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Obserwujemy i doświadczamy na co dzień, jak technologia dyktuje znaczące zmiany w go-
spodarce światowej. Odwieczna chęć zwiększania przychodów i obniżania kosztów prze-

kierowała uwagę zarządzających z tradycyjnych modeli biznesowych do tych zwinnych i cyfrowo 
zaawansowanych. Tak gwałtownie zmieniający się krajobraz biznesu w połączeniu ze zmianami 
regulacyjnymi powoduje, że firmy, szukając rozwiązań zapewniających ciągle wyższą jakość przy 
ciągle obniżanych kosztach coraz częściej prześwietlają swoje praktyki biznesowe, aby zarządzić 
ryzykiem swoich działań lub ich brakiem. Rok 2018 nie należał do najłatwiejszych, a przyszłe 
lata przyniosą kolejne wyzwania biznesowe związane z nowymi zmianami regulacyjnymi. Jednak 
firmy, które już dziś sprawnie zarządzają procesem zapewniającym weryfikację zgodności dzia-
łań spółki z regulacjami, z jednej strony obserwują korzyści, wynikające z minimalizacji ryzyka 
wystąpienia kar czy nadszarpnięcia wizerunku, z drugiej zaś są bardzo dobrze przygotowane na 
nadchodzące i częste zmiany w regulacjach. 

Compliance – jak i czy tworzy 
wartość w biznesie?

Robert Twarowski – Principal, Gekko advisoryNOW
Ma 12-letnie doświadczenie w usługach finansowych. Specjalizuje się we wdrażaniu zmian na styku regulacji 
i technologii. Były dyrektor wykonawczy w obszarze zarządzania zmianą w Goldman Sachs przy wdrożeniu 
MiFID II, konsultant w Alior Bank współodpowiedzialny za uruchomienie pierwszego oddziału zagranicznego 
banku. Robert pracował również jako ekspert ds. ryzyka regulacyjnego w Pionie Technologii Banku Handlowe-
go, gdzie był odpowiedzialny za outsourcing bankowy i relacje wewnątrzgrupowe.

Violetta Małek – partner zarządzający, Gekko advisoryNOW
Ma prawie 20 lat doświadczenia w biznesie. Jest wybitnym ekspertem z dziedziny centrów usług biznesowych 
oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw. Współzałożycielka i partner zarządzający w firmie doradczej 
Gekko advisoryNOW. Była dyrektorem w KPMG, pełniła funkcję szefa generalnego w firmie McCormick, gdzie 
zbudowała Centrum Usług Wspólnych dla Regionu Europa, Daleki Wschód i Afryka. Wcześniej była dyrektorem 
finansowym odpowiedzialnym za stworzenie i przeniesienie procesów księgowych w PwC w Regionie Central 
and Eastern Europe. Pełniła też funkcję dyrektora finansowego i członka zarządu w spółce produkcyjnej Avon 
Operations i sprzedażowej Avon Cosmetics Poland. Pracowała jako dyrektor finansowy w TNT Express World-
wide i Abbott Laboratories w Polsce i w Anglii.
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Czym jest compliance?

Cambridge Business English Dictionary defi-
niuje compliance jako czynność przestrzega-
nia poszczególnego prawa lub zasady bądź 
postępowania zgodnie z umową. Jednym 
słowem  – zgodność. Zgodność z powszech-
nie obowiązującymi przepisami prawa, regu-
lacjami sektorowymi, najlepszymi praktykami 
czy zasadami opracowanymi przez stowarzy-
szenia, związki i korporacje zawodowe.
Celem zgodności jest uniknięcie negatyw-
nych konsekwencji jej braku. W teorii pra-
wa przepis nieprzewidujący żadnej sankcji 
za jego nieprzestrzeganie jest nazywany „nie-
doskonałym” (lex imperfecta). Wskazuje się 
przez to pośrednio, że każde naruszenie re-
guł spotka się z dotkliwymi skutkami. Defini-
cja compliance przyjęta w medycynie wskazu-
je na konieczność stosowania się do zaleceń 
lekarza. W przeciwnym wypadku…
Compliance jawi się jako obowiązek. Niejed-
nokrotnie żmudny i trudny do spełnienia. Jak 
trudny, mogą potwierdzić nie tylko jednostki 
sprawujące nadzór nad zachowaniem zgod-
ności, ale chociażby zespoły operacyjne, re-
alizujące funkcje kontrolne, jednostki tech-
nologiczne tworzące rozwiązania do obsługi 
raportowania regulacyjnego czy opiekunowie 
produktów starający się połączyć dochodo-
wość rozwiązań z ich pełną zgodnością.
Mając jednak na uwadze koszt wynikają-
cy z niedochowania compliance, mało któ-
re przedsiębiorstwo może sobie pozwolić 
na zlekceważenie tego obowiązku. Koszt ten 
nie musi być wyrażony tylko w wartościach 
pieniężnych, choć tego aspektu również nie 
można zignorować. Świadczy o tym suma 
27  mld  USD kar nałożonych w latach 2008–
2018 za naruszenie przepisów o przeciwdziała-
niu praniu pieniędzy (dane: https://go.fenergo.
com/global-regulatory-fines-2018.html). W grę 
wchodzi też odpowiedzialność osobista władz 
przedsiębiorstwa, jak choćby sprawa by-
łych członków zarządu Danske Bank (https://
www.reuters.com/article/us-danske-bank-
-moneylaundering/ten-former-danske-bank-
-managers-charged-over-estonia-case-ber-
lingske-idUSKCN1SE1JF), którym postawiono 
prokuratorskie zarzuty związane z praniem 
pieniędzy. Jeśli chodzi o zasady polskiego pra-
wa, to Art. 296 Kodeksu karnego przewiduje 
aż do 10 lat więzienia (w określonych przypad-
kach) za niedopełnienie obowiązków służbo-
wych przez zarząd przedsiębiorstwa. 

