskazujących chociażby

minimalną treść tych procedur. Takie

oficjalne wytyczne są standardem w

przypadku podobnych regulacji w innych

krajach, na których zresztą (co wynika z

uzasadnienia projektu UJŻP) wzorował się

polski projektodawca. W braku polskich

wytycznych można będzie natomiast

rozważyć odpowiednie posiłkowanie się

zagranicznymi wytycznymi i najlepszymi

praktykami. Pomocne mogą być także

wymogi określone w Międzynarodowej

Normie ISO 37001 – "Systemy zarządzania

działaniami antykorupcyjnymi" z dn. 15

października 2016 r., która też przewiduje

szczegółowe wskazówki w zakresie

wewnętrznych dochodzeń.
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Kontrola procedur antykorupcyjnych

Zgodnie z projektowaną ustawą, o tym,

czy przedsiębiorca zrealizował swoje

obowiązki w zakresie wewnętrznych

procedur antykorupcyjnych, będzie w

pierwszej kolejności decydowało

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA).

CBA będzie miało obowiązek

skontrolowania przedsiębiorcy w tym

zakresie, jeżeli prokurator postawi zarzuty

popełnienia przestępstwa korupcyjnego

osobie działającej na rzecz lub w imieniu

danego przedsiębiorcy. Jeżeli w toku

kontroli CBA okaże się, że wewnętrzne

procedury antykorupcyjne nie były

stosowane lub były nieskuteczne, bądź

pozorne, przedsiębiorca będzie podlegał

karze pieniężnej w wysokości do

10.000.000 zł.

Przedsiębiorca będzie mógł uniknąć

powyższej kary, jeżeli jako pierwszy

zawiadomi organy ścigania o

przestępstwie korupcyjnym, które

mogłoby stanowić impuls do wszczęcia

kontroli procedur antykorupcyjnych przez

CBA. W tym przypadku wykrycie takich

nieprawidłowości przez przedsiębiorcę

może nastąpić właśnie w wyniku

wewnętrznego dochodzenia.

Jeśli CBA stwierdzi naruszenia w

stosowaniu procedur antykorupcyjnych,

wówczas sporządzi wniosek do Prezesa

Urzędu Ochrony Konkurencji i

Konsumentów (UOKIK) o ukaranie

przedsiębiorcy. Przedsiębiorca będzie

mógł najpierw dobrowolnie zapłacić karę

ustaloną przez CBA. W przeciwnym

wypadku CBA skieruje wniosek do Prezesa

UOKiK o nałożenie kary pieniężnej. Od

decyzji Prezesa UOKiK o wymierzeniu kary

przysługiwać będzie odwołanie do sądu

ochrony konkurencji i konsumentów. Jeśli

decyzja Prezesa UOKiK się uprawomocni,

to oprócz kary pieniężnej na

przedsiębiorcę zostanie nałożona

dodatkowa sankcja w postaci zakazu

udziału w przetargach publicznych przez

aż 5 lat od daty uprawomocnienia się

decyzji o ukaraniu.

W projektowanej UJŻP nie zostało

wyjaśnione, na czym dokładnie miałaby

polegać nieskuteczność procedur

antykorupcyjnych, którą miałoby badać

CBA. Powstaje pytanie, czy w każdym

przypadku postawienia zarzutów osobie

działającej w imieniu lub na rzecz

przedsiębiorcy wewnętrzne procedury

antykorupcyjne okazały się nieskuteczne?

Takie rozwiązanie byłoby nieracjonalne,

gdyż nawet najlepsze systemy

antykorupcyjne nie są w stanie w pełni

wyeliminować ryzyka korupcji.

W kontekście procedur dotyczących

wewnętrznych dochodzeń, brak ich

stosowania w praktyce może dotyczyć

sytuacji, kiedy mimo posiadanych

podejrzeń co do nieprawidłowości w

przedsiębiorstwie przedsiębiorca nie

zdecydował się przeprowadzić

wewnętrznego dochodzenia w celu ich

zweryfikowania.

Sygnaliści a wewnętrzne dochodzenia

Kwestia prowadzenia wewnętrznych

dochodzeń będzie miała również

znaczenie w świetle kolejnego wymogu

wewnętrznych procedur

antykorupcyjnych, jakim jest opracowanie

i wdrożenie procedur informowania

właściwych organów przedsiębiorcy o

propozycjach korupcyjnych. UJŻP

wprowadza także regulacje dotyczące

ochrony tzw. sygnalistów, a więc osób

raportujących o nieprawidłowościach w

organizacji. Rozwiązania takie od lat

postulowane były przez liczne organizacje

międzynarodowe i pozarządowe. Potrzeba

ochrony sygnalistów jest bowiem

podyktowana tym, że spory odsetek

nadużyć wykrywany jest właśnie dzięki

sygnalistom.

http://instytutcompliance.pl/archiwa/wydarzenie/wspoldzialanie-i-korzysci-ze-wspolpracy-hr-i-compliance?instance_id=52
http://instytutcompliance.pl/archiwa/wydarzenie/wspoldzialanie-i-korzysci-ze-wspolpracy-hr-i-compliance?instance_id=52
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Projekt UJŻP przewiduje możliwość

nadania przez prokuratora statusu

sygnalisty osobie, która zgłasza wymiarowi

sprawiedliwości możliwość popełnienia

przestępstwa korupcyjnego, oszustwa,

działania na szkodę spółki lub prania

pieniędzy przez lub w organizacji. W

wyniku nadania takiego statusu do czasu

umorzenia albo prawomocnego

zakończenia postępowania karnego

rozwiązanie umowy o pracę lub

współpracę z sygnalistą przez organizację,

w której sygnalista jest zatrudniony, lub

zmiana warunków tej umowy na mniej

korzystne nie będzie możliwe bez zgody

prokuratora. Proponowane rozwiązania –

choć co do zasady są krokiem w dobrą

stronę – podlegają jednak szerokiej

krytyce, ponieważ decyzja prokuratora

będzie miała charakter arbitralny. Z

drugiej strony, projektowana ustawa nie

przewiduje jakiejkolwiek sankcji za

nadużywanie statusu sygnalisty i

bezpodstawne raportowanie

nieprawidłowości, które przedsiębiorca

będzie musiał zweryfikować w ramach

wewnętrznego dochodzenia.

Prace nad UJŻP znajdują się nadal na

etapie Rady Ministrów. Niemniej jednak

można spodziewać się, że ustawa ta

wejdzie w życie jeszcze w 2018 r. Przepisy

dotyczące obowiązków i sankcji

związanych z procedurami

antykorupcyjnymi miałyby natomiast

zacząć obowiązywać po upływie 6

miesięcy od wejścia w życie tej ustawy.

Podsumowanie

W efekcie planowanej ustawy o jawności

życia publicznego stosowanie procedur

dotyczących wewnętrznych dochodzeń w

zakresie przestępstw korupcyjnych

przestanie być tylko dobrą praktyką, czy

decyzją biznesową, lecz obowiązkowym

elementem większości przedsiębiorstw.

Takie rozwiązanie zasadniczo wpisuje się

w międzynarodowy trend walki z

korupcją. Praktyka pokaże, czy

egzekwowanie nowych przepisów będzie

uwzględniało najlepsze międzynarodowe

standardy i praktyki antykorupcyjne.

Niezależnie od tego, prowadzenie

dochodzeń wewnętrznych niesie za sobą

wiele korzyści, również prawnych. W

szczególności, umożliwia ono

organizacjom uzyskanie pełnej wiedzy na

temat popełnianych nieprawidłowości i

ewentualne mitygowanie ich skutków.

Przykładowo, mając pełną wiedzę spółka

może wystąpić o nadanie statusu

pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

albo zdecydować się na czynny udział w

postępowaniu wszczętym przez

zwolnionego z powodu nieprawidłowości

pracownika. Co więcej, dowody zebrane w

toku dochodzenia wewnętrznego (np.

notatki z rozmów) mogą posłużyć jako

dowody w postępowaniu karnym, a w

przypadku przestępstwa korupcji czy

płatnej protekcji spółka może podjąć na

podstawie raportu z dochodzenia

wewnętrznego decyzję o zawiadomieniu

organu ścigania o popełnionym

przestępstwie, co może pozwolić uniknąć

odpowiedzialności karnej.

Paweł Pogorzelski
Adwokat, Clifford Chance. Posiada 

doświadczenie w prowadzeniu 

wewnętrznych dochodzeń zarówno w 

Polsce, jak i za granicą, w tym w kwestiach 

wynikających z FCPA i UK Bribery Act. 

Reprezentuje spółki i osoby fizyczne przed 

organami ścigania i organami 

regulacyjnymi. 

Monika Diehl
Adwokat, Clifford Chance. Regularnie 

doradza spółkom w zakresie kwestii 

regulacyjnych i compliance. Brała także 

udział w międzynarodowych 

dochodzeniach wewnętrznych związanych 

z zarzutami korupcyjnymi.

Compliance 

Assessment 

(CASS)
Niezależna, obiektywna, 

skuteczna ewalucja CMS w 

oparciu o ISO 19600 i ISO 37001

www.InstytytCompliance.pl
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Z badań przeprowadzonych przez Instytut Compliance, których wyniki zostały
ogłoszone na tegorocznym Compliance Day, wynika, że coraz więcej polskich firm
poświęca uwagę zgodności prowadzonej działalności z wymogami prawa,
przepisami branżowymi czy zasadami etyki. To bardzo dobrze. Nadążamy za
światowymi trendami. Szkoda tylko, że na obowiązkowej liście „must have”
compliance oficera w większości przypadków brakuje nadal kwestii
podatkowych.
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Co w trawie piszczy

Z kuluarowych rozmów, które
przeprowadzałyśmy z uczestnikami
konferencji, wynika, że wielu z nich
wychodzi z założenia, że w obszarze
podatków wystarczy wiedza głównej
księgowej czy dyrektora finansowego,
terminowe składanie deklaracji
podatkowych, wypełnianie obowiązków
płatnika czy też sporadyczne przeglądy,
które pozwalają na wykrycie
ewentualnych ryzyk. Trudno nam
zrozumieć takie podejście, zwłaszcza gdy
weźmiemy pod uwagę, jak dużą wagę
spółki przywiązują do innych zagadnień,
jak chociażby przepisów antykorupcyjnych
czy związanych z praniem brudnych
pieniędzy. Chcąc zapewnić zgodność w
tym obszarze nie ograniczają się one
przecież do zatrudnienia specjalisty w tym
zakresie, ale uwzględniają tę funkcję w
swojej strukturze organizacyjnej, tworzą
stosowne polityki wewnętrzne i
wprowadzają mechanizmy weryfikacji ich
przestrzegania, ustalają zasady badania
poziomu ryzyka czy organizują szkolenia
dla pracowników.

Lawinowy wzrost ryzyk…

O ile jeszcze kilkanaście lat temu
marginalizowanie kwestii podatkowych
mogło znajdować swoje uzasadnienie, o
tyle dziś takie podejście staje się coraz
bardziej ryzykowne a niekiedy wręcz
krytyczne. Ciągłe zmiany legislacyjne,
które skutkują powstawaniem setek
aktów prawnych, tworzenie
mechanizmów eliminowania
niepożądanych z perspektywy państwa
rozwiązań podatkowych, wzmożone
kontrole Krajowej Administracji
Skarbowej, coraz szersze uprawnienia
przyznawane organom podatkowym,
wzrost liczby obowiązków
sprawozdawczych czy raportowych, a
także coraz bardziej dotkliwe sankcje
nakładane w związku z wykrywanymi
nieprawidłowościami w obszarze prawa
podatkowego, powodują, że kwestie te
zyskują i będą coraz bardziej zyskiwały na
swojej wadze.

