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OD REDAKCJI

Szanowni Państwo
Podejmowaniu różnego typu decyzji zawsze towarzyszy ryzyko. Obecnie, w czasach dużej niestałości,
tym bardziej należy dbać o to, by mieć odpowiednie narzędzia zabezpieczające nasze interesy.
Zmienność stała się codziennością, o czym będą nas przekonywać prelegenci VIII Kongresu Controllerów,
organizowanego w Poznaniu przez ICV. Czy jednak powinno nam towarzyszyć ciągłe uczucie niepewności?
A może lepiej założyć, że jedyne, co jest pewne, to zmiana – i być na nią przygotowanym?
Większość menedżerów zakłada, że ich organizacja działa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Jednak, gdy pojawiają się jakieś nieprawidłowości, nadchodzi czas na weryﬁkację tych przekonań.
O tym, czy procedury kontrolne są skuteczne, decyduje odpowiednie monitorowanie ryzyka braku
zgodności, które – w odróżnieniu od ryzyka operacyjnego – jest niemierzalne. Potrzebę stworzenia
zespołu wymogów dotyczących procedur i systemów, zapobiegających występowaniu ryzyka, dostrzegły
najpierw zachodnie instytucje, dlatego na łamach tematu numeru pojawiają się teksty autorów z Niemiec.
Jest to swojego rodzaju przewodnik po procedurze skutecznego wdrożenia systemów compliance.
Szczególnie zachęcam do przeczytania wywiadu otwierającego wydanie, w którym Małgorzata Borowa,
prezes Fundacji Rozwoju Compliance, wieloletni praktyk, opowiada o swoich doświadczeniach –
na gruncie zarówno polskim, jak i zagranicznym.
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Volatility,
„new normal”
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Volatility over time t
Observational horizon
Observed parameter
Estimation of a tendency in relation to which
the volatility is deﬁned

Then this term has spread particularly in the
ﬁnancial sector where it is used to describe volatility of securities exchange rates. The Volatility
Index (VIX) is deﬁned as the Wall Street Anxiety
Barometer as it indicates anxiety present on the
securities market.

1
See: D. Comin, T. Philippon, The Rise in Firm – Level Velatility: Causes and Consequences, 2005, p. 168.

Volatility may be described as typical time
condition of particular systems. To describes systems such as an enterprise or its logistic referring to volatility three dimensions are required
(see ﬁg. 1):
 How are system conditions forecasted?
 What is the system time change?
 What is the number and net connection
of particular elements of the system?
An enterprise or its elements are characterized by means of a particular connection
of three dimensions.
 Future system conditions are not predictable. Only probability (=risk) can be deﬁned
for them or they are inestimable (=uncertainty).
 The system remains unchanged unstatically,
however, it changes dynamically. In sudden
situations we are not able to recognize any

FIG. 1.

Measure of system or event description
Predictability of system conditions

Safety

System change over time

Static

Number and net connections of system elements

Simple

Risk
Dynamic

Uncertainty
Variable

Complex, comprehensive

Sudden
Very complex

Źródło: Opracowanie własne
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δ =

In the ﬁeld of entrepreneurship the term
of „volatility” is mainly used to set ﬂuctuation
or susceptibility to volatility of different states
of affairs.
In terms of ideas we would like to deﬁne
volatility in the following way:
„Volatility describes present and expected
frequency and spread of external and internal
ﬂuctuations of economic parameters of signiﬁcance for an enterprise whose course model
may be difﬁcult to predict”.

Fot. ICV

Thus this concept should ﬁrst of all be deﬁned. The word „volatil” or german „Volatilität” comes from Latin „volatilis”, which means
changeable, variable or transient. Duden dictionary deﬁnes volatility as the synonym of variability and ﬂuctuation and describes volatility
as the range of ﬂuctuations of prices, shares or
markets. This term was used for the ﬁrst time
by statisticians the outcome of which is the
measurement of volatility δ over time t of the
observed value y. This index usually amounts
to: 21



olatility is the term that inﬂation experiences presently in daily information and
business releases. However, still it is not utterly clear how this phrase should be
understood.

for over 30 years has been
employed in the german
concern Lufthansa AG
and since 2001 conducts
Konzerncontrolling.
His obligations include
strategic planning and
keeping records of the
concern, controlling large
projects and investments
as well as risk
management.
He is 57 years old;
he is married and has
two children
controlling/
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model of changes. In case of volatility it is
possible for proper calculations.
Number and connections of system elements
is complex or very complex.



Clearly speaking it means that volatility is related to uncertainty or risk and represents high
rate of complexity. These dimensions are often
not clearly deﬁned in literature and in practice
the terminology is frequently mistaken.
Volatility can be classiﬁed pursuant to different criteria in the sector of enterprises (see ﬁg. 2):
 There are different levels of volatility formation („speciﬁcation”).
 Impact susceptibility may be expressed in
different ways.
 Formation dimensions may be visible in real
economy or ﬁnancial economy.
 Possible shaping measures (formation) can
be found in the formation of adaptive capability (elasticity), in resilience management
or early recognition or supervisions.



unpredictable. Reoccurrence may result in
loss of face and demand decrease.
A strategy of product life which is inconsistent with the market or unexpected delays in
development of new products due to technical reasons can increase the risk of failure to
fulﬁl client’s requirements. Deviations from
planned market objectives may be its consequences.
Shortness of supplies, in case of sub-suppliers, resulting e.g. from production problems due to defective goods of shortage of
raw materials may be the reason of instability (volatility) within the production realm.
Production controlling is disturbed and production plan cannot be observed.

QUESTION 1: Can future of an enterprise
be predicted? How does it look in practice?
Karl-Heinz Steinke: Forecasts are always related to uncertainty and that is why they may be
given only with some rate of probability. When
planning the most probable value is always calculated, whereas in most cases the probability
rate cannot be determined qualitatively.
The more susceptible to volatility the enterprise is the more inaccurate the data are. Thus
at this point calculation of planning, including
a possible volatile range, is suggested. In the
simplest case e.g. optimistic value, medium value, pessimistic value.
If the value and probability of signiﬁcant
planning-related parameters is obtainable from
previous data, the division of possible results
and their occurrence probability (Monte Carlo
simulation) can be determined.
Thanks to that the forecast will not be 100%
sure, however, a decisive person has some idea

The volatility caused on the outer and inner
side of an enterprise is an important differentiating factor for emprise practice. Reasons and
effects of the volatility caused internally may be
illustrated by the example of the automotive industry:
 Development of automotive markets and development of technologies, drive technology
in particular, are difﬁcult to assess. Error estimation of e.g. the importance of combustion engines compared to hybrid and electrical drive may be a huge volatility controller.
 Production quality problems lead to labourconsuming recall actions resulting in signiﬁcant qualitative and ﬁnancial costs. They are
FIG. 2.

Volatility categorization levels and their different conditions
Activity levels
Impact susceptibility
Measures of formation
Activity levels

National economy

Sector

Enterprise

None
„Elasticity“ (adaptive capacity)
Real economy

Enterprise elements
Moderate

„Resilience”

„Supervision“
Financial economy
Źródło: Opracowanie własne
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as regard possible events (range) and may be
well-oriented in enterprise policy.
QUESTION 2: You will be one of the speakers at this year’s International Controller Congress in Poland. The subject of your lecture is
volatility. What will participants learn from you?
Karl-Heinz Steinke: The title of my lecture is:
„Challenge Volatility – towards an adaptive
Controlling”.

Firstly I would like, pursuant to the deﬁnition
of volatility, to explain the reason and effects of
volatility shown on the examples of enterprise
experience.
Next I would like to show what tools and
measures are available to Controlling/Management for the purpose of correct use of volatility.
Then I am going to speak about the general
approach to solving new problems in controlling (Adaption). 

VIII Międzynarodowy
Kongres Controllerów
Na VIII Międzynarodowy Kongres Controllerów zapraszamy już w dniach 17-18
marca 2014 r.! Tym razem tematem przewodnim Kongresu będą innowacyjne
rozwiązania controllingowe, a w programie m.in.:


dr Hendrik Vater, Deutsche Post DHL, Niemcy, Working capital management



Jakub Tomaszewski, Hansgrohe SE, Polska



Marian Kubiak, Volkswagen Poznań, Polska



Andreas Kovacs, MCE Magyar Controlling Egyesület, Węgry, Improving
Organisation and Management at a OkoKlinik



Bojan Scepanovic, MCB, Serbia, Modern budgeting



Denko Yamboliev, Bułgaria



Karl-Heinz Steinke, Lufthansa AG, Niemcy, Challenge Volatility – towards an adaptive controlling



Prof. dr Rainer Kalwait, Risk Management Association e. V., Niemcy, Risk
Management – Challanges in Planning and Control



Justyna Leszczyńska, Polska Agencja Prasowa, Polska



dr Andrzej Wodecki, Aerobrains, Polska, Brain ﬁtness controllera
ﬁnansowego

Jesteś zainteresowany udziałem w Kongresie jako uczestnik, prelegent
lub partner? Zgłoś się do nas! Napisz na anna.wlodarczyk@icv.pl.
Więcej: www.icv.pl
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Compliance w Polsce
Rozmowa z MAŁGORZATĄ B. BOROWA,
prezes Fundacji Rozwoju Compliance (FRC)

„Rozwój polega na tym, że nieliczni przekonują wielu. Nowe myśli muszą się gdzieś
pojawić, zanim będą mogły stać się poglądami większości”.
Frederic August von Hayek,
Konstytucja wolności
Jeśli chodzi o compliance, jest podobnie – jesteśmy na etapie przekonywania, że warto. Jest nas
niewielu, ale perspektywa rozwoju świadomości
okazuje się na tyle kusząca, że warto stanąć po
stronie nielicznych, z wiarą w lepsze, bardziej
cywilizowane i przewidywalne, oparte na zdrowych regulacjach państwo prawa. W taki właśnie sposób zdeﬁniowaliśmy misję Fundacji Rozwoju Compliance (dalej: FRC).
Funkcja compliance jest stosunkowo nowa na
naszym rynku. Jak można ocenić znajomość
compliance w polskich przedsiębiorstwach?
Na polskim rynku świadomość dotycząca compliance stale wzrasta. Pierwszymi organizacjami,
które wprowadziły compliance ze względu na
obowiązujące ich przepisy wykonawcze w tym
zakresie, były ﬁrmy z branży ﬁnansowej i ubezpieczeniowej, a także przedsiębiorstwa farmaceutyczne. Compliance jest również nieodłącznym
elementem zarządzania ﬁrmami będącymi ﬁliami
korporacji zagranicznych, np. amerykańskich bądź
niemieckich, automatycznie podlegających przepisom wewnętrznym danego koncernu. Z naszych
dotychczasowych obserwacji wynika jednak, że
także coraz więcej ﬁrm polskich jest zainteresowanych tematyką compliance i tym, jakie korzyści może przynieść wdrożenie tzw. Compliance
Management System (CMS)1. Spostrzeżenia te

1

Compliance Management System (CMS) – System zarządzania ryzykiem braku zgodności – to ogół
controlling/
marzec-kwiecień 2014

6

bazują jak dotychczas wyłącznie na obserwacjach
i rozmowach z przedstawicielami tych organizacji.
Dlatego w przyszłości planujemy wraz z Fundacją
Rozwoju Compliance (FRC), którą mam zaszczyt
kierować, przeprowadzenie ankiety. Pozwoli nam
to nie tylko udokumentować aktualny stan świadomości compliance w Polsce, ale z czasem również obserwować jej rozwój.
Mówiąc o znajomości compliance wśród
przedsiębiorstw w naszym kraju, nie możemy
zapominać o stosunkowo młodej, bardzo ambitnej i dobrze wykształconej kadrze, szukającej
nowych możliwości rozwoju. Ci młodzi ludzie
wykazują ogromne zainteresowanie tą tematyką
i są bardzo ważnym nośnikiem rozwoju compliance w Polsce.
Jakie możliwości zdobycia wykształcenia
w zakresie compliance mają dzisiaj polskie
kadry?
Niestety, w Polsce nie ma zbyt wielu ofert szkoleniowych w zakresie compliance. Rynek dostrzega jednak tę lukę i powoli ją wypełnia. Osobiście
prowadząc szkolenia, zauważam duże zainteresowanie tematem copliance. Dlatego jedną
z podstawowych inicjatyw FRC będzie oferowanie praktycznych szkoleń z szeroko pojętego
zarządzania ryzykiem braku zgodności, głęboko
osadzonego w metodyce zarządzania ryzykiem
jako takim. Szkolenia nie zastąpią jednak gruntownego wykształcenia w tym kierunku (jako
specjalisty w zakresie compliance). W związku
z tym podjęliśmy rozmowy z jedną z renomowanych uczelni o wprowadzeniu całościowego
programu kształcenia w zakresie compliance,
wprowadzonych przez organizację norm i polityk,
a także podjętych w organizacji działań, mających
na celu zapewnienie przestrzegania zasad etycznych
i przepisów prawnych, a tym samym zminimalizowanie ryzyka braku zgodności.