Dodatkowo musimy mieć na uwadze wielkie 
ryzyko związane z utratą reputacji i wizerun-
ku. Chyba najsłynniejszym przykładem bę-
dzie określenie „bankster”. Pojawiło się ono 
po raz pierwszy w latach 30. XX w. przy okazji 
Wielkiego Kryzysu, jednak na nowo weszło do 
języka potocznego w latach 2007–2008. Sta-
nowiąc połączenie angielskich słów „banker” 
i „gangster”, szczególnie mocno piętnowało 
pracowników sektora usług finansowych, 
którzy dla własnej korzyści posuwali się do 
praktyk sprzedażowych niezgodnych z obo-
wiązującymi regulacjami (np. tzw. misselling 
czy tworzenie planów premiowych w oparciu 
o samą sprzedaż produktów, bez uwzględ-
nienia wyniku dla klienta).
By zapobiec ryzyku braku zgodności, przed-
siębiorstwa wdrażają CMS (Compliance Ma-
nagement System), rozumiane jako całość 
środków i procesów, które mają na celu 
identyfikację ryzyka braku zgodności i zmi-
tygowanie go w taki sposób, aby nie doszło 
do naruszenia obowiązujących przepisów. 
Z badań przeprowadzonych w 2018 r. wyni-
ka, że aż 65% polskich przedsiębiorstw mia-
ło wdrożone u siebie indywidualne systemy 
zarządzania zgodnością (badanie Instytu-
tu Compliance pt. „Compliance w Polsce”: 
http://instytutcompliance.pl/wp-content/
uploads/2018/02/RaportInstytutComplian-
ce2018.pdf), a tylko 2% firm nie posiadało 
żadnego ustrukturyzowanego procesu ukie-
runkowanego na weryfikację zgodności dzia-
łań spółki z regulacjami (źródło jak wyżej). 
Na tej podstawie można wysnuć wniosek, 
że organizacje są świadome zagrożeń związa-
nych z ułomnościami compliance i podejmują 
w tym kierunku aktywne działania.

Monitoringu zgodności jako 
wartość tworząca organizację

Konieczność tworzenia i aktualizowania 
procedur operacyjnych dla czynności reali-
zowanych w przedsiębiorstwie jest postrze-
gana jako zło konieczne. Poza mozolnym 
zadaniem i niemal uosobieniem biurokracji 
stanowi to efektywne narzędzie zarządzania 
wiedzą (mapy procesów i procedury opera-
cyjne to podstawa działań typu knowledge 
transfer). Ponadto  – stosując do opisywania 
procesów notacje BPM (Business Process Mo-
deling) – ujednolicamy sposób opisywania ak-
tywności, a przyjęcie podejścia lean pozwala 
na zidentyfikowanie i w konsekwencji wdro-

Kamil Kwietniewski   
tax compliance manager, KR Group

Od początku kariery zawodowej związany 
z podatkami. Specjalizuje się w zakresie za-
chowania zgodności podatkowej. Zbudował 
wewnętrzny dział Tax Compliance obsługują-
cy 240 klientów, w tym największe organizacje 
z rynku nieruchomości komercyjnych.
 