…oraz sankcji osobistych

Nie bez znaczenia są także konsekwencje
nieprawidłowego podejścia spółki do
kwestii podatkowych dla osób nią
zarządzających na gruncie przepisów
Kodeksu karnego skarbowego. Obok kary
pozbawienia wolności czy możliwości
orzeczenia przez sąd zakazu zajmowania

określonego stanowiska albo
wykonywania zawodu, istotnym
zagrożeniem są wysokie grzywny grożące
za najpoważniejsze przestępstwa
skarbowe, które mogą wynieść nawet
ponad 19 mln zł!

Rozsądek!

Mając to wszystko na uwadze, z naszej
perspektywy brak jest powodów, aby
sprawy podatkowe pozostawiać poza
systemem zarządzania zgodnością
(Compliance Management System, w
skrócie CMS), by nie tworzyć w tym
zakresie odpowiednich polityk i regulacji,
na bieżąco nie monitorować istniejących
ryzyk i nie określać sposobów zarządzania
nimi, nie wyznaczać linii komunikacji i
raportowania, czy wreszcie nie wdrażać
stałego systemu szkoleń dla pracowników
firmy mających jakąkolwiek styczność z
kwestiami podatkowymi. Z całą pewnością
takie podejście przyniesie wymierne
korzyści, stanowiąc chociażby
element budowania wiarygodności
przedsiębiorstwa czy jego pozycji
rynkowej oraz odpowiadając na wymogi
stawiane przez kontrahentów czy
inwestorów. Stąd też na obowiązkowej
liście zainteresowań compliance oficera,
oprócz zagadnień związanych z
prawidłowym wypełnianiem deklaracji
podatkowych czy obowiązków płatnika,
terminowym uiszczaniem zaliczek
podatkowych czy JPK, powinny znajdować
się zagadnienia związane chociażby z
klauzulą przeciwko unikaniu
opodatkowania, przepisami o
zagranicznych spółkach kontrolowanych
(CFC), weryfikacją kontrahentów pod
kątem karuzel VAT czy też oceną
konsekwencji występujących struktur
wynagradzania na gruncie przepisów
podatkowych i ubezpieczeniowych.

Zagraniczna praktyka

Warto też podnieść, że znaczącą rolę
efektywnie funkcjonujących systemów
zgodności w zakresie zagadnień
podatkowych dostrzegły już spółki
niemieckie, które niniejszą tematyką
zajmują się od dłuższego czasu.
Niemieckie Ministerstwo Finansów
pismem z dn. 23 maja 2016 roku wprost
wskazało, że posiadanie efektywnych
systemów kontroli wewnętrznej, których
głównym celem jest weryfikacja i nadzór
nad prawidłowością wypełniania
zobowiązań podatkowych, co do zasady
może oznaczać dla przedsiębiorców oraz
osób nimi zarządzającymi wyłączenie ich

odpowiedzialności. Wspomniany organ
doszedł do wniosku, że jeżeli
przedsiębiorca sam zgłosi
nieprawidłowości dotyczące realizacji jego
obowiązków jako podatnika, a przy tym
udowodni, iż posiada w spółce
odpowiedni system kontroli wewnętrznej
w zakresie podatków, wówczas nie można
zarzucić takiemu podmiotowi
niedochowania należytej staranności, a
osobom go reprezentującym zamiaru czy
też nieumyślnego doprowadzenia do
popełnienia oszustw podatkowych.

Orzecznictwo

W przypadku niemieckich podmiotów
korzyści stosowania efektywnych
systemów zgodności zostały już
potwierdzone w praktyce sądowej
wyrokiem Trybunału Federalnego
(Bundesgerichtshof) z dn. 9 maja 2017 r.
(1 StR 265/16, RS1243072). W powyższym
wyroku Sąd doszedł do wniosku, że fakt
wdrożenia efektywnego tax compliance
nie może pozostać bez znaczenia dla
wysokości nałożonych na spółkę kar
administracyjnych.

Wyzwanie dla całej organizacji

Wdrożenie takiego CMS w zakresie
podatków wymaga jednak strategicznego
planowania i zaangażowania osób nie
tylko na co dzień zajmujących się
skomplikowaną problematyką podatkową,
ale również działów księgowości,
zaopatrzenia, sprzedaży, kadr, a w bardziej
rozbudowanych strukturach zapewne
również i innych departamentów.
Pierwszym krokiem wprowadzenia
efektywnej polityki tax compliance jest
ustalenie podmiotów zaangażowanych w
proces i podzielnie fazy wdrożenia na
poszczególne etapy, wyznaczając osoby
mające realizować zadania z tym związane
w organizacji. W przypadku grup spółek z
kapitałem zagranicznym sygnał do
wdrożenia takich procesów powinien
przyjść bezpośrednio z centrali i to tam
najpierw powinny zostać zbadane obszary
ryzyka. Później stopniowo powinny zostać
objęte wdrożeniem pozostałe spółki w
grupie, a w następnej kolejności polityką
zgodności powinni zostać również objęci
kontrahenci, z którymi przedsiębiorca
współpracuje.

Właściwie co?

Oczywiście każdy podmiot w zależności od
specyfiki prowadzonej działalności będzie
skupiał się na różnych aspektach
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podatkowych. Można jednak przyjąć, że
większość spółek koncentrować powinna
się na rozliczeniach w podatku PIT, CIT,
VAT oraz podatku od nieruchomości oraz
dokumentacji dotyczącej cen
transferowych. To ich prezencja i istotność
w danej organizacji powinna wskazać,
jakie środki zarządzania ryzykiem powinny
zostać zastosowane w konkretnym
przypadku. Zaangażowane w proces
tworzenia systemu zgodności powinny
natomiast zostać wszystkie osoby, które w
swojej codziennej pracy spotykają się z
powyżej wskazaną tematyką podatkową i
których działania mogą mieć bezpośredni
wpływ na rzetelność rozliczeń
podatkowych oraz wypełniania innych
obowiązków w tym obszarze.

Bolączki każdej organizacji

Błędy niestety pojawiają się nawet w
najlepiej funkcjonujących organizacjach i
dlatego świadomość co do konsekwencji
ich wystąpienia oraz koncentracja na

obszarach najbardziej zagrożonych ich
wystąpieniem jest kluczowa.
Najprostszym przykładem omyłek jest

nieterminowe złożenie deklaracji

podatkowych lub nieterminowe
dokonywanie płatności zobowiązań
podatkowych i w tym wypadku można

wdrożyć w szybkim tempie środki

zapobiegawcze. Często występują również
pomyłki przy sporządzaniu samych
deklaracji. Trudno zarzucić w tym
wypadku konkretnym osobom zamiar
popełnienia oszustw podatkowych, a
jednak kary mogą być bardzo dotkliwe.
Niestety w kwestiach podatkowych błędy
często występują również tam, gdzie
niejasna jest treść przepisu, a
interpretacje podatkowe są
niejednomyślne lub również gdy brakuje
aktualizacji i poszerzania wiedzy osób
bezpośrednio związanych z kwestiami
podatkowymi. Wielokrotnie mogą okazać
się one nie tylko kosztowne, ale stworzyć
realne ryzyko dla zarządu, a nierzadko dla
dalszego funkcjonowania organizacji.

Podsumowanie

Ostatecznie efektywny system zgodności
w obszarze podatkowym powinien służyć
prewencji (I), kontroli i wykryciu
nieprawidłowości (II), zastosowaniu
odpowiednich środków zapobiegawczych,
sankcji i wprowadzeniu zmian, aby
uniknąć błędów w przyszłości (IV), a także
stałemu nadzorowi nad funkcjonującym

systemem i stałemu jego ulepszaniu.

Wdrożenie polityk i regulacji w tak
kluczowym obszarze jak podatki jest
czasochłonne, ale przynosi wymierne
korzyści i zapewnia bezpieczny rozwój.

Joanna Stolarek
Certyfikowany Compliance Officer, Lider 

Praktyki Zarządzania Zgodnością w 
Kancelarii Ożóg Tomczykowski

Mariola Lisewska, LL.M.
Kierownik Działu Prawnego, 

Certyfikowany Compliance Officer, Polipol 
Service-Center Polska Sp. z o. o.

Mariola Lisewska, LL.M. Joanna Stolarek

26 czerwca 2018 r., Warszawa

Tax Compliance Management

Szkolenie z ekspertami: najważniejsze ryzyka z obszaru 

tax compliance, metodologia tworzenia procedur w 

obszarze podatków oraz rola oficera compliance w 

promowaniu i wdrażaniu efektywnego systemu 

www.InstytutCompliance.pl

http://instytutcompliance.pl/archiwa/wydarzenie/komunikacja-compliance-na-co-dzien-i-w-kryzysie-whistleblowing-w-praktyce-funkcjonowania-organizacji?instance_id=59
http://instytutcompliance.pl/archiwa/wydarzenie/komunikacja-compliance-na-co-dzien-i-w-kryzysie-whistleblowing-w-praktyce-funkcjonowania-organizacji?instance_id=59


30 |Export Compliance Compliance 2|2018

| www.InstytutCompliance.pl

Compliance w 
obrocie towarów
Wyobraźmy sobie sytuację, w której 
spółka produkuje procesory 
wykorzystywane w przemyśle 
motoryzacyjnym. Przeprowadza ona też 
szkolenia z obsługi urządzenia. Procesory 
zostają sprzedane, a manager 
odpowiedzialny za sukces otrzymuje 
premię. Następnie towar jest 
eksportowany poza obszar Unii 
Europejskiej. Nabywca zagraniczny 
zostaje odpowiednio przeszkolony. Po 
krótkim czasie spółka dostaje wysoką 
karę, a manager idzie do więzienia. 
Nieprawdopodobne? Bynajmniej.
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Obszar ryzyka

Czasem eksport z pozoru zwykłego
towaru, bez uprzedniego otrzymania
zezwolenia na eksport od organu
państwowego, może narazić spółkę i
samego managera na odpowiedzialność.
Tzw. towary podwójnego zastosowania
(ang. „dual-use items”) mogą być
wykorzystane zarówno do celów
cywilnych, jak i militarnych, np. do
systemu naprowadzania rakiet. To jednak
strona sprzedająca poniesie wyłączną
odpowiedzialność, nawet gdy towar został
wykorzystany wbrew pierwotnemu
przeznaczeniu i bez złych intencji
sprzedającego.

Towar podwójnego zastosowania

Towarem podwójnego zastosowania jest
każdy produkt, oprogramowanie lub
technologia, która co do zasady służy
celom cywilnym, jednak w niektórych
przypadkach może być ona również
potencjalnie wykorzystana do celów
militarnych i została wymieniona na
odpowiedniej liście towarów objętych
kontrolą obrotu. Eksport (a właściwie
„wywóz”, używając nomenklatury unijnej)
takich towarów za każdym razem wymaga
uzyskania zezwolenia od właściwego
organu, pod groźbą kary nakładanej nie
tylko na spółkę, ale też na
odpowiedzialnego managera.

Słowo „towary” w zwrocie „towary
podwójnego zastosowania” jest mylące.
Zagadnienie to nie dotyczy bowiem tylko
produktów o charakterze materialnym. W

przypadku gdy eksport danego fizycznego
przedmiotu jest obostrzony obowiązkiem
uzyskania zezwolenia, każda związana z
nim usługa polegająca np. na szkoleniu,
doradztwie czy konsultingu podlega
takiemu samemu obowiązkowi uzyskania
zezwolenia. Ta sama zasada ma
zastosowanie do niematerialnych
towarów, takich jak oprogramowanie i
technologia.