TWARZĄ W TWARZ

którego koncepcja bazuje na bogatej wiedzy
teoretycznej, popartej cennym doświadczeniem
praktycznym. W związku z tym, że rozmowy
nasze nadal trwają, nie mogę, niestety, zdradzić
teraz więcej szczegółów. Mogę jednak obiecać,
że planowany przez nas program kształcenia
zapewni absolwentom wiedzę o compliance
na poziomie, który standardem będzie mógł
równać się z podobnymi programami naszych
zachodnich sąsiadów. Pozwoli im również na
zdobycie nowego zawodu.
Jaką funkcję pełnią działy compliance
w organizacjach o dojrzałej kulturze organizacyjnej?
Głównym zadaniem działu compliance w organizacji jest wczesne wykrywanie ryzyka braku
zgodności (non-compliance) i jego minimalizowanie, aby uniknąć zbędnych kosztów, sankcji,
utraty reputacji itp. W stosunku wewnętrznym
dział compliance pełni bardzo ważną funkcję doradczą, zarówno dla kierownictwa przedsiębiorstwa, jak i dla wszystkich pracowników. Główny nacisk w jego działaniach należy położyć na
prewencję. To właśnie odróżnia dział compliance
od istniejących już działów, takich jak kontrola
wewnętrzna czy obsługa prawna. Ściśle rzecz
ujmując, compliance rozumiany jako zachowanie zgodności nie jest niczym nowym. Dopiero
systematyczne, prewencyjne podejście przy wykorzystaniu odpowiednich struktur – takich jak
wczesna identyﬁkacja ryzyka braku zgodności,
połączona z implementacją i kontrolą odpowiednich działań oraz środków organizacyjnych
podejmowanych w ramach programów compliance – wyróżnia dział compliance spośród innych działów organizacji reaktywnie zajmujących
się poszczególnymi ryzykami. Największym wyzwaniem dla działu compliance jest właśnie takie
wdrożenie CMS we wszystkich procesach organizacji, aby zapewnić skuteczną funkcję ochronną i doradczą, promować kulturę compliance,
ograniczać ryzyko non-compliance, a w efekcie
wymiernie przyczyniać się do wzrostu efektywności i stabilności działania organizacji.

Odpowiedzialność za wdrożenie compliance w organizacji, zapewniające jej skuteczną
ochronę przed naruszeniami zgodności i ich
konsekwencjami, ponosi organ zarządzający.
Odpowiedzialność za organizację struktur, koncepcję, wdrożenie i monitoring programu
compliance może on przekazać specjalnie
stworzonej do tego zadania funkcji. Skuteczna
delegacja tych zadań wymaga odpowiedniego wyposażenia funkcji compliance w zasoby
ludzkie i budżetowe, pozwalające jej na niezależne podejmowanie wyznaczonych działań.
Organizacja funkcji compliance zależy od branży, wielkości, struktur i kultury danej organizacji. W praktyce najczęściej mamy do czynienia
z odrębną funkcją compliance, podlegającą bezpośrednio organowi
zarządzającemu bądź działającą jako część innej jednostki organizacyjnej, takiej jak dział prawny czy
audyt wewnętrzny. Jeżeli funkcja compliance organizacyjnie jest
częścią innego działu, należy pamiętać
o tym, aby zachowała ona niezależność, gwarantującą autonomiczną
realizację
powierzonych działań.
Trzeba też

Gdzie w strukturze organizacji najczęściej
umiejscowiona jest funkcja compliance i kto
odpowiada za compliance w organizacji?
7
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RYSUNEK 1.

Odpowiedzialność za compliance w organizacji2
…i ich odpowiedzialność w programie compliance
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Źródło: Opracowanie własne

umożliwić jej bezpośrednie raportowanie do
kierownictwa, co zapewni obiektywność i niezależność przekazywanej informacji o stanie compliance w organizacji organom odpowiedzialnym za jej implementację. Działem compliance
zarządza Compliance Ofﬁcer. Do jego głównych
obowiązków należy ocena ryzyka braku zgod-

RYSUNEK 2.

Model Three-Lines-of-Defence i umiejscowienie poszczególnych
funkcji w organizacji
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych
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ności dla działalności poszczególnych klientów
wewnętrznych (czyli działów), identyﬁkowanie
problemów i zagrożeń, a także sugerowanie
alternatyw prowadzących do najlepszego rozwiązania prawnego i jak najskuteczniejszej prewencji w celu zminimalizowania ryzyka braku
zgodności oraz uniknięcia non-compliance.
Jeżeli chodzi o organizację compliance, to nie
kończy się ona na kierownictwie przedsiębiorstwa czy komórce compliance. Za compliance odpowiedzialni są wszyscy bez wyjątku pracownicy
danej organizacji, w zakresie odpowiadającym
wykonywanym przez nich zadaniom i ponoszonej odpowiedzialności. W tym miejscu posłużę
się schematem (Rys. 1.), który zamieściłam już
w moim artykule z poprzedniego numeru „Controllingu” pt. Compliance i systemy motywacyjne.
Jak sytuuje się funkcja compliance w stosunku do komórek controllingu, audytu
i zarządzania ryzykiem?
Funkcja compliance jest – podobnie jak zarządzanie ryzykiem czy controlling – funkcją wspierającą kierownictwo przedsiębiorstwa w zarządzaniu
nim. Należą one do tzw. second line of defence
2

por. M.B. Borowa, Compliance i systemy motywacyjne, „Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne” 31/2014, s. 68.
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Funkcja compliance jest – podobnie jak zarządzanie ryzykiem
czy controlling – funkcją wspierającą kierownictwo
przedsiębiorstwa w zarządzaniu nim. Należą one
do tzw. second line of defence (drugiej lini obrony)
w ramach modelu Three-Lines-of-Defence.
Jednostka audytu wewnętrznego, należąca do third line of defence
(trzeciej linii obrony), jest niezależnym organem kontrolnym
w organizacji i funkcją zabezpieczającą.

(drugiej lini obrony) w ramach modelu Three-Lines-of-Defence3. Jednostka audytu wewnętrznego, należąca do third line of defence (trzeciej
linii obrony), jest niezależnym organem kontrolnym w organizacji i funkcją zabezpieczającą.
Jak już wcześniej wspomniałam, organizacyjnie funkcja compliance może podlegać audytowi wewnętrznemu, co stanowi efektywne
rozwiązanie przede wszystkim w mniejszych
przedsiębiorstwach.
Ryzyko compliance to element ryzyka operacyjnego organizacji. Tak więc zalecana jest ścisła
współpraca na tym polu pomiędzy działem zarządzania ryzykiem i działem compliance.
Controlling może informować dział compliance o ryzykach compliance występujących
w aktualnej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Zatem i tu zalecana jest ścisła współpraca.
W jakim zakresie dział compliance jest zaangażowany w podejmowanie decyzji albo
konsultacje?
Aby móc w porę zminimalizować lub nawet
wykluczyć ryzyko braku zgodności (non-compliance), compliance powinien być uwzględniany już przy podejmowaniu podstawowych
decyzji strategicznych, podobnie jak w przypadku zarządzania ryzykiem. Odbywać się to

3
Three-Lines-of-Defence – model przedstawiający wewnątrzorganizacyjne struktury governance wraz
z audytem wewnętrznym, w zależności od ich zadań
związanych z zarządzaniem ryzykiem.

może bezpośrednio w ramach rozmów działu
compliance z kierownictwem organizacji lub
regularnej wymiany informacji z komórką organizacyjną odpowiedzialną za kierowanie procesem zarządzania strategicznego.
Przy podejmowaniu decyzji operacyjnych konieczne jest systemowe podejście do zarządzania ryzykiem braku zgodności, przez wdrożenie
zasad compliance we wszystkich procesach organizacji za pomocą wspomnianego już przeze
mnie CMS. W ramach tego systemu poszczególne działy przedsiębiorstwa wspólnie z działem compliance wypracowują i wprowadzają
do procesów decyzyjnych odpowiednie kontrole, mające na celu sprawdzenie występowania,
a następnie odpowiednie zminimalizowanie ryzyka braku zgodności.
Dodatkowo w swej funkcji doradczej dział
compliance powinien być konsultowany w przypadku działań niepodlegających procesom standardowym, których dotyczy jednak ryzyko braku zgodności, takich jak podpisywanie nowych
umów czy działania M&A.
Czym charakteryzuje się skuteczny program compliance?
Jeżeli chodzi o skuteczny program compliance,
to powinien on być przede wszystkim indywidualny, szyty na miarę danego przedsiębiorstwa.
Programy compliance „out of the box” są kosztowną i często niebezpieczną inwestycją. Dzieje
się tak, ponieważ implementując program compliance, organizacja dowodzi, że jest świadoma
9
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RYSUNEK 3.

Współdziałanie poszczególnych elementów CMS5
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Źródło: Opracowanie własne

problematyki zawartych w nim zagadnień. Jeżeli
jednak implementacja tego programu nie została potraktowana poważnie i dopasowana do
wymogów przedsiębiorstwa, nie będzie ona wystarczająco skupiać się na występujących w niej
ryzykach braku zgodności. Środki zabezpieczające zostaną ulokowane w nieodpowiedni sposób, w wyniku czego powstaną luki w systemie
zabezpieczeń ryzyka braku zgodności. W przypadku materializacji tego ryzyka organizacja
musi liczyć się ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami.
Aby móc stworzyć oraz zaimplementować
indywidualny i skuteczny program compliance,
ważne jest spełnienie wielu koniecznych warunków. Według niemieckiego standardu IDW
PS 9804, pozwalającego na ocenę skuteczności
4
IDW PS 980 Prüfungsstandard des Instituts der
Wirtschaftsprüfer über die Grundsätze der ordnungsgemäßen Prüfung von Compliance Management Sys-
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i efektywności, wyróżnia się siedem podstawowych elementów CMS: kulturę compliance, ryzyko compliance, cele compliance, organizację
compliance, program compliance, komunikację
compliance i monitoring compliance (Rys. 3.).
Wszystkie ww. elementy CMS mają wpływ
na powodzenie programu compliance. Podstawą dobrego programu jest dokładna inwentaryzacja i analiza ryzyka, która z kolei
stanowi warunek konieczny do wyznaczenia właściwego celu, a zatem i zapewnienia
adekwatności programu compliance. Jednym
z podstawowych zadań działu compliance
jest zwrócenie uwagi na posiadane – bądź
temen – Standard Audytowy Instytutu Biegłych Rewidentów o zasadach prawidłowej kontroli systemów
zarządzania ryzykiem braku zgodności.
5
Por. M.B. Borowa, Program compliance – przepis
na sukces. Jakie wymagania powinny być spełnione
z praktycznego punktu widzenia?, Dodatek specjalny
do „Monitora Prawniczego” 23/2013, s. 12-15.
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określenie nowych – wartości, z którymi wszyscy pracownicy będą mogli się identyfikować, a także budowanie kultury compliance,
promującej zgodne z przyjętymi wartościami
wzory zachowań. Odpowiednia komunikacja podczas wdrażania i realizacji programu
compliance decyduje o poprawnym zrozumieniu i zarazem pozytywnym przyjęciu programu w organizacji, dzięki czemu będzie on
mógł przynieść pożądane rezultaty. Regularne monitorowanie programu compliance
jest gwarancją jego aktualności. Tylko dobrze
zrozumiany, zaakceptowany i regularnie aktualizowany program compliance może być
skuteczny i efektywnie przyczynić się do sukcesu firmy6.
Tych czytelników, którzy są zainteresowani
tematem wdrażania programów compliance,
gwarantujących skuteczną ochronę organizacji
przed naruszeniami zgodności i ich konsekwencjami, zachęcam również do lektury mojego artykułu, który ukazał się w 23. numerze Monitora
Prawniczego (Wydawnictwo C.H. Beck) pt. Program compliance – przepis na sukces. Jakie wymagania powinny być spełnione z praktycznego
punktu widzenia? (23/2013).
Jak efektywnie zarządzać compliance w organizacji?
Inwestycje w dziedzinie zarządzania ryzykiem
braku zgodności (compliance) muszą być dostosowane do całościowej strategii organizacji,
jej kultury wewnętrznej, długoterminowych planów i wizji, wyrażonej celami i odpowiednimi
parametrami stosowanymi do oceny postępu na
drodze do ich osiągnięcia. Mówiąc o rentowności inwestycji wdrożenia compliance w organizacji, trzeba uwzględnić czynniki nie tylko ilościowe, ale przede wszystkim jakościowe, takie
jak udoskonalenie procesów organizacji i zwiększenie ich bezpieczeństwa przez zakotwiczenie w nich odpowiednich kontroli czy wzrost
świadomości pracowników. Ma to bezpośredni wpływ na zminimalizowanie ryzyka braku
zgodności (non-compliance), bezpieczeństwo
6
por. M.B. Borowa, w: K.-Ch. Bay, K. Hastenrath,
Compliance Management System. Praxiserprobte Ansätze, Tools und Maßnahmen, München 2014, s. 117-149.