Compliance stał się niezbędnym elemen-
tem każdej organizacji bez względu na 
sektor gospodarki. Zmienność otoczenia 
prawno-regulacyjnego przekłada się bez-
pośrednio na wzrost liczby zagrożeń, a przy 
tym brak pewności, że działania są zgodne 
z aktualnie obowiązującymi przepisami. 
Tradycyjnie compliance postrzega się 
przez pryzmat prawny, lecz w dobie rosną-
cej fiskalizacji zapewnienie zgodności po-
datkowej, tzw. tax compliance, nie jest już 
luksusem, lecz koniecznością prowadzenia 
biznesu. Duża rotacja na stanowiskach 
finansowo-księgowych w firmach połączo-
na z potrzebą ciągłego dostosowywania się 
do nowych zasad gry zwiększa tylko ryzyko 
wystąpienia podatkowych turbulencji. Aby 
samodzielnie podołać takim wyzwaniom 
w ramach danego przedsiębiorstwa, po-
trzebne jest zatrudnienie całego sztabu 
ekspertów, co stanowi kosztowne rozwiąza-
nie. Racjonalne biznesowo jest skorzystanie 
z eksperckich usług zewnętrznych dostaw-
ców, którzy odciążą organizację od odpo-
wiedzialności i presji skarbowej oraz zajmą 
się relacjami z organami podatkowymi.
Zapewnienie zgodności działań firmy z pra-
wem podatkowym zaczyna się od momen-
tu zainicjowania procesów księgowych 
w danej organizacji. Sposobów zarządzania 
ryzkiem podatkowym jest wiele – od doko-
nania przeglądu podatkowego zakończo-
nego raportem wskazującym na obszary 
wymagające poprawy, przez wykonanie 
przez ekspertów podatkowych podstawo-
wej weryfikacji deklaracji podatkowych 
sporządzonych przez zespół wewnętrzny, aż 
po analizę próby najbardziej ryzykownych 
podatkowo i najistotniejszych transakcji, 
wpływających na podstawę opodatkowa-
nia. Digitalizacja w zakresie raportowania 
danych podatkowych będzie wymagała 
dalszej specjalizacji. Rozwiązania informa-
tyczne na pewno będą pomocne, ale ostat-
nie słowo będzie po stronie doświadczenia. 
Tax compliance to ogromna wartość do-
dana dla danej organizacji, która będzie 
mogła się wyłącznie zająć działalnością 
operacyjną, a o uniknięcie ryzyka podat-
kowego zadba zewnętrzny ekspert ds. tax 
compliance. Takie działania niosą za sobą 
wymierne korzyści, poprawiają funkcjono-
wanie przedsiębiorstwa i w znaczny spo-
sób ograniczają koszty, eliminując zbędne 
czynności.  
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żenie usprawnień i uproszczeń procesowych. 
Analogicznie  – wdrożenie norm ISO, stano-
wiących poświadczenie jakości działań, jak 
i dojrzałości organizacji – wymaga aktywnego 
działania compliance w celu weryfikacji postę-
pów prac nad wdrożeniem, a w konsekwencji 
audytem zgodności z normami.  
Wspomniany wcześniej nakład pracy zwią-
zany z przygotowaniem do obsługi rapor-
towania regulacyjnego stał się największym 
wyzwaniem ostatniego dziesięciolecia w ban-
kowości, kiedy to weszło w życie MIFID II (Mar-
kets in Financial Instruments Directive), wy-
muszające na instytucjach finansowych 
dużo bardziej szczegółowe raportowanie. 
Poczynając od częstotliwości raportowa-
nia (np. 15 minut od uzgodnienia transakcji 
dla trade reporting czy wręcz 1 minuta od 
transakcji na podanie ceny papierów wartoś-
ciowych przez niektóre firmy inwestycyjne), 
poprzez zakres zbieranych danych (nowe 
raporty wobec poprzedniej dyrektywy MIFID 
czy dodatkowe parametry konieczne dla 
nowego raportowania transakcji), kończąc 
na konieczności posiadania możliwości tech-
nologicznych przetwarzania, dostarczanych 
z centralnych źródeł, danych referencyjnych. 
To wszystko oznacza konieczność posiada-
nia zaawansowanej infrastruktury technolo-
gicznej, która będzie w stanie obsłużyć tak 
złożone wymagania. Jednocześnie ta sama 
infrastruktura, jak i sam zakres posiadanych 
danych pozwalają na stworzenie zupełnie 
innego poziomu analityki biznesowej wyko-
rzystywanej do rozwoju działalności przed-
siębiorstwa.
Rozwijając wątek analityki biznesowej, 
na podstawie sektora finansowego  – tylko 
ścisła współpraca marketingu, opiekunów 
produktu, technologii i compliance pozwoli 
na stworzenie innowacyjnych mechani-
zmów analitycznych w dobie RODO i PSD 2. 
Tylko Inspektorzy Ochrony Danych i oficero-