Jakie towary mogą być towarami
podwójnego zastosowania?

Dual-use items są między innymi
urządzenia z funkcją szyfrowania danych
(komputery, procesory), elektronika (np.
niektóre kamery filmowe i aparaty
fotograficzne), niektóre chemikalia, silniki,
czy obrabiarki. Dla lepszego zrozumienia,
co oznacza „podwójne zastosowanie”
owych towarów, można podać
następujące przykłady. Lasery mogą być
wykorzystywane do celów medycznych,
np. w okulistyce. Z drugiej strony mogą
służyć też do mierzenia odległości do celu,
co ułatwia precyzyjny atak z
wykorzystaniem systemu rakietowego.
Drugim przykładem są urządzenia i
oprogramowanie z funkcją szyfrowania.
Rozwiązania oparte na takich
technologiach są powszechnie
wykorzystywane np. przez banki, aby
zagwarantować bezpieczeństwo systemu
bankowego. Z drugiej strony mogą one
jednak posłużyć do ukrycia informacji
wymienianych przez członków grup
terrorystycznych, a zatem należy
przeciwdziałać dostaniu się takiej
technologii w niepowołane ręce.
Produktami o charakterze dual-use są też
sprzęty umożliwiające termowizję.
Cywilnym zastosowaniem produktów
umożliwiających obserwację terenu i
„widzenie” temperatury wyższej niż
temperatura otoczenia może być np.
prowadzenie akcji ratunkowej w górach,
co ułatwia znalezienie zaginionych osób.
Urządzeń tych można użyć też do celów
militarnych. Nie tylko temperatura
ludzkiego ciała jest wyższa od
temperatury otaczającego nas środowiska,
ale również temperatura
zakamuflowanego czołgu czy wozu
pancernego.

Jakich firm to dotyczy?

Producent każdego towaru jest
odpowiedzialny za sprawdzenie, czy jego
produkt zalicza się do kategorii dual-use
czy nie. Jeśli tak, musi on nadać towarowi
odpowiednie oznaczenie, zgodnie z np.

europejskim lub amerykańskim systemem
kontroli eksportu. Wywóz takiego towaru
wymaga uzyskania zgody organu
państwowego. Na przykład europejski
Siemens klasyfikuje produkowane przez
siebie generatory pod numerem 3A225,
wskazując, iż są one produktami
podwójnego zastosowania. Z kolei
amerykański Microsoft oznacza smart
watch’a swojej produkcji albo joystick do
Xboxa jako EAR99. Zgodnie z legislacją
amerykańską oznacza to, że co do zasady
eksport towaru nie wymaga uzyskania
licencji, ale nie może on zostać bez niej
wyeksportowany do określonej grupy
państw, tj. do Iranu, Syrii, Sudanu, Korei
Północnej oraz na Kubę. Często różne
systemy kontroli eksportu nakładają się na
siebie, przez co niezbędne jest
zapewnienie zgodności z kilkoma z nich
jednocześnie. Polityki dotyczące kontroli
obrotu dual-use items posiada większość
spółek globalnych reprezentujących
zróżnicowane branże. Można tu choćby
wymienić podmioty takie jak Apple,
Airbus, BASF czy Hewlett Packard.
Jednakże wymogi prawne bynajmniej nie
dotyczą tylko największych. Wręcz
przeciwnie. Ogromna liczba małych
przedsiębiorstw, nawet kilkuosobowych,
musi aplikować o zgodę na eksport. Nie
wielkość spółki jest tutaj istotna, ale
rodzaj towaru, którym handluje.

Jakie są kary za non-compliance?

Polski ustawodawca określił katalog kar w
ustawie o obrocie z zagranicą towarami
strategicznymi. Kary mają dwojaki
charakter i mogą być stosowane
równolegle do osób fizycznych i do osób
prawnych. W odniesieniu do osób
fizycznych odpowiedzialnych za złamanie
przepisów ustawy, każdy kto dokonuje
obrotu towarami bez zezwolenia lub
wbrew warunkom określonym w
zezwoleniu, podlega karze pozbawienia
wolności od roku do 10 lat.
Odpowiedzialność w takim samym
zakresie poniesie również ten, kto nie był
bezpośrednio zaangażowany w dokonanie
obrotu, ale do takiego obrotu dopuścił.
Osobie prawnej za dokonanie obrotu bez
zezwolenia (lub bez ważnego zezwolenia)
grozi z kolei kara w wysokości do 200 tys.
PLN. Dokonanie obrotu wbrew warunkom
określonym w zezwoleniu lub
niezgłoszenie zamiaru dokonania
przywozu lub transferu wewnątrzunijnego
jest natomiast zagrożone karą w
wysokości do 100 tys. PLN.
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Organem odpowiedzialnym za kontrolę
obrotu oraz wymierzanie kar jest minister
właściwy ds. gospodarki. Współdziała on z
organami opiniującymi, takimi jak m.in.
minister właściwy ds. zagranicznych,
minister właściwy ds. spraw
wewnętrznych, Szef Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy też
Szef Agencji Wywiadu.

Gdzie znajdę listę produktów objętych
kontrolą obrotu?

Kontrola obrotu towarami podwójnego
zastosowania odbywa się w Unii
Europejskiej na podstawie stosowanego
bezpośrednio Rozporządzenia Rady
428/2009, na podstawie którego
ustanowiono wspólnotowy system
kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa
i tranzytu produktów podwójnego
zastosowania. Załącznik I do
rozporządzenia (tzw. EU Control List)
zawiera bardzo obszerny wykaz
produktów, których wywóz poza obszar
celny Unii Europejskiej wymaga uzyskania
zezwolenia. Rozporządzenie 428/2009 nie
ogranicza jednak kontroli wyłącznie do
produktów wymienionych bezpośrednio
w rozporządzeniu. Odpowiada to na
wyzwania spowodowane nieustającym i
bardzo dynamicznym rozwojem
technologii. Prawodawca europejski
zdawał sobie sprawę, że szybka,
odpowiadająca dynamicznie zmieniającym
się realiom aktualizacja Załącznika I może
okazać się niemożliwa. Pozostawił
państwom członkowskim UE możliwość
nieudzielenia w określonych
okolicznościach zgody na wywóz każdego
produktu, również niewymienionego w
rozporządzeniu. Przypadki, w których
kontrola eksportu wykracza poza ścisłe
ramy rozporządzenia 428/2009, nazywane
są zasadą „catch all” albo „Military End-
Use Control”. Są one uprawnieniem
państwa do „wyłapania” i zatrzymania
każdego wywozu produktu, udostępnienia
oprogramowania lub przekazania
technologii do określonego państwa
trzeciego lub odbiorcy końcowego w
państwie trzecim, jeżeli istnieje
uzasadniona obawa, iż zostanie to
wykorzystane przez użytkownika
końcowego do celów, które pozostają w
sprzeczności z prawem międzynarodowym
i prawem Unii Europejskiej dotyczącym
nieproliferacji i praw człowieka.
Dodatkowo, państwa są zobowiązane
zakazywać wywozu towarów,
oprogramowania i technologii, jeżeli kraj
nabywający lub kraj przeznaczenia
podlega embargu na broń (dotyczy to np.

Syrii, Korei Północnej czy częściowo Iranu)
nałożonemu decyzją Rady (UE) lub w
oparciu o jej wspólne stanowisko, decyzję
OBWE lub rezolucję Rady Bezpieczeństwa
ONZ. Jest to związane z ryzykiem, że
produkty mogą zostać użyte do
„końcowego zastosowania wojskowego”,
tj. mogą zostać włączone do produktów
wojskowych.

Podsumowanie

International Trade Compliance to termin
dotyczący wszelkich wymogów
związanych z wymianą towarów,
wynikających z prawa celnego, prawa
międzynarodowego, prawa handlowego i
innych. Mieści się w nim opisane powyżej
zagadnienie kontroli eksportu i obrotu
towarami podwójnego zastosowania. Na
świecie jest to dynamicznie rozwijająca się
gałąź compliance, bez której globalni
gracze nie wyobrażają sobie
funkcjonowania firmy i organizacji
łańcucha dostaw. Świadomość polskich
przedsiębiorców na ten temat wciąż jest
niezadowalająca. Jednakże powoli się to
zmienia, w szczególności ze względu na
wymogi stawiane przez firmy globalne
posiadające w naszym kraju swoje spółki
zależne lub spółki korzystające z polskich
dostawców. Na poziomie Rady
Europejskiej, Parlamentu i Komisji trwają
właśnie zaawansowane rozmowy na
temat zmian obwiązującego systemu.
Kiedy wejdą one w życie, przedsiębiorcy
staną przed całkiem nowymi wyzwaniami,
dlatego tak ważne jest, aby już dziś zacząć
przygotowywać swoją organizację i
zainicjować wprowadzanie wewnętrznych
polityk w zakresie International Trade
Compliance.

Marcin Łukowski
EMEA Compliance Officer w JLL, prawnik 

specjalizujący się w tematyce trade 
compliance (sankcje, kontrola eksportu, 

przeciwdziałanie praniu brudnych 
pieniędzy). Autor bloga 

www.eurotradecompliance.com
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Nowe wymogi prawne 

dotyczące beneficjenta 

rzeczywistego
Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu

terroryzmu do tej pory nakładały obowiązki i kary za ich niedopełnienie na cały

katalog instytucji finansowych i im podobnych przyjmujących lub realizujących

dyspozycję klienta. Po wejściu w życie ustawy z dn. 1 marca 2018 r. o

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu sytuacja

zmieni się dla spółek kapitałowych, wcale nie będących instytucjami

obowiązanymi. Oto będą musiały zarejestrować siebie i swoich beneficjentów

rzeczywistych w nowym Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, a

jeśli tego nie zrobią lub zrobią źle, mogą je spotkać srogie kary finansowe.
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Zmiany w obowiązującym prawie

Nowelizacja ustawy z dn. 16 listopada

2000 r. o przeciwdziałaniu praniu

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

(teks jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz.

276 ze zm.; dalej: ustawa AML) wdrażająca

do polskiego porządku prawnego wymogi

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2015/849 z dn. 20 maja 2015 r.

w sprawie zapobiegania wykorzystywania

systemu finansowego do prania pieniędzy

lub finansowania terroryzmu, zmieniająca

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i

Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji

2006/70/WE (dalej: 4 Dyrektywa AML)

została podpisana przez Prezydenta RP dn.

28 kwietnia 2018 r.

Charakter zmian

Do tej pory zagadnienie beneficjenta

rzeczywistego bliskie było instytucjom

obowiązanym, czyli tym, które zgodnie z

przepisami ustawy AML zobligowane są

do stosowania wobec swoich klientów

środków bezpieczeństwa finansowego.

Jednym z tych środków jest właśnie

identyfikacja i w zależności od potrzeb

weryfikacja beneficjenta rzeczywistego.

Identyfikacja zgodnie z przepisami nowej

ustawy obejmuje ustalenie imienia,

nazwiska i obywatelstwa beneficjenta

rzeczywistego. To wskazuje, że

beneficjentem rzeczywistym jest zawsze

osoba fizyczna. Zgodnie z definicją

zawartą w nowelizacji ustawy AML

beneficjentem rzeczywistym jest osoba

sprawująca bezpośrednio lub pośrednio

kontrolę nad klientem. Kluczowe do

rozpoznania, czy osoba sprawująca

kontrolę to beneficjent rzeczywisty, jest:

 przekroczenie progu 25%

posiadanych akcji lub udziałów,

 przekroczenie progu 25% głosów w

organie stanowiącym,

 sprawowanie kontroli nad osobą

prawną lub osobami prawnymi,

którym łącznie przysługuje prawo

własności więcej niż 25% ogólnej

liczby udziałów lub akcji lub łącznie

dysponuje więcej niż 25% ogólnej

liczby głosów.