i stabilność przedsiębiorstwa. Zysk organizacji
z wprowadzenia programu compliance wynika
przede wszystkim z redukcji możliwych naruszeń prawa i związanych z tym konsekwencji,
takich jak grzywny i inne kary lub spadek kursu
akcji w wyniku utraty reputacji danego przedsiębiorstwa. Wzrost jakości działania danej organizacji odzwierciedla się długofalowo we wzroście
zaufania ze strony klientów, partnerów biznesowych i innych interesariuszy, a tym samym we
wzroście konkurencyjności organizacji. Mierzalność zwrotu inwestycji w compliance jest uzależniona od tak wielu czynników usytuowanych
w przyszłości, że wyliczenie jej dokładnej wartości monetarnej nie jest możliwe w momencie
inwestycji. Jednak każde z przedsiębiorstw, które przeszło przez kryzys spowodowany brakiem
zgodności (non-compliance), uważa inwestycję
w CMS za bardzo dobrą i opłacalną. Koszty
wdrożenia CMS są przeważnie dużo niższe niż
koszty non-compliance.
Jak już wspominałam, skuteczny program
compliance powinien być zrozumiały, zaakceptowany przez pracowników i aktualny. Podstawą do efektywnego zarządzania ryzykiem braku
zgodności i skutecznej realizacji celów compliance jest ponadto osiągnięcie świadomości compliance wszystkich pracowników. Aby osiągnąć
ten cel, trzeba spełnić następujące warunki:
1. Program compliance musi być indywidualnie
dopasowany do struktury i wymogów danego przedsiębiorstwa, przy czym zaleca się
zapobiegawcze programy prewencyjne.
2. Nieodzownym elementem jest oświadczenie woli ze strony organu zarządzającego
organizacją, dotyczące stosowania zasad
compliance, tzw. Tone from the Top, które odzwierciedlać się będzie we wszystkich
działaniach organizacji.
3. Miejsce funkcji compliance w organizacji musi
odzwierciedlać jej ważność i niezależność.
4. CMS musi obejmować wszystkie procesy organizacji i być udokumentowany w formie
zrozumiałych polityk.
5. Budowanie świadomości compliance musi
następować przez dopasowaną do danego
odbiorcy (pracownika) komunikację, która
opierać się będzie na regularnych szkoleniach pracowników.
11

controlling/
marzec-kwiecień 2014

TWARZĄ W TWARZ

6. W celu zapewnienia aktualności programu
compliance musi on być regularnie monitorowany7.
Czy compliance ma wpływ na postrzeganie ﬁrmy przez otoczenie i na politykę informacyjną przedsiębiorstwa?
Oczywiście. A dzieje się tak, ponieważ przedsiębiorstwo, które zainwestowało w implementację compliance i traktuje to zagadnienie z należną mu powagą, postrzegane jest
na rynku jako dużo bardziej odpowiedzialne.
Starannie planuje podejmowane działania,
jego raporty o stanie przedsiębiorstwa są bardziej przejrzyste. Dzięki temu przedsiębiorstwa te cieszą się większym zaufaniem zarówno klientów, jak i partnerów biznesowych
oraz innych interesariuszy, takich jak banki
czy inwestorzy. W świadomości społecznej
odpowiedzialność biznesowa jest obecnie
nieodłącznym czynnikiem zarządzania organizacją. Dlatego wdrożenie struktur compliance
w przedsiębiorstwie czyni je zdecydowanie
bardziej konkurencyjnym.
Jak rozwijał się do tej pory compliance
i związana z nim świadomość społeczna,
a wraz z nią zakres oczekiwań wobec funkcji compliance? Jaki wpływ może to mieć
na rozwój compliance w polskich przedsiębiorstwach?
Compliance narodził się w latach 90. w Stanach
Zjednoczonych na fali wykrywania kolejnych
przestępstw gospodarczych. W sierpniu roku
2002, w reakcji na skandale takich korporacji jak
Enron czy Worldcom, Kongres Stanów Zjednoczonych powołał do życia Sarbanes Oxley Act
(SOX)8, który miał decydujący wpływ na rozwój

7
por. M.B. Borowa, Program compliance – przepis
na sukces. Jakie wymagania powinny być spełnione
z praktycznego punktu widzenia?, Dodatek specjalny
do „Monitora Prawniczego” 23/2013, s. 12-15.
8
SOX – ustawa uchwalona przez Kongres Stanów
Zjednoczonych 30 lipca 2002 r. Wprowadza wymóg
dodatkowych ujawnień dokonywanych przez zarząd, dotyczących efektywności systemu kontroli wewnętrznej. Nakłada obowiązek kontroli jakości usług
audytorskich i dodatkowe sankcje (ﬁnansowe i karne) dla władz spółek w przypadku wykrycia błędów
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compliance nie tylko w tym kraju, ale i zagranicą. W Europie największe znaczenie dla compliance miała aktualizacja 4., 7. (2006 r.) i 8.
(2005 r.) dyrektywy Uni Europejskiej. U naszych
niemieckich sąsiadów były to: Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
(KonTraG) (1998 r.) i Deutsche Corporate Governance Codex (DCGK) (2002 r.). Ale to tylko strona ustawodawcza. Rozwój compliance i celów,
jakie dzięki niemu powinny zostać zrealizowane,
jest również ściśle związany z rozwojem świadomości społecznej dotyczącej odpowiedzialnego
zarządzania przedsiębiorstwem.
Oceniając rozwój rynku i świadomości związanej z tematyką compliance z perspektywy
czasu, obserwujemy, że w latach 80. i 90. koncentrowano się głównie na zmniejszeniu kosztów i zwiększeniu zysków. Z czasem, oprócz
tych czysto ekonomicznych wartości, ważnym
tematem stała się odpowiedzialność społeczna.
W wyniku licznych skandali na rynku kapitałowym, a przez to również wzmożonej obserwacji tego sektora i jego uczestników przez opinię
publiczną, na znaczeniu zyskały takie zagadnienia jak zarządzanie ryzykiem, przejrzystość i zrozumiałość raportów o stanie przedsiębiorstw
czy ochrona ich reputacji. W wyniku tych przemian ewolucji ulegały również cele compliance.
I tak dzisiaj compliance pełni funkcję ochronną
nie tylko samego przedsiębiorstwa, ale też konsumenta, interesariuszy czy nawet rynku, na
którym ono działa. Compliance stał się również
nieodzownym elementem zarządzania, chroniącym reputację i pozycję ﬁrmy, dzięki czemu
staje się ona bardziej konkurencyjna. I dokładnie tak powinna być pojmowana rola compliance w polskich ﬁrmach. Mimo że w Polsce jest
to obszar prawnie jeszcze nieuregulowany, już
dzisiaj każda organizacja powinna postawić sobie pytanie, czy chcemy zaakceptować ryzyko
braku zgodności i czy nas na to stać? Z dłuższej
perspektywy, w dobie stale rosnącej konkurencji
i budowania od ponad 20 lat systemu opartego
na prawie stanowionym i egzekwowanym przez
powołane do tego organy, wydaje się to niemożliwe. Bezpieczeństwo prowadzenia biznesu
w sprawozdaniach ﬁnansowych oraz wprowadza bezwzględny wymóg niezależności audytora.
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RYSUNEK 4.

Dotychczasowy rozwój compliance9
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Źródło: Opracowanie własne

i zarządzanie organizacją o utrwalonej reputacji
stało się wartością samą w sobie, pożądanym
kierunkiem działań strategicznych najwyższego kierownictwa. Wydaje się, że naturalnym
sprzymierzeńcem managementu w realizacji
tego celu będzie funkcja compliance, która zadomowi się na dobre w dojrzałej organizacji,
podobnie jak audyt wewnętrzny, controlling
czy ERM. Coraz liczniejsza jest grupa polskich
przedsiębiorstw, które postrzegają compliance właśnie w ten sposób. Ten pozytywny trend
ma szansę nie tylko stworzyć nowe i interesujące miejsca pracy, ale również przyczynić się do
wzrostu atrakcyjności polskich przedsiębiorstw
na rynkach zagranicznych i krajowym. Dlatego
nie należy zapominać, że compliance nie jest

9
Źródło: Ernst & Young Compliance-Organization
und Hinweisgeberverfahren, Praxisleitfaden im Auftrag des Bankenverband e. V., Berlin/Stuttgart, April
2013, s. 7.

przemijającą modą, ale raczej „sposobem na
biznes”, który jest trwały i przynosi wymierne
oraz pewne zyski.
Jest Pani prezesem Fundacji Rozwoju
Compliance (FRC). Jaka była geneza założenia Fundacji?
Podczas mojej działalności na rynkach zagranicznych miałam okazję nie tylko obserwować
rozwój compliance, ale również brać aktywny
udział w kształtowaniu tego rozwoju. Rynek polski obserwowałam pod kątem compliance już od
kilku lat, zastanawiając się, jak mogę wykorzystać tu zdobyte doświadczenie. Zdawałam sobie
sprawę z tego, że rynek musi najpierw osiągnąć
odpowiedni etap rozwoju świadomości związanej z tematyką compliance, aby był gotowy na
następne kroki. Impulsem do podjęcia działań
w tym kierunku było zaproszenie mnie przez
jedną z polskich organizacji do wygłoszenia wykładu o tematyce compliance w ramach ogólno13
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polskiej konferencji w roku 2012. Efektem były
szkolenia w zakresie compliance i właśnie od
uczestników tych szkoleń, na co dzień związanych z działalnością polskich ﬁrm, otrzymaliśmy
najbardziej wartościowe wskazówki o rzeczywistym stanie compliance. W związku z ogromnym zainteresowaniem szkoleniami zaczęliśmy
się zastanawiać, w jaki sposób moglibyśmy pozytywnie przyczynić się do wzrostu świadomości
compliance w naszym kraju. I tak z połączenia

DIPL.-KFFR., CCP (CERTIFIED COMPLIANCE PROFESSIONAL),
CERTYFIKOWANY MENEDŻER RYZYKA,
CERTYFIKOWANY MEDIATOR
MAŁGORZATA B. BOROWA
Pani Borowa do niedawna była zatrudniona jako Compliance
Ofﬁcer w przedsiębiorstwie Kabel Deutschland Vertrieb und
Service GmbH/ Holding AG w Unterföhring koło Monachium –
jednym z ważniejszych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych
w Niemczech – gdzie osobiście stworzyła koncepcję, wdrożyła
i kierowała systemem zarządzania ryzykiem braku zgodności –
Compliance Management System (CMS). Założyła
i kieruje ﬁrmą doradczą MBB Consulting, która zajmuje sie
między innymi wdrażaniem systemów compliance CMS
oraz analizą ryzyka i opracowywaniem metod zarządzania
nim, a także problematyką corporate governance.
MBB Consulting współpracuje w ramach sieci ekspertów
z wiodącymi ﬁrmami doradczymi w obszarze compliance
w Niemczech. Pani Borowa jest współzałożycielką i prezesem
zarządu Fundacji Rozwoju Compliance (FRC), mającej
na celu promowanie i aktywne wspieranie rozwoju kultury
compliance na polskim rynku.
Jako jeden z pierwszych specjalistów w dziedzinie compliance
w Niemczech uczestniczyła w rekomendowanych,
międzynarodowych studiach podyplomowych z zakresu
compliance, realizowanych przez School of Finance and
Management we Frankfurcie nad Menem, uzyskując tytuł
Certiﬁed Compliance Professional (CCP).
Jako praktyk z długoletnim doświadczeniem w funkcji
Compliance Ofﬁcer oraz w innych funkcjach menedżerskich
i doradczych w obszarach kontroli, audytu wewnętrznego,
zarządzania ryzykiem korporacyjnym czy rewizji gospodarczej
zdobyła obszerne doświadczenie w budowaniu systemów
compliance CMS i systemów zarządzania ryzykiem
w przedsiębiorstwach na całym świecie oraz w rozwoju
i ulepszaniu procesów, narzędzi, treningów
i audytów compliance.
Pani Borowa regularnie prowadzi praktyczne szkolenia na
tematy związane z compliance i ryzykiem korporacyjnym,
między innymi na Compliance Academy GmbH w Münster
i w ramach programu szkoleniowego Fundacji Rozwoju
Compliance w Warszawie. Jest mówcą na konferencjach
i autorką licznych publikacji o tematyce compliance.
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mojego doświadczenia z doświadczeniem moich kolegów powstała koncepcja Fundacji Rozwoju Compliance, którą stale rozwijamy.
Jakie cele obecnie stawia sobie Fundacja?
I jaka jest Państwa oferta dla organizacji
i przedsiębiorstw w Polsce?
Myślę, że najważniejszą wartością dodaną Fundacji jest to, że wspierając się na doświadczeniu
innych ﬁrm, możemy niejako uczyć się na cudzych błędach. Jest to wyjątkowa sytuacja i staramy się ją jak najlepiej wykorzystać dla dobra
polskich przedsiębiorstw, proponując im wsparcie w zakresie szkolenia kadr, identyﬁkacji ryzyka
braku zgodności dla danej organizacji, wdrażania CMS bądź pojedynczych elementów programów compliance, takich jak instrumenty czy
polityki, a także udzielamy odpowiedzi na różne
pytania związane z tematyką compliance. Łącząc
wiedzę i doświadczenie moje i kolegów z Fundacji, ugruntowane wieloletnią praktyką zawodową na rynkach polskim i zagranicznych, stworzyliśmy ofertę obejmującą szkolenia, konferencje
tematyczne, grupy branżowe i ponadbranżową
wymianę doświadczeń w dziedzinie compliance. Nasza oferta będzie niebawem dostępna
na stronie internetowej (www.compliancepolska.com). Cele, jakie wyznaczyliśmy sobie na rok
2014, są związane przede wszystkim z rozwijaniem świadomości compliance na rynku polskim
– przez promowanie standardów, prowadzenie
szkoleń tematycznych z udziałem doświadczonych ekspertów zagranicznych, uczestnictwo
w wymianie doświadczeń w przedmiotowym
zakresie, prowadzenie prelekcji otwartych, publikowanie materiałów wspierających rozwój
świadomości compliance, uruchomienie nowego kierunku studiów compliance, opartego na
doświadczeniu praktycznym, oraz przez animację grup branżowych i ponadbranżowych w celu
wymiany doświadczeń. W planach na ten rok
mamy także organizację ogólnopolskiej konferencji o tematyce compliance.
Jesteśmy organizacją otwartą. Zapraszamy
do współpracy wszystkie organizacje i przedsiębiorstwa zainteresowane tematyką compliance
oraz propagowaniem dobrych praktyk w tym
zakresie, a także tworzeniem nowych standardów i rozwiązań biznesowych. 