wie odpowiedzialni za zgodność będą mogli 
pomóc jednostkom biznesowym określić, 
jakiego rodzaju dane i komu mogą być udo-
stępniane, a także jakie dane i od kogo ta 
sama organizacja może pozyskiwać. Jednym 
z najczęściej opisywanych korzyści z wejścia 
w życie PSD 2 są rozwiązania typu PWM 
(private wealth management) pozwalają-
ce na konsolidację informacji z wielu relacji 
bankowych w jednym miejscu, a tym samym 
umożliwiające lepsze zarządzanie posia-
danymi środkami. Zakres wymiany danych, 
jak i cel ich użycia (a tym samym określenie, 
czy np. mogą one stanowić podstawę do 
cross-sellu czy up-sellu) nie będą możliwe 
bez compliance.
By dostrzec korzyści płynące z com-
pliance nie tylko jako z systemu unika-
nia zagrożeń czy sankcji, ale również 
jako czynnika rozwoju działalności, 
potrzebna jest zmiana nastawienia 
samych zarządzających i ekspertów 
compliance. Z tradycyjnych strażników 
(gatekeepers) muszą się stać kataliza-
torami zmian (enablers) zachodzących 
w organizacjach. Jednostkami, które 
aktywnie działają na rzecz podniesie-
nia jakości działania przedsiębiorstwa, 
ale również tworzą nowe płaszczyzny 
działania, dostarczają nowe kompeten-
cje i dane do rozwoju firmy. Coraz częś-
ciej zarządzający zdają sobie sprawę, 
że compliance nie może pozostawać „ko-
niecznym dodatkiem” w prowadzeniu 
biznesu, a stać się obszarem istotnych 
inwestycji, które generują wartość. 
Dodatkową wisienką na torcie jest co-
raz częściej obserwowana współpraca 
między departamentami czy nawet 
między organizacjami, aby wspierać się 
i budować specjalistyczne zespoły czy 
środowiska koncentrujące się na bizne-
sowych zagadnieniach compliance. 

By dostrzec korzyści płynące z com pliance nie 
tylko jako z systemu unika nia zagrożeń czy 
sankcji, ale również jako czynnika rozwoju 
działalności, potrzebna jest zmiana nastawienia 
samych zarządzających i ekspertów compliance. 

Katarzyna Banach   
prezes zarządu i CEO, Banach Outsourcing 

Firma jest jak żywy organizm, który nie-
ustannie się zmienia. Krucha i wrażliwa – 
bo tworzą ją ludzie. Narażona na ryzyka 
i choroby – których jednak w większości 
sytuacji można uniknąć czy im skutecznie 
przeciwdziałać. Wreszcie mogąca sięgnąć 
gwiazd – jeśli wystarczająco wnikliwie, 
z wizjonerską troską się jej przyjrzeć i nią 
pokierować. Właśnie dlatego Compliance 
Officer ma olbrzymie pole do popisu – bo 
w każdym ze wspomnianych obszarów 
może wdrażać najlepsze z możliwych 
środków prewencji, kiedy trzeba i represji 
(systemy CMS, regulacje prawne), jednak 
nade wszystko ma szansę bycia katalizato-
rem prorozwojowych inicjatyw, dzięki holi-
stycznemu oglądowi sytuacji, w poprzek 
działalności firmy oraz jej bliższego i dal-
szego otoczenia prawnego, gospodarcze-
go i społecznego. Oczywiście niezbędne 
są odpowiednie kwalifikacje, niezależność 
i autorytet Menedżera ds. zgodności – tak-
że wobec kierownictwa firmy. Jeśli jednak 
podeprze się profesjonalnym audytem 
compliance, nawet dla największych scep-
tyków stanie się jasne, jak compliance jest 
ważny dla powodzenia i sukcesu przed-
siębiorstwa oraz przed iloma sankcjami 
(w tym prawno-karnymi i fiskalnymi) może 
je uchronić. Dojrzała kultura compliance 
zapewnia długoterminowe korzyści: dobry 
rynkowy wizerunek (bez wpadek i afer) – 
kluczowy w relacjach z klientami i kontra-
hentami; rosnącą wartość firmy i jej cy-
klicznych wyników (za sprawą np. wzrostu 
zamówień ze strony kontrahentów wolą-
cych współpracę z zaufanym partnerem 
oraz lojalności klientów); wreszcie płynne 
i niezakłócone działanie pozwalające z od-
wagą iść w przyszłość. Nie ma przecież nic 
cenniejszego dla zarządu, niż zapewnienie 
spółce bezpieczeństwa oraz dynamiczne-
go rozwoju.
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