Zmiana sposobu liczenia udziałów

Jak zostało już wspomniane, dla instytucji

obowiązanych, które już stosują środki

bezpieczeństwa finansowego wobec

swoich klientów, identyfikacja

beneficjenta rzeczywistego nie będzie

niczym nowym, zmieni się jedynie sposób

liczenia udziałów. Nowa ustawa wymaga

zsumowania udziałów, nad którymi osoba

może sprawować kontrolę.

Jeśli dana osoba występuje tylko jako

beneficjent rzeczywisty, to identyfikacja

będzie obejmowała ustalenie i zapisanie

imienia, nazwiska i obywatelstwa. Jeśli

osoba ta występuje również w innej roli,

to jeśli instytucja posiada więcej danych,

jak np. numer PESEL lub datę urodzenia i

państwo urodzenia, serię i numery

dokumentu tożsamości, adres

zamieszkania, to zobligowana jest również

te dane zapisać.

Weryfikacja beneficjenta rzeczywistego

Instytucja obowiązana zobligowana jest

również do tego, aby podejmować

uzasadnione czynności w celu weryfikacji

beneficjenta rzeczywistego oraz ustalenia

struktury własności i kontroli – jeśli klient

jest osobą prawną albo jednostką

organizacyjną nieposiadającą osobowości

prawnej.

Weryfikacja beneficjenta rzeczywistego

polega na potwierdzeniu ustalonych

danych identyfikacyjnych na podstawie

dokumentu zawierającego aktualne dane

z wyciągu z właściwego rejestru lub innych

dokumentów, danych lub informacji

pochodzących z wiarygodnego i

niezależnego źródła.

Spółki będące klientami instytucji

obowiązanych do tej pory mogły mieć

styczność z tematem beneficjenta

rzeczywistego przy nawiązywaniu relacji w

instytucji obowiązanej. Często obowiązek

ustalenia beneficjenta rzeczywistego

instytucja przejmowała na siebie i

wykonywała to za Klienta korzystając

dostępnych źródeł, bezpłatnych jak i

płatnych.

Centralny Rejestr Beneficjentów

Rzeczywistych

Czwarta Dyrektywa AML wymaga od

krajów członkowskich utworzenia

rejestrów beneficjentów rzeczywistych –

Centralny Rejestr Beneficjentów

Rzeczywistych. Taki rejestr tworzy też

Polska. Jednocześnie, aby zapewnić dane

do rejestru, nowelizacja ustawy AML

nakłada na spółki kapitałowe obowiązek

zgłoszenia się do tego rejestru. Jest to

kolejny obowiązek informacyjny, obok

obowiązków związanych ze zgłoszeniem

do Krajowego Rejestru Sądowego.

Do zgłaszania informacji o beneficjentach

rzeczywistych i ich aktualizacji obowiązane

są w art. 58 nowelizacji ustawy AML:

 spółki jawne,

 spółki komandytowe,

 spółki komandytowo-akcyjne,

 spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością,

 spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek 

publicznych.

Wymienione powyżej spółki zobligowane

zostały do zgłoszenia nazwy (firmy), formy

organizacyjnej, siedziby, numeru w

Krajowym Rejestrze Sądowym oraz NIP.

Natomiast w stosunku do beneficjenta

rzeczywistego i członka organu lub

wspólnika uprawnionego do

reprezentowania spółka zobligowana jest

podać do Centralnego Rejestru

Beneficjentów Rzeczywistych imię i

nazwisko, obywatelstwo, państwo

zamieszkania, numer PESEL albo datę

urodzenia – w przypadku osób

nieposiadających numeru PESEL,

informację o wielkości i charakterze

udziału lub uprawnieniach

przysługujących beneficjentowi

rzeczywistemu.

Spółki akcyjne będące spółkami

publicznymi zwolnione zostały z

obowiązku rejestracyjnego w Centralnym

Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych,

ponieważ ciążą na nich już obowiązki

informacyjne wynikające z faktu, że ich

akcje notowane są na rynku

regulowanym.

Ustawodawca nałożył na spółki

wymienione w art. 58 nowelizacji ustawy

AML ramy czasowe, w których spółka musi

dokonać zgłoszenia do Centralnego

Rejestru po wpisie do KRS oraz o zmianach

skutkujących zmianą danych już

zgłoszonych do Centralnego Rejestru – w

obu przypadkach jest to 7 dni.
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Forma elektroniczna i domniemanie

prawdziwości wpisu

Centralny Rejestr Beneficjentów

Rzeczywistych będzie istniał w formie

elektronicznej (art. 55). Przetwarzanie

danych osób zgłoszonych do Rejestru

będzie się odbywało bez zgody osób,

których informacje dotyczą (art. 65). Sam

rejestr pozostaje jawny.

Ustawodawca wprowadził domniemanie,

że dane wpisane do Rejestru są

prawdziwe. Jednocześnie ustawa

precyzuje, że za szkody wyrządzone

zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych

danych, a także niezgłoszeniem w

ustawowym terminie danych i zmian

danych objętych wpisem do Rejestru,

odpowiedzialność ponosi osoba

dokonująca zgłoszenia informacji o

beneficjentach rzeczywistych i ich

aktualizacji.

Czy rzeczywiście użyteczny?

Dla instytucji obowiązanych w momencie

uruchomienia Rejestru powinien on

stanowić pomoc w procesie stosowania

środków bezpieczeństwa finansowego.

Jego użyteczność będzie zależała od

jakości danych, które będą się tam

znajdowały. Niestety biorąc pod uwagę, że

minister właściwy do spraw finansów

publicznych, jako organ zarządzający

Rejestrem, nie ma obowiązku weryfikacji

prawdziwości i spójności danych

zgłaszanych przez osoby reprezentujące

spółki, oznaczać może to, że instytucje

obowiązane będą musiały udowadniać, że

dane istniejące w rejestrze, których

prawdziwość się domniemywa, są

nieprawdziwe – a to z kolei doprowadzi do

sytuacji, w której rejestr będzie kolejnym

obowiązkiem raportowo-informacyjnym, z

którego nie będzie żadnej wartości

dodanej ani dla spółek, ani dla podmiotów

i organów, które mogłyby wykorzystywać

informacje tam zgromadzone.

Nie pomoże wskazany w art. 61 ust. 5

obowiązek składania oświadczenia przez

osoby uprawnione do reprezentowania

spółki pod rygorem odpowiedzialności

karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia. Odbywać się to będzie

poprzez zawarcie w oświadczeniu klauzuli

„Jestem świadomy odpowiedzialności

karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia”.

Od kiedy nowe obowiązki?

Zgodnie z brzmieniem nowelizacji ustawy

AML przepisy dotyczące Centralnego

Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

wejdą w życie 18 miesięcy od dnia

ogłoszenia ustawy. Co oznacza, że

Ministerstwo Finansów daje sobie tyle

czasu na zbudowanie Rejestru

Beneficjentów. Dodatkowo po jego

uruchomieniu wszystkie podmioty

istniejące w tym czasie w rzeczywistości

gospodarczej będą miały 6 miesięcy na

zgłoszenie się do rejestru. Zgłoszenie jest

bezpłatne i będzie musiało nastąpić w

formie elektronicznej zgodnie ze wzorem

określonym przez ministra właściwego do

spraw finansów publicznych. Co istotne,

zgłoszenie będzie musiało być opatrzone

kwalifikowanym podpisem

elektronicznym lub podpisem

potwierdzonym profilem zaufanym

ePUAP, a także zawierać wspomniane

wyżej oświadczenie osoby dokonującej

zgłoszenia o prawdziwości informacji

zgłaszanych do Rejestru.

Ministerstwo Finansów ustaliło również w

nowelizacji ustawy AML karę za

niedopełnienie obowiązku zgłoszenia

spółki wraz z potrzebnym zakresem

informacji w terminie wskazanym w

ustawie podlegają karze pieniężnej do

wysokości 1 000 000 zł.

Podsumowanie

Utrzymywanie aktualności raz zgłoszonych

danych będzie sporym wyzwaniem dla

spółek, które należą do podmiotów

zarejestrowanych poza granicami Polski.

W przypadku mocno rozbudowanych

struktur własnościowych trudno będzie na

bieżąco monitorować, czy przypadkiem

nie zmieniła się struktura właściciela

spółki-matki i jaki to może mieć

ewentualny wpływa na listę

beneficjentów rzeczywistych spółki

zarejestrowanej w Polsce.

Janusz Januszkiewicz 
Dyrektor ds. Przeciwdziałania Praniu 

Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, 

Raiffeisen Bank Polska S.A.

CEL to nowe moduły 

e-szkoleń oferowane 

przez Instytutu 

Compliance –

standardowe i 

skrojone na miarę!

www.InstytutCompliance.pl

Compliance

E-Laerning

(CEL)

http://www.instytutcompliance.pl/
http://www.instytutcompliance.pl/
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Akademia Compliance 
Grupy Kapitałowej PGE
Kodeks etyki w teorii i w praktyce

6 czerwca 2016 r. zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA,
największego holdingu sektora energetycznego w kraju, przyjął
uchwałą Kodeks etyki Grupy Kapitałowej PGE. Stanęliśmy wówczas
wobec pytania: co zrobić, aby go upowszechnić wśród pracowników
i zacząć stosować? Jak przeprowadzić to skuteczne?

Compliance 2|2018
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Wprowadzenie

Pierwszą i najbardziej naturalną decyzją
było uruchomienie programu szkoleń –
obowiązkowych i dla wszystkich. Skala
przedsięwzięcia – imponująca. Mówimy o
38.000 pracowników we wszystkich
spółkach GK PGE na terenie całego kraju!
Uzgodniliśmy, że po szkoleniach będą
podpisywać oświadczenia potwierdzające
znajomość Kodeksu oraz zobowiązanie do
jego przestrzegania. W ten sposób
podnieśliśmy rangę i znaczenie tego
dokumentu oraz zaangażowanie
zatrudnionych.

Dobry plan to połowa sukcesu – czyli jak
się zabieraliśmy do szkoleń w GK PGE

Kodeks etyki jest jeden i obejmuje
wszystkich w GK PGE. Dlatego został
przygotowany jednolity zestaw
materiałów szkoleniowych kompleksowo
traktujący wszystkie kodeksowe
zagadnienia. Ponieważ nic tak nie pomaga
zrozumieć teorii jak praktyczne przykłady,
zadbaliśmy, aby nie zabrakło ich na
szkoleniach. Pochodziły one m.in. ze
spółek i oddziałów – w ten sposób
odnosiliśmy się do realiów bliskich
każdemu pracownikowi. Położyliśmy także
nacisk na interaktywność szkolenia.
Ćwiczenia, zabawy i dyskusje skłaniały
uczestników do głębszej refleksji nad
poszczególnymi wartościami i zasadami
oraz do prób praktycznego przełożenia ich
na codzienną pracę. Zapraszaliśmy m.in.
do ujmowania wartości w formę
konkretnego zachowania bądź możliwych
rozwiązań organizacyjnych. Pytaliśmy
uczestników o opinię na temat wyboru
naszych zasad oraz ocenę ich
przestrzegania w poszczególnych spółkach
czy oddziałach. Wszystko po to, aby
Kodeks był dobrze rozumiany, zgodnie z
maksymą Konfucjusza: „Powiedz mi, a
zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam,
zaangażuj mnie, a zrozumiem”.