TEMAT NUMERU



Prawne podstawy systemów
zarządzania compliance
w prawie niemieckim i polskim

1
Warto zauważyć, że w kategorii tej mieszczą się nie
tylko normy prawa powszechnie obowiązującego, ale
także dobrowolnie przyjmowane przez przedsiębiorstwa
zobowiązania czy praktyka organów regulacyjnych.
2
Compliance Management System, dalej jako CMS.
3
Odnośnie do rozróżnienia terminologicznego
compliance i systemu zarządzania compliance por.
M. Borowa, Program compliance – przepis na sukces.
Jakie wymagania powinny być spełnione z praktycznego punktu widzenia?, Dodatek specjalny do „Monitora Prawniczego” 23/2013, s. 12.
4
Por. w szczególności B. Makowicz, Compliance
w przedsiębiorstwie, Warszawa 2011, s. 199.

Regulacje branżowe
W pierwszej kolejności wskazać należy na regulacje branżowe, które wprost lub pośrednio odnoszą się do implementacji CMS, a dotyczą prowadzenia działalności przez instytucje: kredytowe,
ubezpieczeniowe oraz biorące udział w obrocie
instrumentami ﬁnansowymi. Kontekst regulacyjny
będzie tutaj – ze względu na silny wpływ prawa
europejskiego – podobny w Polsce i w Niemczech.
Sformułowane w Niemczech wymagania dotyczące należytej organizacji przedsiębiorstwa, zapewniającej przestrzeganie wiążących je regulacji,
znajdują się m.in. w: § 25a ust. 1 zd. 1 ustawy
o systemie kredytowym (Gesetz über das Kreditwesen5), § 64a ust. 1 zd. 1 ustawy o nadzorze nad
instytucjami ubezpieczeniowymi (Gesetz über die
Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen6)
oraz § 33 ust. 1 zd. 2 nr 1 ustawy o obrocie papierami wartościowymi (Gesetz über den Wertpapierhandel7). O ile dwie pierwsze wskazane regulacje
statuują ogólny obowiązek organizacji przedsiębiorstwa gwarantującej przestrzeganie wiążących
postanowień powszechnie obowiązującego prawa (względnie wymagań organu nadzorczego),
o tyle ustawa o obrocie papierami wartościowymi
expressis verbis wymaga implementacji długofalowej i skutecznej funkcji compliance. Widać zatem,
że niemieckie regulacje branżowe albo wprost sta-

5
Ustawa z 9.9.1998 r., „Bundesgesetzblatt“ I,
s. 2776, ze zm.
6
Ustawa z 17.12.1992 r., „Bundesgesetzblatt“,
1993 I, s. 2, ze zm.
7
Ustawa z 9.9.1998 r., „Bundesgesetzblatt“ I,
s. 2708, ze zm.
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System zarządzania compliance2 to określona
struktura organizacyjna, bazująca na metodach
i narzędziach compliance, mająca urzeczywistniać w całej organizacji stan owej zgodności3.
O ile więc do postawy compliance – czyli zachowania zgodnego z wiążącymi normami – zobowiązani są wszyscy, o tyle pojawia się pytanie,
czy istnieje prawny obowiązek implementacji
w przedsiębiorstwach systemów zarządzania
compliance. Jeżeli zaś brak jest generalnego
prawnego obowiązku wprowadzenia CMS,
warto rozważyć, w jakich sytuacjach jego posiadanie przynosić będzie przedsiębiorstwu i jego
organom wymierne korzyści. Ze względu na silny trend niemieckich przedsiębiorstw do inwestowania w CMS4, który promieniuje pośrednio
także na polskie przedsiębiorstwa, rozważania
obejmować będą prawo polskie i niemieckie
w zakresie: regulacji branżowych, prawa karnego i administracyjno-karnego, prawa spółek
handlowych, a także – uzupełniająco – regulacji
eksterytorialnych.

Fot. B. Jagura

Pojęcie compliance rozumiane jest jako „zgodność”, „przestrzeganie” i odnosi się
do wymogu poszanowania regulacji mających zastosowanie do danego podmiotu1.

LL.M., pracownik naukowy
i doktorant w Centrum
Interdyscyplinarnych Badań
Compliance Uniwersytetu
Europejskiego Viadrina
we Frankfurcie nad Odrą;
przygotowuje pracę
doktorską
na temat compliance
w prawie polskim, autor
publikacji dot. tematyki
compliance; absolwent
prawa na Wydziale
Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego
oraz studiów LL.M.
na Wydziale Prawa
Wolnego Uniwersytetu
w Berlinie
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pracownik naukowy
w Centrum
Interdyscyplinarnych
Badań Compliance
Uniwersytetu
Europejskiego Viadrina
we Frankfurcie
nad Odrą; podczas
studiów prawniczych
zdobywał w różnych
przedsiębiorstwach
doświadczenia
w zakresie compliance

8
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.).
9
P. Gołębiewski, Prawne aspekty funkcji compliance, „Prawo Bankowe” 10/2008, s. 73.
10
Uchwała nr 383/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych
zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem
i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych
warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania
i utrzymywania kapitału wewnętrznego.

Fot. T. Szarowicz

TOBIAS
SZAROWICZ

tuują obowiązek wprowadzania CMS w przedsiębiorstwach określonego rodzaju, albo nakładając
obowiązek organizacji przedsiębiorstwa w sposób
zapewniający przestrzeganie wiążących je regulacji, pozostawiają kierownictwu swobodę co do
sposobu osiągnięcia tego stanu. Nie ulega jednak
wątpliwości, że system zarządzania compliance
ze względu na swoją kompleksowość i integrację
z wewnętrznymi procesami przedsiębiorstwa spełniać będzie tę funkcję we właściwy sposób.
Również w prawie polskim odnaleźć można podstawy dla implementacji CMS. Wskazać
należy na art. 9 ustawy Prawo bankowe8, który
nakazuje wprowadzenie w banku systemu zarządzania, składającego się co najmniej z: systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli
wewnętrznej. Funkcja compliance została umieszczona w ramach szeroko pojmowanego systemu
zarządzania bankiem9 i stanowi element obu
jego obligatoryjnych elementów, tj. zarządzania
ryzykiem i kontroli wewnętrznej. Jeżeli chodzi
o zarządzanie ryzykiem, to jednym z jego rodzajów jest zarządzanie ryzykiem braku zgodności,
które w myśl § 22 ust. 1 uchwały nr 383/2008
Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)10 rozumiane
jest jako skutki nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez
bank standardów postępowania. Tak zdeﬁniowane ryzyko braku zgodności nie jest więc niczym
innym jak ryzykiem zachowania non-compliance.
Zgodnie z § 23 wskazanej uchwały, odpowiedzialność za efektywne zarządzanie w banku ryzykiem
braku zgodności ponosi zarząd. Konkretyzacją
tego obowiązku jest odpowiedzialność zarządu
za: opracowanie polityki zgodności, zapewnienie
jej przestrzegania i składanie odpowiednich sprawozdań radzie nadzorczej (§ 24 ust. 1 uchwały),
ustanowienie stałej i efektywnie działającej jed-
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nostki ds. zarządzania ryzykiem braku zgodności
(§ 25 uchwały) oraz podejmowanie w razie konieczności działań naprawczych lub dyscyplinujących (§ 26 uchwały). Nadzór nad zarządzaniem
ryzykiem braku zgodności sprawuje – zgodnie
z § 22 ust. 1 uchwały – rada nadzorcza.
Compliance stanowi również element systemu kontroli wewnętrznej banku. Zgodnie bowiem z art. 9c ust. 1 pkt 3 Prawa bankowego,
celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniających
się do zapewnienia zgodności działania banku
z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
W przepisach Prawa bankowego brak jest
regulacji, które jednoznacznie odnosiłyby się do
implementacji CMS. Wszędzie jednak tam, gdzie
mowa jest o ryzyku braku zgodności, chodzi de
facto o ryzyko compliance. Logiczne wydaje się
zatem przyjęcie, że dla zarządzania ryzykiem
braku zgodności właściwe jest wprowadzenie
w banku systemu zarządzania compliance.
Regulacje prawnokarne
i administracyjno-karne
Nieprawidłowa organizacja przedsiębiorstwa,
która doprowadziła do naruszeń prawa, a także
niedochowanie wymogów nadzorczych w tym
zakresie skutkować mogą odpowiedzialnością
karną lub administracyjno-karną – zarówno osoby ﬁzycznej, jak i samego przedsiębiorstwa.
Podstawą odpowiedzialności administracyjno-karnej w prawie niemieckim jest § 130 ust. 1
zd. 1 ustawy o wykroczeniach (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten11), zgodnie z którym „popełnia
wykroczenie, kto jako właściciel przedsiębiorstwa
umyślnie lub nieumyślnie uchybia czynnościom
nadzorczym, które są konieczne dla zapobieżenia
w przedsiębiorstwie naruszeniom obowiązków
ciążących na właścicielu, a których naruszenie zagrożone jest karą lub grzywną, jeżeli doszło do
zaistnienia nieprawidłowości, jaka przy należytym
nadzorze nie wystąpiłaby lub jej wystąpienie byłoby znacznie utrudnione”. Zgodnie z ust. 3 cytowanego paragrafu, jeżeli naruszenie obowiązków
stanowi przestępstwo, nałożona może być kara
grzywny do wysokości jednego miliona euro.
11

Ustawa z 19.2.1987 r., „Bundesgesetzblatt“ I,
s. 602, z późn. zm.
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Odpowiedzialności podlega zatem właściciel przedsiębiorstwa, który uchybił czynnościom
nadzorczym, doprowadzając do popełnienia
w ramach przedsiębiorstwa przestępstwa lub
wykroczenia. Posiadanie przez przedsiębiorstwo
sprawnego systemu zarządzania compliance
wyłączać będzie sam fakt popełnienia czynu
określonego w omawianym paragraﬁe, oznaczać będzie bowiem wypełnienie ciążących na
właścicielu obowiązków nadzorczych, a tym samym zwalniać będzie go od odpowiedzialności.
Z brzmienia § 130 ust. 1 zd. 1 ustawy o wykroczeniach nie można jednak wyprowadzać ogólnego i powszechnego obowiązku implementacji
CMS w przedsiębiorstwach12. W przepisie tym
mowa jest bowiem o koniecznych czynnościach
nadzorczych, czyli takich, które w sposób pewny wyłączać będą możliwość wystąpienia ryzyk
prawnych, co uzależnione będzie z kolei od wielu okoliczności, takich jak wielkość przedsiębior-

stwa, branża, liczba pracowników czy uprzednie
występowanie naruszeń prawa13. W mniejszych
przedsiębiorstwach stan zgodności z prawem
będzie można osiągnąć, stosując metody bezpośredniego nadzoru właścicielskiego, natomiast
w większych, zatrudniających wielu pracowników
czy też narażonych – ze względu na charakter
działalności – na wysokie prawdopodobieństwo
zaistnienia naruszeń, zasadne będzie zainwestowanie w system zarządzania compliance.
W prawie polskim naruszenie wymagań
organizacyjnych odnoszących się do struktury
przedsiębiorstwa, którego następstwem było
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, stanowi jedną z przesłanek odpowiedzialności karnej podmiotu zbiorowego. Zgodnie z art. 5 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary14, podmiot zbiorowy podlega
odpowiedzialności, jeżeli do popełnienia czynu

12
J. Liese, Much Adoe About Nothing oder:
Ist der Vorstand einer Aktiengesellschaft verpﬂichtet, eine Compliance-Organisation zu implementieren?, Betriebs-Berater (BB), BB-Special 5/2008, s. 19;
C.E. Hauschka, w: C.E. Hauschka, Corporate Compliance, Monachium, 2010, § 1, nb. 22.

13
E. Vetter, w: G. Krieger, U.A. Schneider, Handbuch
Managerhaftung, Monachium 2010, § 17 nb. 69.
14
Ustawa z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2002 r.
poz. 768 z późn. zm.).

REKLAMA

Kodeks spółek handlowych i odpowiedzialność prawna kadry zarządzającej
pod redakcją Marcina Borkowskiego
Ta unikalna, zwarta publikacja stanowi kompendium wiedzy, którą każdy
menedżer powinien posiadać w zasięgu ręki. Klarowny podział publikacji
pozwala na przyjazną nawigację po zagadnieniach związanych z regulacjami
Kodeksu spółek handlowych. Dodatkowo, w uporządkowany sposób przedstawiane są kluczowe aspekty odpowiedzialności prawnej kadry zarządzającej.
Publikacja jest regularnie aktualizowana. Oznacza to,
że co 3-4 miesiące otrzymywać będą Państwo osobno
płatne istotne uzupełnienia i rozwinięcia tematów z zakresu poradnika.
Do nabycia na www.explanator.pl.
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zabronionego doszło w następstwie organizacji działalności podmiotu zbiorowego, która
nie zapewniała uniknięcia popełnienia czynu
zabronionego15, podczas gdy mogło je zapewnić zachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach przez organ lub
przedstawiciela podmiotu zbiorowego. Posiadanie sprawnego systemu zarządzania compliance stanowić będzie okoliczność ekskulpacyjną,
oznaczać będzie bowiem zachowanie należytej
staranności przy organizacji przedsiębiorstwa,
zapewniającej uniknięcie popełnienia czynu zabronionego, a tym samym wyłączać będzie odpowiedzialność podmiotu zbiorowego.
Prawo spółek handlowych
Prawo spółek handlowych formułuje wymagania
dotyczące organizacji i funkcjonowania spółek
handlowych, a także obowiązki organów spółek w tej materii. Pojawia się pytanie, w jakim
zakresie systemy zarządzania compliance mogą
być relewantne z punktu widzenia niemieckiego
i polskiego prawa spółek handlowych.
W pierwszej kolejności zwrócić należy uwagę na występujący w obydwu systemach prawnych miernik zachowania należytej staranności
przy prowadzeniu spraw spółki przez członków
organów16. Jest to miernik wyższy niż przewidy-

15
Czyn musiał być popełniony przez osobę ﬁzyczną działającą w imieniu lub w interesie podmiotu
zbiorowego w ramach uprawnienia lub obowiązku do
jego reprezentowania, podejmowania w jego imieniu
decyzji lub wykonywania kontroli wewnętrznej albo
przy przekroczeniu tego uprawnienia lub niedopełnieniu tego obowiązku bądź też przez osobę ﬁzyczną
będącą przedsiębiorcą, który bezpośrednio współdziała z podmiotem zbiorowym w realizacji celu prawnie
dopuszczalnego.
16
W polskim prawie w Kodeksie spółek handlowych (ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek
handlowych, t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030; dalej jako
k.s.h.): art. 293 § 2 dla spółki z o.o. oraz art. 483 § 2
dla spółki akcyjnej; w prawie niemieckim: w ustawie
o spółce z o.o. (Gesetz betreffend die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, ustawa z 20 kwietnia 1892 r.,
„Bundesgesetzblatt” III, Gliederungsnummer 4123-1,
ze. zm) § 43 ust. 1 oraz w ustawie o spółce akcyjnej
(Aktiengesetz, ustawa z 6.9.1965 r., „Bundesgesetzblatt” I, s. 1089, ze zm.; dalej jako AktG) § 93 ust. 1
zd. 1.
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wany w ogólnym prawie cywilnym17, który musi
być oceniany z uwzględnieniem zawodowego
charakteru działalności prowadzonej przez osobę odpowiedzialną18. W orzecznictwie i doktrynie niemieckiej przyjmuje się, że § 93 ust. 1 zd. 1
AktG nie tylko stanowi miernik staranności stosowany przy ocenie zawinienia konkretnego zarządcy w razie pociągnięcia go przez spółkę do
odpowiedzialności odszkodowawczej, ale jest
również źródłem obiektywnych obowiązków zarządców w obszarze zarządzania spółką19. Wśród
obowiązków tych wyróżnia się m.in. obowiązek
działania zgodnego z prawem (Legalitätspﬂicht),
który dotyczy z jednej strony przestrzegania
przez zarząd spółki ciążących na nim obowiązków, z drugiej zaś zapewnienia zgodności działania spółki jako całości z prawem20. W tym kontekście wskazuje się, że stan ten można osiągnąć
przez implementację w spółce CMS. W obecnym
stanie prawnym brak jest jednak podstaw do
przyjmowania ogólnego obowiązku wprowadzania w spółkach systemów zarządzania compliance21. Zgodnie bowiem z § 76 ust. 1 AktG,
zarząd kieruje spółką na własną odpowiedzialność i w związku z tym sam podejmuje decyzję
o tym, w jaki sposób zapewni realizację ciążącego na nim zobowiązania do przestrzegania prawa przez spółkę. Wybór konkretnego sposobu
uzależniony będzie przy tym od wielu czynników,
takich jak wielkość przedsiębiorstwa, branża czy
kontekst normatywny danej działalności22.

17

W polskim prawie mowa jest o staranności
wynikającej z zawodowego charakteru działalności, w prawie niemieckim o staranności rzetelnego
(w spółce akcyjnej także: uczciwego) zarządcy.
18
Por. K.J. Hopt, w: A. Baumbach, K.J. Hopt,
Handelsgesetzbuch, Monachium 2014, § 347, nb. 1;
A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz,
Warszawa 2013, t. 1, s. 1239.
19
M. Dewald, w: I. Saenger, L. Aderhold, K. Lenkaitis, G. Speckmann, Handels- und Gesellschaftsrecht,
Wyd. Nomos 2011 nb. 578.
20
G. Spindler, w: Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, Monachium 2008, § 93, nb. 63 i nast.
21
W. Zöllner, U. Noack, w: A. Baumbach,
A. Hueck, GmbHG, Monachium 2013, § 43, nb. 17;
M. Weber, w: W. Hölters, AktG, Monachium 2011,
§ 76 nb. 29.
22
M. Weber, w: W. Hölters, jw., § 76 nb. 29.
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W polskim prawie naruszenie wymagań organizacyjnych
odnoszących się do struktury przedsiębiorstwa,
którego następstwem było popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego, stanowi jedną
z przesłanek odpowiedzialności karnej
podmiotu zbiorowego.

W Polsce nie doszło dotąd do konkretyzacji obowiązków ciążących na piastunach spółki
kapitałowej23, dlatego powyższe rozważania
dotyczące prawa niemieckiego jedynie w ograniczonym zakresie można odnieść do warunków
polskich. Wskazać należy jednak, że posiadanie
sprawnego systemu compliance mogłoby stanowić okoliczność ekskulpacyjną, podnoszoną
przez członka organu w razie pociągnięcia go
do odpowiedzialności odszkodowawczej przez
spółkę na podstawie art. 293 § 1 lub art. 483
§ 1 k.s.h. Obalenie domniemanej winy członka
organu opierałoby się w takim przypadku na
wykazaniu, że dla zapewnienia zgodności działania spółki z prawem i przeciwdziałania ryzyku wystąpienia naruszeń prawa funkcjonował
w spółce sprawny system zarządzania compliance. Tym samym doszło do dołożenia należytej
staranności wynikającej z zawodowego charakteru działalności członka organu.
Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną
nieznaną prawu polskiemu instytucję prawa
niemieckiego, w której znaczenie może mieć
compliance. § 91 ust. 2 AktG wprowadza
obowiązek zarządu do podejmowania odpowiednich środków, w szczególności stworzenia
systemu nadzoru dla wczesnego wykrywania zagrożeń mogących zaszkodzić dalszemu istnieniu
spółki. Część niemieckiej doktryny przyjmuje, że
implementacja CMS rozumiana może być jako

23
Odnośnie do przydatności takiej konkretyzacji
z punktu widzenia polskiego prawa por.: A. Opalski,
K. Oplustil, Niedochowanie należytej staranności jako
przesłanka odpowiedzialności cywilnoprawnej zarządców spółek kapitałowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 3/2013, s. 19 i nast.

owe „stosowne środki”24. Jednak również tutaj,
ze względu na konieczną elastyczność zarządu
i dopasowanie do okoliczności odnoszących się
do konkretnego przedsiębiorstwa, nie można
mówić o ogólnym obowiązku implementacji
w spółkach akcyjnych systemów zarządzania
compliance25.
Regulacje eksterytorialne
Przedsiębiorstwa działające na arenie międzynarodowej będą mieć także, oprócz wskazanych powyżej regulacji krajowych, obowiązki
w zakresie implementacji CMS, wynikające
z innych porządków prawnych. Wskazać należy tu w szczególności na Sarbanes Oxley Act
(SOX)26, który nakłada na spółki notowane na
amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych
obowiązek wprowadzania strukturalnych mechanizmów kontrolnych i nadzorczych27. Drugim bardzo ważnym aktem prawnym, mającym
praktyczne znaczenie dla polskich i niemieckich
przedsiębiorców, jest brytyjska ustawa Bribery
Act28. Wprowadza ona odpowiedzialność karną
dla przedsiębiorstwa, które poprzez osoby z nim
związane (associated person) dopuściło się
czynu korupcyjnego w celu pozyskania nowej

24
G. Spindler, Compliance in der Multinationalen
Bankengruppe, Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht (WM) 20/2008, s. 906 i nast.
25
G. Spindler, w: Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, § 91, nb. 16.
26
Sarbanes-Oxley Act of 2002. Corporate responsibility, ustawa z 30.7.2002 r., 15 USC § 7201.
27
W. Hölters, w: W. Hölters, AktG, Monachium
2011, § 93 nb. 93.
28
Bribery Act 2010, ustawa z 8.4.2010, 2010
Chapter 23 (Bribery Act).
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transakcji biznesowej lub jej utrzymania29. Zakres stosowania tej ustawy jest przy tym bardzo
szeroki, i to w dwóch aspektach: po pierwsze,
w kontekście terytorialnego zakresu obowiązywania wystarczające dla spełnienia znamion
czynu jest to, aby na terytorium Zjednoczonego
Królestwa podjęta została jakakolwiek czynność
związana z działalnością gospodarczą. Po drugie, dla otwarcia podmiotowego zakresu obowiązywania ustawy wystarczy, aby działała „osoba związana” z przedsiębiorstwem, którą jest
każda osoba działająca dla przedsiębiorstwa lub
w jego imieniu30. Wynika z tego, że polskie i niemieckie przedsiębiorstwa podlegać mogą odpowiedzialności karnej w Wielkiej Brytanii niezależnie od rzeczywistego miejsca podjęcia czynności
korupcyjnej, jeżeli na terytorium Wielkiej Brytanii
podjęta została jakakolwiek czynność związana
z działalnością gospodarczą tego przedsiębiorstwa. Warto przy tym zaznaczyć, że ustawa
przewiduje dotkliwe kary grzywny bez ograniczenia ich górnej wysokości, a także surową
odpowiedzialność osobistą (kary pozbawienia
wolności)31. Uniknięcie przez przedsiębiorstwo
odpowiedzialności możliwe jest w razie wykazania, że doszło do wprowadzenia odpowiednich
programów compliance, mających eliminować
ryzyko potencjalnych nieprawidłowości32. W samym Bribery Act nie zostało sprecyzowane, co
należy rozumieć przez „należyte programy compliance”, ustawodawca wydał jednak stosowne
29

K. Pörnbacher, J. Mark, Auswirkungen des UK
Bribery Act 2010 auf deutsche Unternehmen, Neue
Zeitschrift für Gesellschaftsrecht (NZG) 35/2010,
s. 1374.
30
Ibidem.
31
Ibidem.
32
Ibidem.

wytyczne33. Tym samym z brytyjskiego Bribery
Act wynika pośrednio obowiązek wprowadzania
CMS w przedsiębiorstwach działających poza
Zjednoczonym Królestwem.
Podsumowanie
Ani w Niemczech, ani w Polsce nie ma prawnego obowiązku powszechnej implementacji
w przedsiębiorstwach systemów zarządzania
compliance. Choć obowiązek wprowadzania
CMS wynika z niektórych regulacji branżowych,
nie można rozciągać go na wszystkie przedsiębiorstwa. Systemy zarządzania compliance są
jednak relewantne z punktu widzenia licznych
instytucji prawa niemieckiego i polskiego. Fakt
ich posiadania zapewnia liczne korzyści, nie tylko
w sferze prewencji i przeciwdziałania naruszeniom prawa, ale też jako okoliczność łagodząca,
a nawet wyłączająca odpowiedzialność karną,
administracyjno-karną bądź cywilną w razie zaistnienia nieprawidłowości. Zasadne wydaje się też
inwestowanie przez polskie i niemieckie przedsiębiorstwa w CMS, nawet jeżeli nie jest to obecnie prawnym obowiązkiem34. Co więcej, istnienie
w innych porządkach prawnych obowiązków
implementacji systemów zarządzania compliance pokazuje, że zostały one uznane za najlepszą
metodę zapewniania zgodności działania przedsiębiorstwa z prawem. Przedsiębiorstwa, które
chcą działać międzynarodowo, powinny poważnie rozważyć implementację CMS. 
33

The Bribery Act 2010 – Guidance, źródło: http://
www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act2010-guidance.pdf (ostatnie pobranie: 15.1.2014).
34
Szerzej na ten temat patrz B. Makowicz, Compliance dla wszystkich, czyli korzyści płynące z systemu
zarządzania zgodnością w przedsiębiorstwie, „Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne” 32/2014, s. 25.

Ani w Niemczech, ani w Polsce nie ma prawnego obowiązku
powszechnej implementacji w przedsiębiorstwach
systemów zarządzania compliance. Choć obowiązek
wprowadzania CMS wynika z niektórych regulacji branżowych,
nie można rozciągać go na wszystkie przedsiębiorstwa.
controlling/
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Complianceand operative risks –
Reporting in the company

1

As the Business Judgment Rule originates from
US-American law, the US-American spelling was selected in this context.
2
Cp. Sieg, O./Zeidler, S. A., § 3 Business Judgement Rule, S. 46f., in Hauschka, C.-E. (Hrsg.) Corporate Compliance, Munich 2007.
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Risk management
Management therefore shall attempt in both
cases to make the risks for the company controllable. Whereas operative risks within the
scope of corporate decisions are intentionally
and tacitly accepted, the risks which may entail
a contravention must be avoided. For economic
reasons it is impossible to hedge all operative
risks. If, for example, a company desires to cover the risk of loss of its accounts receivable up
to one hundred percent, this would be extremely costly and would be really inappropriate
in the majority of cases. It is therefore recommended to initially establish and continuously
further develop an efﬁcient risk management
system within the company. Furthermore, risk
differentiation on a case-by-case basis should
be implemented. For the above-mentioned
example, deviating criteria should be applied
in particular in the case of long-year clients
with previous favourable payment history or
stable big corporations as against new clients,
under circumstances from threshold countries.
After all, with regard to analysing risks, it is of
particular importance whether the client itself
disposes of an established risk management
system.

Fot. F. Böckelmann

Operative risks, however, are risks which under
certain circumstances may have an effect on the
planned net operating results, i.e. may inﬂuence
these in a negative respect. In this context, no
regulations are violated. If these risks take effect
the company may thus be endangered with regard to its existence under special circumstances,
as in the case of compliance risks. In this context
it is necessary to realise the following: Management requires a strategic margin in order to be
able to make decisions and to implement these.
If the organs of a joint-stock company have made
a decision in total awareness of their responsibility and oriented to corporate wellbeing –
which retrospectively turns out to have been
unfavourable – they shall not principally assume
civil liability therefor (so-called Business Judgment Rule1, § 93 par. 1 p. 2 AktG [German Stock
Companies Act]). Taking risks is deemed to be
immanent in corporate decisions2.