Misja (prawie) niemożliwa? – dzięki
trenerom wewnętrznym już nie!

Realizacja szkoleń z Kodeksu etyki w całej
GK PGE była nie lada wyzwaniem. Jak
dotrzeć do wszystkich 38.000
pracowników? Potrzebni byli trenerzy, ale
czy ktoś z zewnątrz może wiarygodnie,
szczerze i otwarcie dyskutować o naszych
wartościach i zasadach? Uznaliśmy, że nie.
Zanim więc szkolenia ruszyły, w szeregach
wszystkich spółek GK PGE wybrano osoby,
którym powierzono rolę trenerów
wewnętrznych. Przygotowania do tej misji

obejmowały rozwój umiejętności
trenerskich (train the trainer) według
spójnego dla GK PGE programu, a także
liczne spotkania i dyskusje. Dzięki
ćwiczeniom i materiałom kandydaci mogli
rozwiać wszystkie swoje trenerskie
rozterki i wątpliwości.

Jak to robiliśmy – Akademia Compliance 
GK PGE od kuchni

Zaczęliśmy od warsztatów dla kadry
kierowniczej, z udziałem zarządu Grupy
Kapitałowej. Pamiętając, że przykład idzie
z góry, postaraliśmy się, aby
departamenty i wydziały odbywały
szkolenia wspólnie ze swoimi
przełożonymi. Ich obecność, aktywność i
zaangażowanie były potwierdzeniem
istotności przekazywanych treści. Machina
ruszyła pełną parą. W każdej lokalizacji GK
PGE: od Szczecina do Bogatyni oraz od
Gorzowa do Białegostoku uczyliśmy
Kodeksu według tego samego scenariusza.

Plansze do ćwiczeń dot. wartości oraz 
zasad przedstawiały się następująco:
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Nasz sposób

 Takie same wymagania formalne –
szkolenia są obowiązkowe, na mocy
zatwierdzonego przez zarząd każdej
spółki planu szkoleń, kończymy je
podpisaniem oświadczenia,
przekazywanego następnie do akt
pracowników,

 Jeden spójny zestaw materiałów
szkoleniowych – opracowany przez
PGE SA – z możliwością
indywidualizacji przykładów oraz
poziomu szczegółowości (np. z
przedstawicielami obszaru zakupów
należy omówić dokładniej zasady
dotyczące relacji z partnerami
biznesowymi),

 Ograniczona liczebność grup – ok. 15-
20 osób – pozwalająca na interakcję z
uczestnikami,

 Wymóg ciekawego przekazu i
interaktywności, konieczne
prowadzanie ćwiczeń (np.
układanka/puzzle) – uczestnicy
powinni być zaangażowani i nie nudzić
się.

 Dobre przygotowanie trenerów –
check-lista dla trenerów (sprawdź, czy
masz ze sobą wszystko, czego
potrzeba),

 Skuteczność najważniejsza – na
zakończenie szkolenia
przeprowadzany jest test
sprawdzający przyswojenie przez
uczestników przekazywanych treści,

 Poznanie opinii uczestników –
stosujemy na koniec ankietę
ewaluacyjną, opracowaną na potrzeby
szkoleń z Kodeksu z pomocą służb HR,
zbieramy informacje w celu
doskonalenia szkoleń,

 Wsparcie ze strony centrali – jako
centrum korporacyjne
współprowadzimy lub prowadzimy
część szkoleń dla pracowników spółek
GK PGE,

 Krótkie filmiki animowane –
przygotowaliśmy wg własnych
scenariuszy scenki jako narzędzie
wspierające szkolenia oraz
komunikację,

 Dodatkowy udział przedstawicieli
właściwych merytorycznie służb –
korzystamy z działań prewencyjno-
szkoleniowych prowadzonych przez
funkcjonariuszy Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
w ramach szkoleń dotyczących
odpowiednio bezpieczeństwa
informacji oraz przeciwdziałania
korupcji,

 Rozpoznawalność i świadomość
szkoleń compliance – liczne artykuły o
procesie szkoleniowym w intranecie
oraz na łamach wewnętrznych
publikacji, specjalne logo szkoleniowe
widoczne na naszych materiałach itp.,

 Wysoka jakość szkoleń – tzw.
superrewizje. Pracownicy
Departamentu Compliance PGE SA
odwiedzają szkolenia prowadzone
przez trenerów i według
opracowanego formularza udzielają im
konstruktywnej informacji zwrotnej,

 Jeśli czegoś nie mierzysz, to tym nie
zarządzasz – regularnie, w cyklach
kwartalnych, raportujemy liczbę
szkoleń przeprowadzonych przez
poszczególne spółki, ale i przez
poszczególnych trenerów, a także
procentowy wskaźnik przeszkolonych
pracowników – według stanu na 31
grudnia 2017 r. mieliśmy
przeszkolonych 97% pracowników.

 Baza odpowiedzi na pytania
pracowników – zbieramy bazę Q&A,
dzielimy się nią pomiędzy trenerami,

Iwona Rybicka
Starszy Ekspert, Departament

Compliance, PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A. 
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Ocena szkolenia

ocena niska

ocena
średnia

ocena dobra

ocena
bardzo dobra

Jak szkolenia zostały ocenione w
ankietach?

Na zakończenie każdego szkolenia
prosiliśmy uczestników o ocenę ogólną,
ocenę przydatności i ocenę
poszczególnych zagadnień. Pytaliśmy
również o oczekiwania względem
przyszłych szkoleń z tego zakresu, gdyż
zakładamy ich regularność. Chcieliśmy
również wiedzieć, co i jak możemy robić
lepiej. Ogólna ocena oraz kilka informacji z
pytań otwartych prezentują się
następująco:

Ze wszystkimi opiniami dokładnie się
zapoznaliśmy, sugerowane zmiany były
wprowadzane na bieżąco, na część
propozycji mamy już gotowe rozwiązania.
Chodzi m.in. o szkolenia e-learningowe, w
tym antykorupcyjne, które są odpowiedzią
na zainteresowanie poszerzania wiedzy tą
formą. Ważną informacją dla nas jest
także postulat, aby szkolenia były
cykliczne. Edukacja compliance to proces
ciągły i nieustający, ale tylko taki jest
skuteczny z punktu widzenia zarządzania
zgodnością. Konieczne jest regularne
przypominanie o obowiązujących w GK
PGE wartościach i zasadach, zwłaszcza w
kontekście codziennej pracy. Są one
fundamentem naszej odpowiedzialności
oraz ważnym czynnikiem zaangażowania.

Co dalej?

Zależy nam, by nasi trenerzy wewnętrzni
wiedzieli, jak wielką wartością jest dla
całej Grupy ich wysiłek. Podnosimy ich
kwalifikacje, wszak ROZWÓJ to jedna z
naszych wartości. Po zakończeniu
pierwszego cyklu szkoleń otrzymali oni
pamiątkowe dyplomy i książki, osobom z
największą liczbą zrealizowanych szkoleń
przyznano dodatkowe nagrody.
Zorganizowaliśmy także kolejne warsztaty
trenerskie dla zaawansowanych.

PAKIET NA START

Każdy nowo zatrudniony pracownik już na etapie
adaptacyjnym otrzymuje pierwszą, podstawową informację o
Kodeksie etyki. Następnie, najpóźniej pół roku od przyjścia
do firmy, bierze udział w pełnym warsztatowym szkoleniu.
Pierwszy kontakt z Kodeksem ma być kontaktem
bezpośrednim – informacje o nim są przekazywane przez
ekspertów i trenerów. Równolegle opracowaliśmy e-learning,
który służy jako wsparcie w pierwszych szkoleniach oraz jako
główne narzędzie w planowanych szkoleniach
przypominających.



Compliance w Polsce
Raport z badania stanu 
compliance i systemów 
zarządzania zgodnością 
w działających w Polsce 

przedsiębiorstwach

http://instytutcompliance.pl/infoserwis/badanie
http://instytutcompliance.pl/infoserwis/badanie
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Aktualne 
ryzyka 

IT
Na czym polega wartość 

bezpieczeństwa systemów 
informatycznych, czyli…

…nowoczesna bajka o tym, dlaczego 
kadra kierownicza wielu 

przedsiębiorstw do dziś nie rozumie, że 
nie należy oszczędzać na 

bezpieczeństwie systemów 
informatycznych, i o tym, co się dzieje, 
kiedy decyzja w tym przedmiocie jest w 

przedsiębiorstwie odwlekana albo 
zaniedbywana.
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Prolog

Bezpieczeństwo systemów informa-
tycznych jest kosztowne i wymaga uwagi
oraz koncentracji na ryzykach, które mogą
powstać dla przedsiębiorstw i osób
fizycznych na skutek zaplanowanych
ataków cybernetycznych. Przekazywanie
wiedzy na temat konieczności wdrożenia
kompleksowych środków ochronnych jest
zadaniem niezwykle trudnym, gdyż
bezpieczeństwo systemów
informatycznych nie wydaje się być
tematem szczególnie modnym. Z jednej
strony dzieje się tak dlatego, że sukces
perfekcyjnie dopasowanych środków
bezpieczeństwa systemów
informatycznych polega w najlepszym
wypadku na tym, że poziom
bezpieczeństwa pozostaje niezmienny i
wszyscy mogą pracować tak, jak są do
tego przyzwyczajeni. Z drugiej strony jest
to spowodowane tym, że spór między
atakującym i ofiarą rozgrywa się na ledwie
dostrzegalnym, technologicznym polu
bitwy, którego istotę bardzo trudno jest
wytłumaczyć osobom
niewtajemniczonym. Osiągnięcie i
utrzymanie pożądanego stanu
bezpieczeństwa systemów
informatycznych wymaga więc
zainwestowania dużej ilości pieniędzy, gdy
tymczasem efekty tej inwestycji są prawie
niezauważalne. Chcielibyśmy opowiedzieć
krótką bajkę o tym, dlaczego
uwzględnianie tego czynnika jest mimo
wszystko tak ważne dla sprawnego
funkcjonowania organizacji.

Wstęp do bajki

Na problematykę bezpieczeństwa
systemów informatycznych składa się
wiele kwestii. Jedną z nich jest
konieczność zwiększania świadomości w
zakresie wdrażania odpowiednich
środków ochrony. Jest to problem trudny
do zrozumienia i wymagający dużych
zasobów, jednakże warty uwagi, gdyż
wdrożenie kompleksowych środków
mających na celu ochronę systemów
informatycznych jest dla przedsiębiorstwa
bardzo cenne – dzięki nim
przedsiębiorstwo i pracownicy mogą czuć
się bezpiecznie. Osoby odpowiedzialne za
obszar IT stoją jednak przed trudnym
zadaniem zaszczepienia tej świadomości u
kadry kierowniczej. Chcielibyśmy, aby
bajka (1), którą opowiemy, stanowiła dla

tych osób pomocną dłoń w objaśnianiu
wartości bezpieczeństwa
informatycznego. Jednocześnie mamy
nadzieję, że opowieść ta skłoni kadrę
kierowniczą do refleksji.