In addressing corporate risks it is advisable to distinguish between risks
in connection with possible Compliance violations and the so-called operative risks.
In order to do so, it is initially necessary provide a deﬁnition of both terms:
A Compliance risk comprises the future danger of infringing compliance with risks
resulting from international or national laws, as well as from speciﬁc corporate
and thus individual regulations. A violation can have serious consequences for
a company, in particular in the event of non-compliance with statutory requirements.
In an extreme case, this may even represent an existential threat to a company.

the Group Compliance
Ofﬁcer of the WACKER
Chemie AG in Munich;
he has lived in Asia,
his working experience
in different industries
is now 25 years long
controlling/
marzec-kwiecień 2014

TEMAT NUMERU

Reports
Due to their basic differences, compliance and
operative risks should be communicated to
company's management in separate reports.
Whereas the operative risks are monitored, in
particular, by regional management, site managers or managing directors of subsidiaries, compliance risks are functionally evaluated by the
local Compliance Ofﬁcers. Their disciplinary superiors should be included in reporting to avoid
management of local subsidiaries of a group
from viewing the local Compliance Ofﬁcer with
distrust3.
The reports produced by the Compliance
Ofﬁcers should exclusively contain either documented incidences or risks with a high level of
assumed probability of occurrence – and not,
however, mere assumptions or speculations.
These reports therefore contain the information
regarding concrete risks of possible infringements which have become evident. In addition
the receiver of the report should be informed of
measures which the Compliance Ofﬁcer or local
management has meanwhile initiated in order
to avert dangers. If this step implies measures
which the receiver of the report decides on resp.
has to solely decide on himself, it is recommended to already involve such decision-making parties in the run-up to reporting. Furthermore, it
is necessary to decide whether solely such risks
are to be listed in the case of which the company resp. its own negligently acting employees
have infringed regulations, or whether also risks
in which the company has already been damaged or in which the company might possibly
be damaged in future by third parties are to be
outlined, in particular by business partners or
by the company’s own employees acting with
the intent to cause damage. In the ﬁrst case
the company itself (or its employee(s)) is/are responsible for the damage caused. In the second
case, the damage is caused by third parties and

3
We assume an organisation in which a local
Compliance Ofﬁcer reports technically to a Group or
Chief Compliance Ofﬁcer and directly to a local Managing Director or local Line Manager. To date this has
been an „established” organisational form of a Compliance Management System.
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these are principally responsible for the damage
and the company is thus additionally entitled to
damages. This, however, solely in so far as the
company has organised its business processes
in such a way that they comply with the current compliance requirements, i.e. are deemed
to be „state-of-the-art”. Otherwise, company
management would be liable within the sense
of corporate negligence4. Shareholders could
then in so far enforce liability claims vis-à-vis
this company management. In this constellation
company management could therefore not successfully refer to the Business Judgment Rule on
the grounds of omission of a corporate decision.
If the risk has fortunately not taken effect or if
further measures have been taken so that this
does not represent any real risk on the part of
a company, this issue can then be removed from
the following reporting. The focus of company
management should therefore be limited to
existing and current risks.
Role of controlling
Unlike the compliance reports, the controlling
division or the controllers themselves should be
responsible for compiling the reports on operative risks, as the controllers themselves, on the
grounds of their function, have access to the
special knowhow and the necessary data in order to competently prepare such reports.
The term operative risks refers to such risks
which may have a signiﬁcantly negative effect
on the net operating results of a company resp.
on an already announced forecast. Depending
on the size of a company it is possible to deﬁne a quantitative threshold as of which a risk
should be incorporated into the report. Controlling is therefore the predestined department in
the company in order to quantiﬁably assess such
risks. Operative risks as opposed to the strategic
risks are deemed to be all those risks which an
entrepreneur has to face in his branch in day-to-day business operation. These differ in the case
of a company in the chemical industry from an

4
Cp. in that context § 823 of the (German) Bürgerliches Gesetzbuch(BGB) [German Civil Code] as
well as § 130 of the Deutsches Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) [German Administrative Offences Act].
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automobile manufacturer or an insurance provider. Against the background of the Business
Judgment Rule and the in so far opened scope
of corporate decisions, these risks do not tend
to imply the risk of violations.
How frequently such reports
should be compiled?
Another issue to be settled is moreover, how
frequently such reports should be compiled?
Company management should be directly and
immediately informed of any compliance risks. This is applicable in particular in the cases
in which scheduled reports are produced only
in half-year or quarter-year intervals. Reports
at shorter intervals are therefore recommended, i.e. on a monthly basis. In the case of
urgent or suddenly arising material risks management should also be immediately informed about it.

It was outlined above that both reporting
categories are compiled by different reporting parties and that these are to be forwarded
as separate independent reports to company
management. In order to avoid reporting on
the same issue twice the parties producing
the individual reporting categories should
mutually inform each other of the contents of
their reports.
Risk analysis
As a result of the risk of possible corporate
negligence there are nevertheless risks which
should be covered not only in the compliance
report, but also in the operative risk analysis.
An expedient and responsible organisation of
company operation is namely the innate task of
management. It is therefore necessary to cover
all risks in connection with potential corporate
negligence as well as operative risks of busi-

REKLAMA
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ness operation. It is, however, obvious that such
a comprehensive presentation in the risk reports
is neither practical nor appropriate. Such risks
should moreover be analysed and immediately
remedied by internal revision. As opposed to the
prevention of risks by the compliance division
internal auditing investigates the risks on site at
regular intervals and announces recommendations to company management.
Why do operative risks in individual cases
develop into compliance risks?
One reason is given if different managers adopt
different risk-averse attitudes. High and not realistic targets or the frequently existing pressure of the capital market may induce management or sales to apply illegal means in order to
meet the given objectives and thus to promote
their own career. A possible argument to justify
this issue may be – at a later point of time –
to have done that exclusively to the beneﬁt of
the company. It is however regularly countered that these violations are never justiﬁed as
means to achieve objectives and a responsible
management should at all times adopt a clear
and ﬁrm position and not pave the way to such
unjustiﬁable risks. In return company management must not lay down exaggerated – in
other words far-fetched – objectives in order
not to provide any incentive for excessive willingness to take risks.
If the business processes are systematically organised with regard to risk exposure,
management or managing directors under
circumstances, in lieu of the acting party can
be accused of misconduct. In the case of organisational negligence, an erroneous act by
a non-skilled worker can be assigned to a superior level5. In actual fact reference to such a risk
should be found in the compliance report, as
here an infringement could be at least deﬁned.
In reality, however, a company will surely under no circumstances intentionally or unintentionally document such an organisational risk.

5
Cp. § 823 of the German BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) [German Civil Code] as well as § 130 of the
German OWiG (Ordnungswidrigkeitengesetz) [German Administrative Offences Act].
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If such a risk is realised, it is then too late to
take preventive measures. It would have been
necessary to immediately adapt the business
processes in the forefront adopting a responsible attitude. It therefore makes sense for
a responsible division to critically assess the
business processes permanently in cooperation
with the company’s internal revision in order
to take preventive measures to prevent possible risks of organisational negligence. It is individually deﬁned in the speciﬁc company which
division is responsible for ensuring a critical assessment thereof. 

Summary: It is principally necessary
to make a distinction between compliance and operative risks. The former
cover risks of potential breaches of rules,
the latter risks associated with ongoing
business processes which may endanger
the anticipated net operating results.
Results on these different risk categories
should therefore be intentionally separately and independently communicated
to company management. Compliance
management is responsible for generating the compliance reports – and the
controlling division for the operative
risks. Operative risks may develop into
compliance risks, if business operation
systematically malfunctions. Such risks
of organisational negligence would have
to be reﬂected in both reporting categories, as these both contain the risk of
an infringement and at the same time
have something to do with the operative business processes of the company. This is, however, the exception in
reality, as it can hardly be assumed that
a company will document a possible
organisational negligence. Companies
are therefore urgently recommended to
track and suppress such risks when they
occur, so that the risk cannot materialise at all.
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Compliance dla wszystkich,
czyli korzyści płynące
z systemu zarządzania
zgodnością
w przedsiębiorstwie

1
Patrz B. Jagura, T. Szarowicz, Prawne podstawy
systemów zarządzania compliance w prawie niemieckim i polskim „Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne” 32/2014, s. 15.
2
Celem artykułu nie jest zatem ani przedstawianie ogólnej budowy CMS w przedsiębiorstwie, ani
analizowanie składających się nań poszczególnych
środków. Odnośnie do tej tematyki por. B. Makowicz,
Compliance w przedsiębiorstwie, Warszawa 2011,
passim lub Metody efektywnego kształtowania systemów compliance, Dodatek specjalny do „Monitora
Prawniczego” 23/2013, passim.
3
Por. wypowiedź prof. Andrzeja Rzeplińskiego,
prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w: B. Jagura, Zarządzanie ryzykiem w handlu globalnym częścią polskiej kultury compliance – reﬂeksje po IV Polsko-Nie-

Sytuacja wyjściowa
Nie chodzi już tylko o pieniądze
Nawet jeżeli przedsiębiorstwo dzisiaj jest w dobrej
kondycji, niewykluczone, że jutro – w wyniku doniesień w mediach o prowadzeniu w nim czynności przez organy państwa – dozna ono dotkliwego
w skutkach uszczerbku na reputacji. Następstwem
takiej sytuacji może być spadek obrotów, a jeżeli
doliczyć do tego jeszcze dolegliwe sankcje nakładane przez organy państwowe, może się okazać,
że przedsiębiorstwu grozić będzie upadłość – najgorszy z możliwych scenariuszy.
Współcześnie chodzi bowiem nie tylko o to,
aby wymyślić jakiś produkt i go sprzedawać. Statystyki pokazują jednoznacznie, że klienci chcą
nie tylko, aby kupowany przez nich produkt był
dobry i bezpieczny. Chcą też wiedzieć, czy produkt ten wytworzony został z poszanowaniem
określonych standardów społecznych4. Dlatego
przedsiębiorstwa działające w nowoczesnym
i świadomym społeczeństwie starają się nie tyl-

mieckim Forum Prawa i Gospodarki, „Monitor Prawa
Celnego i Podatkowego” 1/2014, s. 33.
4
U. Strothmeyer, Compliance – Risikobegrenzung
und Imagevorteil, Sipplingen 2010, s. 191.
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Wprowadzenie
W pierwszej kolejności omówimy stosunek compliance do controllingu, następnie zaś liczne korzyści (przede wszystkim prawne, ekonomiczne i społeczne) dobrze działającego systemu zarządzania
compliance2. Korzyści te są coraz częściej zauważane, i to nie tylko przez polskie przedsiębiorstwa,
które decydują się na wprowadzanie CMS. Również polska nauka dostrzega doniosłość mechanizmów zabezpieczających przedsiębiorstwa, przede
wszystkim przed ryzykiem prawnym3.

Fot. B. Makowicz

Compliance ma wiele twarzy. Podczas gdy w poprzednim artykule1 badane i ostatecznie
zanegowane zostało istnienie w prawie polskim i niemieckim ogólnego obowiązku
wprowadzania systemów zarządzania compliance (Compliance Management System,
w skrócie CMS), przedmiotem poniższych rozważań będą praktyczne korzyści,
jakie wynikają dla przedsiębiorstwa z posiadania takich systemów.

założyciel Centrum
Interdyscyplinarnych Badań
Compliance na Uniwersytecie
Europejskim Viadrina
we Frankfurcie n. Odrą,
kierownik naukowy
Compliance Academy
w Münster; zasiada w radach
programowych ComplianceZeitschrift i Organizacji
Zawodowej Oﬁcerów
Compliance „Berufsverband
der Compliance-Manager”;
przewodniczy niemieckiej
grupie roboczej
ds. ustalania standardów ISO
dla compliance;
mówca na międzynarodowych
konferencjach, prowadzi
praktyczne szkolenia
dla oﬁcerów compliance
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Nadrzędnym celem CMS jest ukształtowanie
w przedsiębiorstwie długofalowej kultury compliance,
która nie tylko będzie powszechnie uznawana
przez wszystkich pracowników, ale także zgodnie z którą będą
oni podejmować odpowiednie działania. Kultura taka musi
uwzględniać wartości przyjmowane w społeczeństwie,
w którym działa dane przedsiębiorstwo.

ko kształtować procesy w sposób transparentny,
ale również przejmować odpowiedzialność za
tych, bez których żadne przedsiębiorstwo nie
mogłoby osiągnąć sukcesu – za ludzi.
Mimo że zagadnienia te uznać można współcześnie za jedne z najważniejszych, krajowy ustawodawca dotychczas nie wskazał przedsiębiorcom zbyt wielu wytycznych, jak przeciwdziałać
zagrożeniom, które mogą wywołać negatywne
następstwa nie tylko dla samych przedsiębiorstw,
ale – w skali makro – również dla całej gospodarki.
Wydaje się jednak, że odpowiedź na pytanie, jak
zabezpieczyć się przed tym, znalazły same przedsiębiorstwa – jest nią CMS. Z nielicznymi wyjątkami
bowiem ani krajowe5, ani międzynarodowe6 regulacje prawne nie przewidują konkretnych środków ochrony dla przedsiębiorstw. Z jednej strony,
może to być jeszcze usprawiedliwione w dobie
powszechnie obowiązującego, coraz silniej jednak kwestionowanego neoliberalizmu. Z drugiej,
zasadne jest pytanie, co skłania przedsiębiorstwa
do dobrowolnego inwestowania w CMS?