Dobry król i jego królestwo

Pewnego razu był sobie dobry król, który
mądrze rządził średniej wielkości
królestwem (2). Pomnażał bogactwo i
szerzył wiedzę, a jego poddani byli bardzo
zadowoleni z tych rządów. Monarcha i
jego naród z powodzeniem gospodarowali
królestwem: gleby były dobre, rolnicy
pracowici, a rzemieślnicy pomysłowi i
skrupulatni. W ten sposób mądry król i
jego poddani co roku osiągali duże
nadwyżki, inwestując część pieniędzy w
sztukę i kulturę. W styczniu, jak co roku,
król zaprosił czterech najbardziej uczonych
i doświadczonych ze swoich doradców na
wspólne biesiadowanie. Gdy alkohol
rozluźnił języki, a wyraźnie zaokrąglone
brzuchy wprawiły wszystkich w poczucie
zadowolenia, król tradycyjnie zwrócił się
do swoich doradców: „Mędrcy, którzy
zasiadacie ze mną przy stole i wspólnie
biesiadujecie – wasza rada w zeszłym roku
była dobra. Mądrze zainwestowaliśmy i z
powodzeniem gospodarowaliśmy. W
ciągu minionych 12 miesięcy ponownie
zgromadziliśmy ponad 20.000 zł rezerwy
otwartej na inwestycje (3). Wystąpcie
proszę pojedynczo i powiedzcie, na co tym
razem najlepiej przeznaczyć tą nadwyżkę,
aby kraj dalej się rozwijał!”

Rady mędrców

Pierwszy przemówił doradca
odpowiedzialny za rozbudowanie miasta:
„Jeśli Wasza Królewska Mość zechce mi
podarować owe 20.000 zł, wówczas
zbuduję Waszej Królewskiej Mości nowy
zamek – tak wspaniały, jakiego jeszcze
żadne miasto w tym królestwie nie
widziało. Podłogi i ściany będą błyszczały
od najdoskonalszego marmuru, potężne
fontanny i ozdobione złotem żyrandole
będą cieszyły uszy i oczy, duże jak
stadiony jadalnie będą uszczęśliwiały
gości, a oranżerie i szklarnie będą
podkreślały zjawiskowość tańczących
fontann i zboczy usłanych kwiatami.
Miejska zabudowa z czystego alabastru
sprawi, że rynki Waszej Królewskiej Mości
będą olśniewały i … (w tym miejscu
przerwiemy tą piękną przemowę, którą
doradca jeszcze dłuższą chwilę w
podobnym tonie wygłaszał)” (4).
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Oczy króla rozbłysły, gdy wyobraził sobie
nowy zamek i wspaniałe miasto. Życzliwie
zwrócił się w stronę kolejnego doradcy.

Drugi doradca, odpowiedzialny za naród i
kulturę, ukłonił się nisko i przemówił:
„Mój Panie, wspaniałomyślny ulubieńcu
narodu! Podaruj mi 20.000 zł, a będę
urządzał twojemu ludowi gry i olimpiady
(5), podczas których będziesz chwalony po
wszystkie czasy. Otworzymy muzea, które
będą zachwycały aż po wszystkie morza, a
wszystkie księstwa tego świata będą czcić
Twoje imię, uznając Cię za największego
mecenasa kultury… (Także w tym miejscu
będziemy skłonni zrezygnować z
przytaczania wszystkich pięknych słów i
obietnic, aby skoncentrować się na tym,
co w tej bajce jest najciekawsze)”.

Król podrapał się z zadowoleniem po
brodzie, słysząc już okrzyki radości
poddanych, gdy ukazuje się im na loży
honorowej stadionu. Ocknął się jednak i
skinął na trzeciego z doradców – ministra
spraw zewnętrznych i doradcę ds.
kontaktów królewskich (6).

Trzeci doradca wyskoczył na środek,
ukłonił się energicznie i nisko, i przemówił
gestykulując: „Mój Panie, dalekowzroczny
pomnożycielu naszego królestwa. Podaruj
mi 20.000 zł, a terytoria naszego
ukochanego kraju powiększą się do
niespodziewanych rozmiarów poprzez
zakup nowych terenów (7) i zaślubiny.
Dochody państwa wzrosną, a my
będziemy budować statki i uruchamiać
pierwsze duże zakłady produkcyjne za
oceanem, gdzie obniżono podatki (8), co
sprawi, że koszty produkcji będą znacznie
niższe… (i tym razem oszczędzimy
przytaczania wszystkich szczegółów tej
długiej przemowy)”.

Król prawie już nie słuchał ostatnich słów
swojego ministra i rady dotyczącej
powiększenia królestwa. Zbyt bardzo
oszołomiony był wyobrażeniami o sobie
jako największym władcy w całej Europie –
ach, co tam w Europie – na całym świecie.
O mały włos zapomniałby o czwartym i
ostatnim doradcy, który nieco niepewnie i
w zakłopotaniu przebierał nogami.
Wielokrotnie kłaniając się nisko, wystąpił
na środek.

Rada dotycząca wzmocnienia 
bezpieczeństwa

Czwarty doradca był doradcą ds.
bezpieczeństwa (9), który przemówił
ledwie słyszalnym głosem: „Mój Panie,

jeśli podarujecie mi 20.000 zł, to zbuduję
Waszej Królewskiej Mości mury miejskie z
fosą i bramą (10). Przy wszystkich
bramach umieścimy dobrych i
wyszkolonych strażników (11), którzy
będą kontrolowali każdego, kto chciałby
dostać się do miasta celem wyrządzenia
szkód (12). Żołnierze będą czuwali nad
tym, aby złoczyńcy nie przedostali się z
jednej części miasta do drugiej (13) i
sprawdzą, czy na żadnej z ulic nie dzieje
się nic podejrzanego (14). Rozdzielimy
nasze zespoły pracowników (15), a z
dzielnic miasta uczynimy
zdecentralizowane miejsca zarządzania”
(16).

Król nie zrozumiał ani słowa z tego, co
opowiadał doradca ds. bezpieczeństwa, i
zapytał: „A co my z tego będziemy mieli?”.
Doradca ds. bezpieczeństwa uśmiechnął
się nieśmiało i powiedział: „Nasze
królestwo będzie tak samo bezpieczne, jak
do tej pory!”

Nie trudno się domyślić, że król nie dał
czwartemu doradcy złamanego grosza. Jak
co roku rozdysponował 20.000 zł i kilka
ekskluzywnych premii między pierwszych
trzech doradców, a czwartemu doradcy,
odpowiedzialnemu obok bezpieczeństwa
także za pocztę i telekomunikację,
zmniejszył etat, pensję i zasoby kadrowe.

Trzy miesiące po pamiętnej biesiadzie, w
środku przygotowań do rozbudowy zamku
(17) i do ogólnokrajowych, największych
rozgrywek rycerskich wszechczasów (18),
tuż przed ślubem trzeciego syna króla z
ostatnią córką sąsiadującego władcy,
przed bramą miasta stanął duży
drewniany wykrzyknik. Źle wyszkoleni
strażnicy ucieszyli się z pięknego prezentu
i wciągnęli drewniany twór na dziedziniec
miasta. Następnej nocy, z drewnianego
wykrzyknika wyszło kilku wspólników
grupy przestępczej, i przemknęli się w głąb
miasta. Pozostali członkowie bandy
otoczyli wał ochronny i zaczęli
jednocześnie strzelać ogniem w stronę
nielicznych strażników, krzycząc: „Drżyjcie
oraz stójcie!” (19). Wiele obywatelek i
obywateli miasta otrzymało przesyłki w
postaci skrzyni, w których ukryci byli
złodzieje (ich głowy owinięte były
chustami, dlatego tak trudno było ich
zauważyć). Do skrzyń dołączone były listy,
które zachęcały do rozpakowania
prezentu, który rzekomo miał
zagwarantować obdarowanym
nadzwyczajną moc. Większość obywateli,
nieuwrażliwionych na taką formę ataku,
nie wyczuła podstępu i otworzyła skrzynie.
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Ogromne szkody

W nocy rozpoczęło się potworne
rabowanie i mordowanie. Wszystkie
skarby dobrego króla zostały skradzione,
jego biblioteka zaszyfrowana, a kod
dostępu do niej zgubiony. Co gorsza,
złoczyńcy ukradli kartoteki z nazwiskami,
adresami i danymi kont bankowych
wszystkich mieszkańców, i sprzedali je
przypadkowemu straganiarzowi, któremu
wystarczyło zapłacić kilka groszy za
odczytywanie danych każdemu
przechodniowi, bez względu na to, czy
ktoś chciał tego słuchać, czy nie. Na skutek
tej fali nieszczęść królestwo upadło.
Jedyna córka sąsiedniego władcy, zamiast
poślubić trzeciego syna króla, wstąpiła do
klasztoru. Król natomiast zmuszony był
sprzedać większość swojego królestwa,
którego dobra sława minęła bezpowrotnie
(20).

A morał z tej bajki jest taki: nigdy nie
zapominaj o odpowiednim zabezpieczeniu
systemów informatycznych!

Podsumowanie

Bajka ta przybliża podstawową
problematykę IT, w szczególności w
zakresie bezpieczeństwa systemów
informatycznych. Obydwa obszary w
żadnym wypadku nie są atrakcyjne w
oczach panujących – w naszym przypadku
w oczach kierownictwa przedsiębiorstwa
lub instytucji. Jednak mimo wszystko
bardzo ważne jest, aby odpowiednio
wcześnie przygotować plany awaryjne i
strategie obronne i zainwestować w
kompleksowe środki bezpieczeństwa
systemów informatycznych. Jest to
kosztowne, wymaga zapału i dużych
zasobów, ale pozwala uniknąć wszystkim
zaangażowanym fatalnych skutków.
Próbowaliśmy przybliżyć to zagadnienie w
sposób jak najbardziej przystępny, dlatego
zdecydowaliśmy się na opowiedzenie
bajki, co nie oznacza jednak, że problem
ten jest błahy – wręcz przeciwnie. Zbyt
dużo przedsiębiorstw doświadczyło
cyberataków, w wyniku których
wewnętrzne tajemnice firmy, takie jak
patenty i ściśle tajne wyniki badań,
dostały się w ręce konkurencji. Dane
klientów wraz z danymi kont bankowych i
numerami kart kredytowych, tajne hasła i
dane dostępu zostały skradzione i
sprzedane na specjalnie ukrytych stronach
internetowych. Nawet w przypadkach, w
których możliwe byłoby ograniczenie
rozmiarów bezpośredniej szkody,
powstaje niekiedy szkoda wizerunkowa,
której skutki będą odczuwalne dla

przedsiębiorstwa jeszcze przez wiele lat.
Bezpieczeństwo systemów
informatycznych być może jest drogie i
mało atrakcyjne, jednak jest to jedyny
sposób zapobiegania tego typu
zdarzeniom. Z tego względu uczulamy, aby
nie popełniać błędu króla z naszej bajki
(21) i zainwestować stosunkowo wcześnie
w odpowiednią ochronę systemów
informatycznych i we właściwe
technologie.

Tłumaczenie z języka niemieckiego:
Klaudia Ostrowska, LL.B.

Przypisy:

1 Wybraliśmy tę formę, by powiedzieć
łatwo o rzeczach trudnych, czyli opisać
ekonomiczne tematy i zadania związane z
zarządzaniem w sposób jak najbardziej
przystępny.
2 Była to tak zwana „Monarchia o Średniej
Powierzchni“, w skrócie MŚP.
3 Rezerwy otwarte na inwestycje, w
skrócie ROI, już wówczas zaliczane były do
podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii.
4 Jeśli wierzyć historiografii,
prapraprzodek tego doradcy był
odpowiedzialny za pierwsze plany nowego
lotniska w Berlinie.
5 Doradca ds. kultury był oczywiście
świadomy tego, że 20.000 zł nigdy nie
wystarczyłoby na organizację ogromnych
zawodów i budowę stadionu, które zdążył
już obiecać niezliczonej liczbie rolników i
członkom rodziny, ale już wówczas istniała
ustawa, zgodnie z którą na wybitne
budynki kultury wykazuje się najpierw
nierealnie małą kalkulację.
6 Dzisiaj byłby to dyrektor ds. rozwoju
organizacji.
7 Już od dłuższego czasu dalekowzroczny
minister spraw zewnętrznych inwestował
w szczególnie korzystne, leżące tuż przy
granicy królestwa małe księstwa,
przewidując, że ziemie te po zaślubinach
trzeciego syna króla z ostatnią córką
sąsiadującego władcy zostaną
zaanektowane, a ich cena wielokrotnie
wzrośnie.
8 Najwyraźniej już wówczas znane były
raje podatkowe i tworzenie miejsc pracy
według paradygmatu „Oversea First“.
9 W tym miejscu narrator zmuszony był
nieco improwizować, gdyż za czasów
panowania owego mądrego króla
cyberprzestępczość właściwie nie była
znana.
10 Mury miejskie, fosa i brama = firewall.
11 Strażnicy = Intrusion Detecion.
12 Szkody = byloads oraz złośliwe
oprogramowanie; doradca ds.

bezpieczeństwa miał na myśli pierwowzór
antywirusowego oprogramowania
software.
13 Oddzielanie sieci jest dziś określane
jako segmentacja sieci.
14 Średniowieczna forma wykrywania
anomalii.
15 Taki zabieg określa się dziś w skrócie
„VM”.
16 Decentralizacja miejsc zarządzania, w
skrócie DMZ, do dziś służy podziałowi
dużych infrastruktur informatycznych na
odizolowane od siebie obszary
bezpieczeństwa.
17 Szacowane koszty budowy zostały
podwyższone do 63.000 zł a termin jej
ukończenia przesunięty na czas bliżej
nieokreślony.
18 Ministerstwo zaabsorbowane było
zwalczaniem całkowicie nieuzasadnionych
zarzutów Międzynarodowego
Stowarzyszenia Rycerzy, jakoby atleci
króla nielegalnie wspomagani byli
cudownymi napojami. Minister zmuszony
był do stracenia w procesie pokazowym aż
5 czarownic.
19 „Drżyjcie oraz stójcie!” - ten
niezrozumiały dla nikogo okrzyk,
wypowiadany jednocześnie przez wielu
intruzów, zapisał się w historii jako atak
DOS.
20 Właśnie dlatego jest to bajka o
bezimiennym królu z bezimiennego
królestwa.
21 Warto jeszcze wspomnieć, że
zaangażowano zewnętrzne „Królewskie-
Stowarzyszenie-Doradców”, które zaleciło
wygnanie z królestwa doradcę ds.
bezpieczeństwa i wypożyczenie 2.000 sług
i szambelanów sąsiednim księstwom jako
żołnierzy i chłopów pańszczyźnianych.
Doradca ds. narodu i kultury dostał
wspaniałą ofertę od konkurenta
posiwiałego już króla. Doradcy ds.
rozbudowy miasta i kontaktów
królewskich odeszli z ogromnymi
odszkodowaniami i dobrymi emeryturami
na spokojną starość i założyli wkrótce
pierwszą w historii królestwa agencję
pracy tymczasowej.

Richard Huber 
Specjalizuje się w analizie systemów, 
procesualizacji, bezpieczeństwie IT i 

cywilnym oraz ochronie danych. Związany 
z Instytutem Otwartych Systemów 

Komunikacji im. Fraunhofera (Fraunhofer-
Institut für Offene 

Kommunikationssysteme, FOKUS), gdzie 
zajmuje się strategicznym rozwojem w 

dziale Bezpieczeństwa w Sieci.
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Compliance Day 
2018

W dniach 6-7 lutego 2018 r. w Klubie 

Bankowca w Warszawie odbyła się 

druga edycja konferencji Compliance 

Day. Również tym razem wydarzenie 

objęte zostało patronatem Giełdy 

Papierów Wartościowych w 

Warszawie. W ramach konferencji 

zaprezentowane zostały wyniki 

pierwszego ogólnopolskiego badania 

stanu rozwoju compliance, które 

przeprowadzone zostało przez 

Instytut Compliance we współpracy z 

EY, Wolters Kluwer oraz Viadrina 

Compliance Center. Drugiego dnia 

konferencji praktycy compliance 

dyskutowali nt. współpracy 

compliance z innymi działami, 

aktualnych wyzwań RODO, 

zagadnień tax compliance 

management oraz o nowych 

wymogach antykorupcyjnych.
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Przedstawienie wyników pierwszego

ogólnopolskiego badania compliance

Instytut Compliance wraz z partnerami

podjął się trudnego wyzwania

przeprowadzenia reprezentatywnego,

ogólnopolskiego badania stanu rozwoju

compliance. Jego wyniki przedstawione

zostały przez prof. Bartosza Makowicza z

Viadrina Compliance Center w formie

raportu, który zaprezentowany został na

konferencji. Badanie pokazało

jednoznacznie, że coraz więcej

przedsiębiorstw z polskim kapitałem

implementuje systemy zarządzania

zgodnością – nie jest to już zatem domena

jedynie przedsiębiorstw z kapitałem

zagranicznym. Ponadto trend ten przestał

dotyczyć już tylko przedsiębiorstw branż

regulowanych, a widoczny jest

ponadbranżowo. O wynikach

przedstawionego przez prof. Makowicza

raportu oraz o przyszłych kierunkach

rozwoju compliance dyskutowali: Mariusz

Witalis (EY), Maciej Krajewski (Wolters

Kluwer Polska S.A.), Jacek Zdziarstek

(Raiffeisen Bank Polska S.A.) Marcin

Szczepański (Siemens Polska) oraz Marcin

Gomoła (Komitet Compliance GPW). Ta

część konferencji była moderowana przez

Dr. Bartosza Jagurę (Instytut Compliance).

Wszyscy referenci zgodnie uznali, że mimo

relatywnie krótkiej praktyki

funkcjonowania w Polsce systemów

zarządzania zgodnością, wyraźne

zauważalne jest ich duże znaczenie. Będzie

ono przy tym stale rosnąć, na przykład z

uwagi na konieczność wprowadzania i

zapewniania skuteczności programów

antykorupcyjnych. Podkreślany był

wymóg ustawicznego kształcenia oficera

compliance, który musi nie tylko być na

bieżąco ze zmieniającym się otoczeniem

regulacyjnym, ale także znać potrzeby

biznesu i charakter organizacji, w której

pracuje. Po owocnych dyskusjach zarówno

goście jak i referenci mieli możliwość

nieformalnej rozmowy podczas

wieczornego bufetu.

Panel 1: Współpraca compliance z innymi

działami

Drugiego dnia odbyły się cztery panele

merytoryczne. Pierwszy z nich,

moderowany przez Wojciecha

Niezgodzińskiego (EY), poświęcony był

problematyce kooperacji compliance z

innymi działami przedsiębiorstwa. O

swoich doświadczeniach związanych z

budowaniem komórki compliance jako

pierwsza opowiedziała Marta Techmann

(MediaMarktSatrun Polska). Prelegentka

wskazała, że postawione zadanie było

trudne, ponieważ wiązało się z

koniecznością wprowadzenia w krótkim

czasie i przy ograniczonych zasobach

systemu zarządzania zgodnością, stąd

pierwotne wdrażanie odbywało się w

wersji small concept. W efekcie

końcowym został przyjęty model scalony,

w którym dochodzi do personalnego

połączenia dwóch funkcje: działu

prawnego i compliance.

Następne wystąpienie (Sebastiana

Burgemejstera z Polskiej Agencja Żeglugi

Powietrznej) poświęcone było kooperacji

funkcji compliance z audytem

wewnętrznym. Zdaniem prelegenta audyt

wewnętrzny oraz compliance wspólnie

wspierają organizację w realizacji jej

celów. Audyt wewnętrzny jest

działalnością niezależną i obiektywną,

której celem jest przysporzenie wartości i

usprawnienia działalności operacyjnej

organizacji. Ponadto dają zapewnienie

radzie i najwyższemu kierownictwu w

obszarze skuteczności i efektywności

systemu kontroli wewnętrznej i

zarządzania ryzykiem. Co więcej, obie

funkcje wykorzystują podobną metodykę

działania.

Kolejny prelegent, Radosław Lewandowski

z PKP Energetyka S.A., opowiedział o

współpracy compliance z jednostką

zajmującą się zarządzaniem ryzykiem.

Compliance jest rozumiane jako proces

zarządzania ryzkiem braku zgodności,

które to jest konsekwencją świadomego

lub nieświadomego nieprzestrzegania

przez pracowników przepisów prawa,

wymogów regulatorów bądź procedur

wewnętrznych. W celu zapewnienia

zgodności w PKP Energetyka powstało

Biuro Zarządzania Ryzkiem i Regulacji,

pełniące dwie funkcję: do spraw ryzyka

oraz do spraw zgodności z prawem i

regulacjami. Dobre rozumienie biznesu,

towarzyszących mu ryzyk i wymogów

regulacyjnych pozwala na skuteczne i

szybkie wdrożenie funkcji compliance.

Skuteczny przepływ informacji o

zmianach, incydentach i zagrożeniach

zapewnia minimalizację ryzyka braku

zgodności. Przy tym ważną rolę odgrywają

metody i narzędzia stosowane w ogólnym

zarządzaniu ryzykiem, które pozwalają

ocenić skuteczność systemu zarządzania

zgodnością.

W swoim wystąpieniu Maciej Łys (BSH)

omówił znaczenie działu HR w realizacji

funkcji compliance w organizacji.

Efektywny system zarządzania zgodnością

nie istnieje, jeżeli nie jest elementem

kultury organizacyjnej. Rolą HR jest

wspieranie działu compliance w

utrwalaniu świadomości pracowników, że

zgodność z regulacjami i standardami

etycznymi ma istotne znaczenie w

działalności organizacji. Zadaniem HR

pozostaje więc budowanie oraz

promowanie świadomości compliance od

najniższego stopnia.

Wykład wprowadzający

Krzysztof Bączkiewicz z Ministerstwa

Cyfryzacji wygłosił wykład wprowadzający

na temat aktualnych zagrożeń w aspekcie

informatycznego zapewnienia

bezpieczeństwa danych. Z uwagi na

obecny proces digitalizacji danych

niewątpliwie potrzebne jest zarządzanie

bezpieczeństwem informacji. Osoby

odpowiedzialne za procesy informatyczne

powinny być świadome potrzeby

wdrażania systemu zarządzania zasobami
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informatycznymi, które to muszą być

dostosowane do analizy ryzyka. Należy

przy tym pamiętać, że bezpieczeństwo

informacji to także odpowiedzialność

organizacji.

Panel 2: Integralność IT i ochrona przed

wyzwaniami RODO

Moderację tego panelu przejął Piotr

Welenc (Wolters Kluwer Polska S. A.). Jako

pierwszy prelekcję wygłosił dr Oskar

Filipowski (KGHM Polska Miedź S.A.) i

nawiązał do trzech kluczowych kwestii:

konfliktu interesów pomiędzy compliance

a nowymi technologiami, kwestii

adhezyjności umów licencyjnych oraz

zapisywania danych w chmurze. Referent

podkreślił, że nie ma takiego systemu,

którego nie da się złamać, a narzędzia IT

są nośnikami przestępstw.