Istota CMS
Zanim jednak omówimy poszczególne korzyści,
trzeba wyjaśnić istotę CMS i relację między CMS
a controllingiem. W uproszczeniu można powiedzieć, że w compliance chodzi o zgodność, przy
czym może to być zgodność z obowiązującym
prawem (ujęcie wąskie) lub dodatkowo z innymi
regulacjami, niemającymi przymiotu powszechnie
obowiązującego prawa, oraz ze standardami społecznymi (ujęcie szerokie). W obydwu obszarach
wskazać można określone ryzyka compliance, które
– w ramach systemu opartego na strukturach i procesach – podlegają identyﬁkacji i sterowaniu, co
nazywane jest systemem zarządzania compliance.
Ponieważ w CMS chodzi o zarządzanie ryzykami
compliance, jego istotą są, oczywiście, mechanizmy
samego systemu zarządzania ryzykiem7. W tych
ramach dokonuje się identyﬁkacji i oceny zdarzeń
relewantnych z punktu widzenia compliance, odnoszących się do danego przedsiębiorstwa8.
Aby zrozumieć sposób działania CMS, trzeba sobie uświadomić, skąd bierze się najwięcej
ryzyk compliance. Otóż pochodzą one od ludzi9.

5

Por. artykuł B. Jagury i T. Szarowicza, op. cit.
Wskazać należy na niewiążące wytyczne organizacji międzynarodowych, przykładowo przyjęte
18 lutego 2010 r. przez organizację OECD Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance (http://www.oecd.org/investment/anti-bribery/
anti-briberyconvention/44884389.pdf) lub wydane
17 października 2011 r. przez organizację ICC Rules
on Combating Corruption (http://www.iccwbo.org/
Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2011/
ICC-Rules-on-Combating-Corruption/). Wskazać należy na fakt, że oba dokumenty mają charakter wytycznych i są prawnie niewiążące.
6
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7
Nazywane także Risk Assessment lub Risk Management.
8
N. Ohrtmann, M. Gimnich, Compliance. Praxishandbuch für öffentliche Unternehmen, 2. Auﬂage,
Köln 2013, s. 121.
9
Ponieważ ludzie tworzą z jednej strony przedsiębiorstwo, z drugiej zaś społeczeństwo, w którym
zawsze dochodzić będzie do nieprawidłowości, gdyż
nie da się wyeliminować prawdopodobieństwa ich
występowania, także w przedsiębiorstwie nie będzie
możliwa przy zastosowaniu CMS całkowita elimina-
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To człowiek dokonuje zakazanych przez prawo
zmów cenowych, przyjmuje prezenty i „dowody
wdzięczności”, sprzeniewierza środki ﬁnansowe,
narusza prawa innych pracowników czy w nieuprawniony sposób korzysta z baz danych. Należy
zatem podkreślić, że zadaniem CMS jest w pierwszej kolejności oddziaływanie na ludzi w taki sposób, aby nie dochodziło z ich strony do naruszeń
w zakresie compliance. Jeżeli zaś chodzi o ludzi
i sposób, w jaki wpływa się na ich świadomość
i jak motywuje się ich do określonych zachowań,
to oczywiste jest, że nie można tego robić w oderwaniu od wartości obowiązujących w danym
społeczeństwie. Nadrzędnym celem CMS jest zatem ukształtowanie w przedsiębiorstwie długofalowej kultury compliance, która nie tylko będzie
powszechnie uznawana przez wszystkich pracow-

ników, ale także zgodnie z którą będą oni podejmować odpowiednie działania. Kultura taka musi
uwzględniać wartości przyjmowane w społeczeństwie, w którym działa dane przedsiębiorstwo.
CMS może być tym samym zdeﬁniowany jako
bazujący na wartościach system wspierania zarządzania przedsiębiorstwem. System ten musi być
efektywny i wydajny, a także włączony we wszystkie procesy zachodzące w przesiębiorstwie10.
Korzyści płynące z CMS
Trudno byłoby wskazać wszystkie korzyści wynikające z wprowadzenia CMS w przedsiębiorstwach. Poniżej omówiono więc tylko najważniejsze z nich.

10

cja nieprawidłowości. Z pomocą CMS będzie jednak
możliwa ich identyﬁkacja i sterowanie nimi, a w najlepszym przypadku także ich uniknięcie.

Szerzej w temacie praktycznych aspektów implementacji CMS por. C. Meckenstock, Struktura
i wdrażanie systemów compliance – wprowadzenie
praktyczne, Dodatek specjalny do „Monitora Prawniczego” 23/2013, passim.

Relacja między CMS a controllingiem
W uproszczeniu można powiedzieć, że controlling wspiera kierowanie przedsiębiorstwem
przez tworzenie odpowiednich systemów informowania, planowania i kontroli, co ma zapewnić wzrost wyników i wartości przedsiębiorstwa1. Czytelnik może się więc zdziwić, jak
bardzo controlling podobny jest do CMS. Po pierwsze, porównywalna jest zasada działania:
CMS również wspiera kierowanie przedsiębiorstwem. Jego zadaniem jest stworzenie wolnej
od ryzyka przestrzeni do działań operacyjnych. Ma on służyć prowadzeniu interesów i ułatwiać kierownictwu wykonywanie jego zadań dzięki identyﬁkacji i kierowaniu ryzykami przez
system oparty na procesach i strukturach.
Podobne są również metody: CMS także jest systemem informowania, w którym kluczową rolę odgrywa komunikacja2. Podobnie jak controlling, CMS zawiera mechanizmy kontrolne, a także podlega ciągłej ocenie jakości i ewaluacji. Pewną różnicę stanowi natomiast określenie celu działania controllingu, który koncentruje się wokół zapewnienia ekonomicznej
opłacalności poszczególnych procesów przedsiębiorstwa3. Cel ten przyświeca również CMS,
jednak pierwszoplanową rolę odgrywać będą tu: zarządzanie ryzykami compliance i stosowanie środków compliance w taki sposób, aby zminimalizować lub wykluczyć ryzyko compliance, a to nie zawsze musi być opłacalne.

1

U. Strothmeyer, op. cit., s. 32.
Przykładowo przez szkolenia pracowników, uznanie przez kierownictwo przedsiębiorstwa celów
compliance, wewnętrzne wytyczne, dochodzenia wewnętrzne: wszystko to są środki komunikacji w rozumieniu systemu informacyjnego.
3
U. Strothmeyer, op. cit., s. 32.
2
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Mniej naruszeń compliance – większe
bezpieczeństwo – niższe koszty
Podstawowym zadaniem CMS jest ochrona
przedsiębiorstwa przed ryzykami compliance.
Dostrzega się to także w Polsce, przykładowo w kontekście zmniejszania przez systemy
compliance ryzyka związanego z prawem kartelowym11. Funkcja ochronna CMS jest jednak o wiele szersza. Sprawnie działający CMS
wykrywa wszystkie obszary ryzyk compliance
i odpowiednio nimi kieruje, przez bazujące na
strukturach i procesach środki. Przedsiębiorstwo
jest więc kompleksowo zabezpieczone, a obszar prowadzenia interesów pozostaje wolny
od ryzyk. Dokumentacja compliance stanowi
w sytuacji kryzysowej źródło pewnej informacji,
jest dowodem transparencji, a nawet umożliwia
zwolnienie się z odpowiedzialności12.
Może tu wystąpić reakcja łańcuchowa, która
dowodzi, że CMS może być przyczyną obniżenia
kosztów i wzrostu obrotów. Koszty doradztwa
prawnego maleją, ponieważ prewencja compliance prowadzi do zapobiegania nieprawidłowościom, rodzącym konieczność podejmowania

11
Por. konferencyjne wypowiedzi praktyków w:
B. Jagura, Aktualne trendy w polskim i niemieckim
prawie przedsiębiorstw – od odpowiedzialności osobistej po compliance – sprawozdanie z konferencji,
„Monitor Prawniczy” 3/2011, s. 149.
12
Przykładowo angielska ustawa antykorupcyjna (UK Bribery Act), mająca zastosowanie także do
polskich przedsiębiorców podejmujących aktywność
w Wielkiej Brytanii, przewiduje możliwość uniknięcia
odpowiedzialności w razie wykazania faktu posiadania CMS.

następczych działań prawnych. Spadają również koszty ubezpieczeń dla kadry zarządzającej
(ubezpieczenia D&O13). Na skutek działania systemów Risk Management wzrasta rating przedsiębiorstwa, budzi ono większe zaufanie wsród
klientów i partnerów biznesowych, jego obroty
rosną. W przedsiębiorstwie zakorzenia się długofalowa kultura compliance.
Słusznie wskazuje się także, że CMS wywołuje skutki w zakresie prewencji normodawczej14
w ten sposób, że jego efektywne środki przeciwdziałają występowaniu naruszeń prawa i tym
samym nie jest konieczne podejmowanie przez
państwo dodatkowych działań ustawodawczych
do walki z nieprawidłowościami.
Reputacja i image przedsiębiorstwa
Jednym z kluczowych zadań sprawnego CMS jest
dbałość o dobre imię przedsiębiorstwa i ochrona
jego reputacji, które stanowią o jego sile i pozycji rynkowej. Reputacja jest sumą postrzegania
przedsiębiorstwa przez wszystkie grupy interesów odnośnie do podejmowanych przez nie aktywności i określana jest przez takie kryteria jak:
wiarygodność, niezawodność, zaufanie, odpowiedzialność15. Image (wizerunek) jest z kolei de13
Szerzej na temat ubezpieczeń D&O por. D. Wajda, Ubezpieczenia Direktors and Ofﬁcers (D&O), „Prawo Spółek” 3/2007, passim.
14
T. Klopp, Der Compliance-Beauftragte, Hamburg 2011, s. 61.
15
S. Bender, Corporate Social Responsibility als
strategisches Instrument der Unternehmenskommunikation zur Stärkung der Unternehmensreputation,
Essen 2007, s. 7.

Budowa dobrego wizerunku ﬁrmy to mozolna praca
na wiele lat. A później jedno zdarzenie może spowodować
znaczący spadek zaufania ze strony interesariuszy
i przez to długofalowo zaszkodzić budowanemu
przez lata wizerunkowi przedsiębiorstwa.
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ﬁniowany jako pełna szczegółów, trwała i zwięzła całość wyobrażeń, idei, nastawienia, odczuć,
doświadczeń i wiedzy o przedsiębiorstwie16. Niekiedy dokonuje się rozróżnień między wizerunkiem produktu, wizerunkiem marki i wizerunkiem przedsiębiorstwa17. Jeśli chodzi o reputację
i wizerunek, CMS ma dwa cele: po pierwsze, ma
on je chronić, a po drugie, wzmocniony poprzez
CMS wizerunek ma uprzywilejować przedsiębiorstwo względem konkurencji na rynku.
Ochrona reputacji/wizerunku
Budowa dobrego wizerunku ﬁrmy to mozolna
praca na wiele lat. A później jedno zdarzenie
może spowodować znaczący spadek zaufania
ze strony interesariuszy i przez to długofalowo
zaszkodzić budowanemu przez lata wizerunkowi przedsiębiorstwa. Dobitnie wyraził to Warren
Buffet, który stwierdził, że budowanie wizerunku przedsiębiorstwa trwa dziesięć lat, zaś jego
zniszczenie zajmuje zaledwie kilka sekund18.
Dlatego też jedną z podstawowych korzyści
związanych z CMS jest ochrona dobrej reputacji
przedsiębiorstwa i przyczynianie się w ten sposób do budowania jego dobrego wizerunku. Co
do zasady, chroniona jest w ten sposób pośrednio działalność przedsiębiorstwa i sama jego
egzystencja, ponieważ poważny uszczerbek na
reputacji może zagrażać istnieniu przedsiębiorstwa. Dobra reputacja zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa przez to, że może ono
żądać wyższych cen oferowanych przez siebie
produktów, obniżać koszty zakupów, a poza
tym zyskuje większą lojalność klientów i dostawców oraz lepiej wykształconych pracowników19.
Uprzywilejowanie względem konkurencji
dzięki nowoczesnemu instrumentowi
marketingowemu
Uzyskana dzięki CMS korzyść w postaci ochrony
dobrej reputacji sięga jednak znacznie dalej. Wizerunek przedsiębiorstwa, a tym samym także
16

U. Johannsen, Das Marken- und Firmenimage.
Theorie, Methodik Praxis, Berlin 1971, s. 35.
17
Ibidem, s. 117.
18
Warren Buffet, cytat za: U. Strothmeyer, op. cit.,
s. 45.
19
J. Schwalbach, Studie Unternehmensreputation
als Erfolgsfaktor, Berlin 2001, s. 2.