O software compliance opowiedział

Bartłomiej Witucki (BSA Software Alliance

Polska). Zdaniem prelegenta bardzo

ważna jest świadomość przedsiębiorców, z

jakiego oprogramowania korzystają.

Niezaprzeczalnym faktem jest, że

nielicencjonowane oprogramowanie jest

nadal w użyciu, co za tym idzie zwiększa

się prawdopodobieństwo cyberataków.

Przedsiębiorstwa mogą ograniczyć

cyberzagrożenia poprzez korzystanie z

licencjonowanego oprogramowania oraz

wdrożenie profesjonalnych procesów

zarządzania oprogramowaniem.

Odpowiedzialność karną ponoszą nie tylko

osoby pracujące w przedsiębiorstwie na

komputerach, gdy instalują samodzielnie

oprogramowanie, robią dla swoich celów

domowych kopię programu

zainstalowanego w firmie, czy informatycy

i inne osoby odpowiedzialne za systemy

komputerowe, gdy instalują programy bez

licencji, ale także członkowie

kierownictwa organizacji i jej właściciele,

gdy polecają instalację nielegalnego

oprogramowania lub mając świadomość

takich praktyk nie podejmują niezwłocznie

działań naprawczych.

Kolejne wystąpienie (Jolanta Adamska,

Asseco Poland S.A.) poświęcone było

wpływowi RODO na usługi IT. Asseco jako

dostawca usług IT patrzy na wyzwania

stawiane przed spółkami w zakresie RODO

z trzech perspektyw: administratora

danych, podmiotu przetwarzającego oraz

wytwórcy i oprogramowania i dostawcy

usług IT. Natomiast zagrożenia można

podzielić na cztery kategorie: techniczne,

fizyczne, organizacyjne oraz personalne.

Aplikacje, systemy oraz posiadane usługi

powinny być w pełni przygotowane pod

względem bezpieczeństwa

przetwarzanych w nich danych, aby

spełnić wymogi stawiane przez RODO.

Z pytaniem, czy po 25 maja szykuje się

rewolucja czy też ewolucja w IT, zmierzyła

się Barbara Sawina (Orange Polska S.A.).

Zdaniem prelegentki należy zapewnić

zdolność do ciągłego zapewnienia

poufności, integralności, dostępności i

odporności systemów i usług

przetwarzania. Ważnym aspektem

pozostaje również zdolność do szybkiego

przywrócenia dostępności danych

osobowych i dostępu do nich w razie

incydentu technicznego lub fizycznego.

Nie można przy tym pominąć znaczenia

regularnego testowania, mierzenia i

oceniania skuteczności środków

technicznych i organizacyjnych mających

zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Panel 3: Tax Compliance Management

Kolejny panel konferencji poświęcony był

zagadnieniu zyskującemu w ostatnim

czasie znacząco na znaczeniu: zarządzaniu

zgodnością w obszarze podatków. Jak

wskazała moderatorka panelu Joanna

Stolarek (Kancelaria Ożóg Tomczykowski),

tax compliance to już nie tylko terminowe

składanie deklaracji i zeznań

podatkowych, uiszczanie podatków i

zaliczek oraz wypełnianie obowiązków

płatnika, ale także przestrzeganie

wszystkich przepisów prawa podatkowego

i posiadanie mechanizmów stałego

wykrywania ryzyk i usuwania

nieprawidłowości. Prelegenci: dr

Przemysław Krawczyk (Dyrektor

Departamentu Kontroli i Analiz w

Ministerstwie Finansów), prof. dr hab.

Krzysztof Lasiński-Sulecki (Ośrodek

Studiów Fiskalnych, UMK), prof. dr hab.

Aleksander Werner (Katedra Prawa

Administracyjnego i Finansowego

Przedsiębiorstw SGH) zwracali uwagę na

coraz szersze uprawnienia organów

kontrolnych i wymóg ustawicznego

monitorowania często zmieniających się

przepisów. Dzięki działaniom

podejmowanym w ramach tax compliance

możliwe jest zmniejszenie ryzyk

negatywnych konsekwencji oraz

budowanie wiarygodności i pozycji

rynkowej przedsiębiorstwa.
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Keynote

Ostatni panel konferencji poprzedzony był

wystąpieniem Iwony Czerniec, Dyrektor

Gabinetu Szefa CBA dotyczącym

Rządowego Programu Przeciwdziałania

Korupcji (RPPK) na lata 2018-2020.

Wskazane zostało, że przewodniczącym

Międzyresortowego Zespołu ds. Realizacji

Programu będzie Szef CBA, a nie minister

spraw wewnętrznych i administracji, także

obsługą administracyjną programu

zajmować będzie się CBA. Zadania

wskazane w Programie to wzmocnienie

jawności i przejrzystości życia publicznego,

wypracowanie zasad osłony systemu

stanowienia prawa, wzmocnienie

przejrzystości procesu udzielania

zamówień publicznych i rozwiązań

ograniczających korupcję w sektorze

publicznym i prywatnym, wdrażanie

edukacji antykorupcyjnej dla

funkcjonariuszy publicznych oraz

kształtowanie świadomości społecznej

poprzez edukację antykorupcyjną,

wdrożenie rozwiązań dot. współdziałania i

koordynacji organów w zakresie

zwalczania korupcji i wzmacnianie w tym

obszarze współpracy międzynarodowej.

Panel 4: Nowe wymogi antykorupcyjne

Ostatni panel konferencji, moderowany

przez dr Annę Partykę-Opielę z Kancelarii

DZP, poświęcony był projektowanym

wymogom w zakresie programów

antykorupcyjnych. Omawiane były

wymagania odnośnie programów

antykorupcyjnych, jakie wprowadzać

będzie ustawa o jawności życia

publicznego (UJŻP). Prelegenci: Emilia

Bielecka-Dziubak (Chiesi Poland Sp. z o.

o.), Michał Rypiński (Micheline Polska

S.A.), Marcin Gomoła (T-Mobile Polska

S.A.), Marcin Bryniarski (Oknoplast Sp. z o.

o.) dzielili się swoimi doświadczeniami w

zakresie wdrażania programów

antykorupcyjnych oraz funkcjonowania

systemów informowania o

nieprawidłowościach – whistleblowing.

Porównywane było także, jak

postulowane w Polsce rozwiązania

przedstawiają się na tle rozwiązań w

innych krajach. Komentarz do dyskusji

wygłosił Mariusz Witalis z EY, który

wskazał, że walka z korupcją to ustawiczny

proces, stąd organizacje muszą wdrażać

rozwiązania systemowe, a nie

podejmować jednorazowe inicjatywy.

Podsumowanie

Kolejna edycja konferencji Compliance

Day zgromadziła prawie 150 uczestników

dowodząc dużego zainteresowania

reprezentantów sektora przedsiębiorstw

zagadnieniami compliance i

przeciwdziałania korupcji. Wyniki

pierwszego ogólnopolskiego badania

compliance potwierdzają ten trend:

compliance to obszar, który

systematycznie zyskiwać będzie na

znaczeniu. Organizatorzy już dzisiaj

zapraszają na kolejną edycję Compliance

Day w 2019 r. Następnym dużym eventem

Instytutu Compliance będzie natomiast

kolejne Polsko-Niemieckie Forum

Compliance, które odbędzie się pod

koniec września 2018 r.

Agata Adamowicz, LL.M.

Viadrina Compliance Center
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Pierwsze certyfikowane ekspertki compliance!

Chcielibyśmy z dumą poinformować, że Pani Magdalena Soboń-Stasiak, Oficer
Compliance w ArcelorMittal Poland S.A. oraz Pani Emilia Bielecka-Dziubak,
Compliance Manager w Chiesi Poland Sp. z o. o. jako pierwsze zdobyły wymaganą
liczbę punktów eksperckich, przystąpiły do egzaminu certyfikującego i otrzymały
certyfikat Approved Compliance Expert (ACE)! Program ACE kierowany jest do
Absolwentów i Absolwentek programu kursowego Approved Compliance Officer i
umożliwia zgłębianie zagadnień compliance na poziomie eksperckim poprzez
uczestnictwo w bogatej ofercie szkoleń Instytutu Compliance. Serdecznie dziękujemy
za okazane nam zaufanie, gratulujemy pomyślnego zaliczenia egzaminu i cieszymy się
z dalszej współpracy w charakterze prelegentek!

„Szkolenia compliance i ciągłe podnoszenie własnych kwalifikacji są nieodzowne w
pracy każdego oficera compliance. Program ACE to przede wszystkim możliwość
swobodnego wyboru interesujących kursów, wymiany doświadczeń w gronie
praktyków oraz dzielenia się swoją wiedzą.”

Magdalena Soboń-Stasiak: Approved Compliance Expert No. 1

„Udział w kursach ACO/ACE jest ugruntowaniem i poszerzeniem wiedzy dla
doświadczonego Compliance Managera. Nieodzownym elementem szkolenia jest
wymiana doświadczeń, praktyki, a także poglądów w gronie ekspertów oraz
praktyków działających w różnych obszarach branżowych, co niezwykle wpływa na
rozwój świadomości osób zajmujących się compliance.”

Emilia Bielecka-Dziubak: Approved Compliance Expert No. 2

Instytut Compliance partnerem konferencji w Sao Paulo

Instytut Compliance miał zaszczyt współorganizować międzynarodową konferencję
„Compliance Across Americas”, która miała miejsce w dn. 12-13 kwietnia 2018 w Sao
Paulo w Brazylii. W konferencji udział wzięło ponad 450 uczestników – oficerów
compliance, doradców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji
publicznych. Jest to najważniejsza konferencji z tematyki compliance i etyki w
regionie. Planowana jest jej kontynuacja w latach przyszłych. Instytut Compliance
rozwija w ten sposób swoje globalne aktywności. Serdecznie zapraszamy na nasze
przyszłe eventy!
Szczegółowe informacje o konferencji: www.complianceacrossamericas.com

VII. edycja kursu ACO

W marcu z sukcesem zakończyła się już siódma edycja kursu Approved Compliance
Officer, która zgromadziła ponad 20 Uczestniczek i Uczestników: reprezentujących
różne branże, mających różne doświadczenia i różny staż pracy w obszarze
compliance. Po raz kolejny rozwiązywanie egzaminu certyfikującego ACO sprawiło
dużo przyjemności, a jeszcze więcej odebranie certyfikatów Approved Compliance
Officer! Dziękujemy Państwu za tę edycję i cieszymy się na udział w dalszych
wydarzeniach! Jesienna edycja kursu odbędzie się w październiku.

Compliance Day 2018 i ogłoszenie wyników badania compliance

Po ponad dwóch latach od podjęcia się trudnego wyzwania doszło do przedstawienia
jego wyników: Instytut Compliance wraz z EY i Wolters Kluwer przeprowadził
pierwsze ogólnopolskie badanie stanu rozwoju compliance, którego wyniki
zaprezentowane zostały na konferencji Compliance Day 2018 (6-7 lutego br.). Raport
z badania, przygotowany przez eksperta Instytutu Compliance, Prof. Bartosza
Makowicza, stanowi nie tylko syntezę status quo compliance, ale również wskazuje
kierunki dalszego rozwoju compliance w Polsce.

Magdalena Soboń-Stasiak

http://www.complianceacrossamericas.com/
http://instytutcompliance.pl/certyfikaty/aco/zgloszenia
http://instytutcompliance.pl/certyfikaty/aco/zgloszenia
http://instytutcompliance.pl/infoserwis/badanie
http://instytutcompliance.pl/infoserwis/badanie
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