CMS, powinny być traktowane jako wizytówka
ﬁrmy. CMS nie tylko bowiem stanowi ochronę
przed zagrożeniami, ale także może być traktowany jako instrument marketingowy. Słusznie bowiem zauważa się, że przedsiębiorstwa
udaremniające naruszenia prawa i nieponoszące sankcji ﬁnansowych zyskują bezpośrednie
korzyści gospodarcze względem konkurentów,
u których występują znane opinii publicznej
naruszenia prawa20. Przedsiębiorstwa zapobiegają w ten sposób swojej samozagładzie, która
prowadziłaby również do utraty miejsc pracy.
Wkracza tu więc także idea odpowiedzialności
społecznej przedsiębiorstwa.
CMS odgrywać będzie ważną rolę nie tylko
w odniesieniu do konsumentów. Również partnerzy handlowi mogą nie chcieć nawiązywać
kontaktów, jeżeli w danym przedsiębiorstwie
brak CMS21. Skutek? Dominujący gospodarczo
podmiot wymagać będzie od potencjalnych
partnerów handlowych – przed nawiązaniem
stosunków gospodarczych – przeprowadzenia
tzw. Third Party Due Dilligence22, co nie byłoby
konieczne, gdyby ﬁrma korzystała z CMS. Procedura ta wiązać się będzie, oczywiście, z określonymi nakładami – nie tylko ﬁnansowymi, ale
także czasowymi – które mogą wywierać negatywny wpływ na interesy, a nawet doprowadzić
do tego, że potencjalni partnerzy biznesowi
będą szukać innych podmiotów do współpracy.
Nowoczesna struktura i zarządzanie
przedsiębiorstwem oparte na wartościach
Należy się zgodzić z tym, że znaczenie CMS
przekształca się z compliance na aspekt norm
i standardów społeczno-politycznych oraz społeczno-kulturowych23. Tak rozwija się stopnio-

20

U. Strothmeyer, op. cit., s. 187.
Por. także T. Kruk, J. Kruk-Kubarska, Program
compliance w przedsiębiorstwie farmaceutycznym, Dodatek specjalny do „Monitora Prawniczego” 23/2013,
s. 21. Autorzy podnoszą, że CMS coraz częściej stanowi warunek nawiązywania relacji biznesowych.
22
Badanie przedsiębiorstwa pod kątem jego integralności i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka
związanego z compliance.
23
T. Klindt, Nicht-börsliches Compliance-Management als zukünftige Aufgabe der Inhouse-Juristen,
„Neue Juristische Wochenschrift“ 47/2006, s. 3399.
21
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wo założenie social compliance, które oznacza
przestrzeganie uznawanych powszechnie norm
społecznych, ustawiczną integrację, kontrolę i monitorowanie procesów gospodarczych,
ekologicznych oraz społecznych w ramach łańcucha wartości24. Ten trend zauważa się także
w Polsce25.
Zaangażowanie w sprawy dotyczące społeczeństwa i środowiska może mieć największy
wpływ na pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa w opinii publicznej26. W ten sposób pokazuje ono, że odpowiednio ocenia i docenia
udział pracowników, których starania składają się na sukces całej ﬁrmy. W warunkach gospodarki wolnorynkowej przedsiębiorstwa są
odpowiedzialne za dobrobyt. Zapewniają one
miejsca pracy, a tym samym środki potrzebne
do zaspokajania potrzeb ludności; wypracowują
także dochody państwa z podatków i danin publicznych. Dlatego też – ze społecznego punktu
widzenia – brak rozwiązań zabezpieczających
sprawne funkcjonowanie ﬁrmy i dopuszczanie
do zagrożenia jej bytu w wyniku nieprawidłowości związanych z compliance świadczy o braku odpowiedzialności.
Oparte na wartościach zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga, aby istniały zdeﬁniowane wartości, będące wzorem dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wszyscy pracownicy są
bowiem członkami wspólnoty wartości27. CMS
może umożliwić także odpowiedni start przedsiębiorstwu, które nie rozpatrywało dotychczas
24
A.L. Rau, Social Compliance. Nachhaltigkeitsrisiken richtig bewerten und kontrollieren, „Corporate
Compliance Zeitschrift“ 6/2008, s. 225.
25
Por. prof. Rzepliński: „Compliance zastępuje niewystępującą już dzisiaj wartość etyki kupieckiej, która
kiedyś determinowała oparte na osobistych relacjach
stosunki handlowe, obecnie natomiast, ze względu
na zmieniające się warunki prowadzenia działalności
gospodarczej, w szczególności postępującą globalizację oraz wzrost dysproporcji sił między przedsiębiorcą
a konsumentem, uległa właściwie całkowitej dewaluacji”, w: B. Jagura, Zarządzanie ryzykiem w handlu
globalnym częścią polskiej kultury compliance – reﬂeksje po IV Polsko-Niemieckim Forum Prawa i Gospodarki, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 1/2014,
s. 33.
26
U. Strothmeyer, op. cit., s. 189.
27
P. Fissenwert, Compliance für den Mittelstand,
München 2013, s. 18.
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takich kwestii. Ta możliwość jest przez wielu zauważana i odpowiednio wykorzystywana.
Zwiększenie wartości i sukcesów
przedsiębiorstwa
Wymienione wyżej korzyści są silnie powiązane
z konstatacją, że CMS przyczynia się z jednej
strony do zwiększenia wartości przedsiębiorstwa,
z drugiej zaś wspomaga jego sukcesy. Słusznie
podkreśla się, że CMS może wpłynąć na poprawę jakości procesów w przedsiębiorstwie i zapewnić ciągłość modelu biznesowego28. Wartość
dodana może wreszcie polegać na ustanowieniu
jasnych struktur organizacyjnych, które minimalizować będą ryzyko29. Oczywiste jest, że wartość
przedsiębiorstwa będzie wyższa, gdy ryzyko jest
ograniczone przez zrównoważony i gruntowny
CMS, bazujący na kulturze compliance.
Oparte na wartościach zarządzanie może
mieć ostatecznie pozytywny wpływ nie tylko
na wartość samego przedsiębiorstwa, ale także
na jego sukces gospodarczy. Przy wyborze produktu lub usługi klienci uwzględniają bowiem
prospołeczne postawy ﬁrmy. Z drugiej strony,
odrzucają oni produkty i usługi pochodzące od
przedsiębiorstw kojarzonych z postępowaniami
karnymi. Produkcja sama w sobie nie oznacza
sukcesu, ﬁrmy muszą też postępować zgodnie
z wolą konsumentów30.
Inne korzyści
Warto wskazać również inne korzyści, które wykraczają poza wymienione powyżej podstawowe zalety CMS.
Po pierwsze, wspomnieć należy o tzw. czarnych listach. Wpis na taką listę może długofalowo szkodzić przedsiębiorstwu. Do tego rodzaju
rejestrów wpisywani są często sprawcy czynów
korupcyjnych. Są one prowadzone przez instytucje publiczne, takie jak Bank Światowy lub inne
organizacje międzynarodowe, np. Transparency
International.

28
P. Poppe, w: H. Görling, C. Inderst, B. Bannenberg, Compliance. Aufbau – Management – Risikobereiche, München 2010, s. 10.
29
P. Fissenwert, op. cit., s. 17.
30
U. Strothmeyer, op. cit., s. 188.
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Oparte na wartościach zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga,
aby istniały zdeﬁniowane wartości, będące wzorem
dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wszyscy pracownicy
są bowiem członkami wspólnoty wartości.

Chociaż większość wskazanych korzyści wynika z prewencyjnego działania CMS, to system ten
zapewnia też korzyści o charakterze represyjnym.
Prawidłowy CMS przygotowuje bowiem przedsiębiorstwo na najgorsze sytuacje. Umożliwia
na przykład szybkie wszczęcie dochodzenia wewnętrznego31 i zapobiega przejęciu dokumentów
przez organy ścigania, których czynności mogą
doprowadzić m.in. do przestojów w pracy i dotkliwych strat gospodarczych. Przedsiębiorstwa
mogą szybko reagować na nieprawidłowości,
odpowiednio ulepszać CMS32 i wyciągać wnioski na przyszłość, jednocześnie konstruktywnie
współpracując z organami państwowymi. CMS
może także skutkować świadomą i właściwą kontrolą sprawozdawczości, a w efekcie zapobiegać
niekompletnym i wprowadzającym w błąd informacjom prasowym, które mogłyby przysporzyć
przedsiębiorstwu jeszcze więcej szkód.
Nie każdy CMS zapewnia te korzyści
Należy podkreślić, że tylko odpowiednie wdrożenie CMS może zapewnić omawiane korzyści. Każdy CMS i każdy środek, jeżeli zostanie wprowadzony na wyrost, lekkomyślnie lub pochopnie, ma
duży potencjał – ale także, by zaszkodzić przedsiębiorstwu. Przerośnięty CMS ograniczać może
procesy operacyjne, a to bez wątpienia będzie
miało negatywny wpływ na wyniki. W każdym
CMS powinny być uwzględnione nakazy: proporcjonalności, rentowności, wydajności i skuteczności, a także zasada ciągłej kontroli jakości i ewalu-

31
Więcej por. B. Jagura, B. Makowicz, Prywatne
dochodzenia w przedsiębiorstwie metodą skutecznego systemu compliance, Dodatek specjalny do „Monitora Prawniczego” 23/2013, passim.
32
W przypadku, gdy uchybienie jest wynikiem
błędu systemowego.

acji. Tylko wówczas CMS będzie mógł generować
opisane powyżej korzyści. W tym zakresie należy
słusznie podkreślić, że compliance stanowi największe wyzwanie nie tylko dla przedsiębiorstwa,
ale także dla ustawodawcy33. Z tym wyzwaniem
konfrontowana będzie także osoba odpowiedzialna w przedsiębiorstwie za compliance34.
Podsumowanie
Lista korzyści wynikających z CMS jest długa
i, oczywiście, nie można wyczerpująco omówić
tego tematu w tak krótkim artykule. CMS stanowi podstawowe zabezpieczenie dla przedsiębiorstwa i jest jednocześnie ważnym czynnikiem
warunkującym jego konkurencyjność na rynku.
Trwające obecnie prace nad globalnymi standardami ISO dla CMS35 najlepiej świadczą o tym, że
współcześnie na całym świecie istnieją podobne
tendencje rozwojowe. Jeżeli polska gospodarka
ma długofalowo uczestniczyć w globalnej konkurencji, musi przestrzegać panujących tam globalnych reguł. Bez wprowadzania najwyższych
standardów nasza gospodarka i przedsiębiorstwa
postrzegane będą jako regresywne i niebudzące
zaufania. Nawet jeżeli sam ustawodawca dotychczas nie podejmował aktywności w tej dziedzinie,
polskie ﬁrmy powinny z własnej inicjatywy podążać za globalnymi trendami i inwestować w CMS.
Compliance opłaca się bowiem wszystkim. 

33
Por. cytowaną już wypowiedź prof. Rzeplińskiego, przypis 29.
34
Więcej o zawodzie oﬁcera compliance por.
M. Haase, Oﬁcer compliance jako zawód, Dodatek specjalny do „Monitora Prawniczego” 23/2013, passim.
35
Por. http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=4395782
[dostęp:
19.1.2014 r.].

31

controlling/
marzec-kwiecień 2014

TEMAT NUMERU





Fostering regulatory
and fair conduct of business –
a compliance
programme basics

Fot. MBB Consulting

Running the business within the applicable legal and administrative requirements
as well as in a fair and integer manner are prerequisites not unknown
to a well managed company. Several „traditional” functions within a company,
as e.g. ﬁnancial accounting, controlling, risk management, quality management,
legal service, audit and human resource inter alia serve this purpose.
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As Pawel Dangel, the then CEO of Allianz Poland,
put it once, business ethics based on transparency, merits, innovation, service and price quality creating equal playing ﬁelds to encourage
competitive efforts has proved to be one of the
engines of modern economy. This contrasts clearly with a business framework based on power,
hierarchy and intransparent relationships which
mixes corporate interests with personal welfare
and considers companies to a larger or lesser
degree as a „friend and family” support event.
This becomes even more important for a European and globally linked economy where trust
cannot be any more derived from local familiarity or status. In addition supply chain control
and business partner due diligence requests local suppliers to meet the local integrity and legal
conformity standards of their customers abroad
particularly if those standards are stricter than the
requirements in line with local business practice.
How to establish a compliance
programme? – the ﬁrst steps
Establishing a compliance programme is at ﬁrst
sight not a very difﬁcult task. It normally starts
with deﬁning clear integrity expectations – the
so called „tone at” or „from the top” – through company values and/or a Code of Conduct,
which turns the company values into binding mi32

nimum standards for everybody within the company and – principally – also its business partners. Areas which bear a potentially particularly
exposed compliance exposure, as e.g. corruption
and venality, competition/antitrust regulations,
information security and data protection, procurement, sales and the selection and management of business partners should be covered by
particular guidelines or policies which enhance
the operational and organisational thrust of the
respective Code of Conduct clauses.
Furthermore the framework for the operational set up and procedures for the compliance
function should be deﬁned through a Compliance policy, be it that the compliance function
is considered as a mere overarching coordination function for other corporate governance
or corporate responsibility teams or be it that a
speciﬁc Compliance Ofﬁcer and/or team shall be
entrusted with the compliance function and the
particular responsibilities that go hand in hand
with such function.
All this shall be based upon a risk analysis in
order to ensure that the company's compliance
scope and the compliance measures foreseen in
the company's policies and procedures reﬂect
the real compliance needs of the company. The
importance of e.g. export trade regulations,
German anti- corruption standards, U.S. Foreign

What are the challenges
for a compliance programme?
The challenges to a compliance programme are
manifold. The intricacy in setting up a meaningful compliance programme is that quite a few of
these challenges show up only with the lapse of
time and thus may block the success of compliance efforts initially started with all good intent.
One classic topic is the risk to misunderstand
the meaning of „Compliance culture” or „tone at
the top”. Business leaders may be easily advised
to launch statements such as „we are absolutely
committed to change the culture of the company” or „the interest of our clients have absolute
priority”. Without any doubt such statements
may have a positive effect on the company and
its employees. They may seem at ﬁrst glance
a good starter for a compliance programme. At
the end of the day, however, company's employees will weigh such statements versus the daily
business life within the company and the dayto-day attitudes of its managers. Failure to pass
the real-life-test may then have even counterproductive effects and foster frustration rather
than motivate employees, a phenomenon called
„cognitive dissonance” in advertising and marketing. Pursuant to the de facto situation this
may constitute a tight balance for any compliance change-management endeavour.
Lawyers and accountants believe in rules.
They believe that rules are observed by their addresses once properly released. Accountants,

controllers and risk managers like quantitative
measures and statements, because they reduce
complexity, facilitate mapping and allow reasonable comparisons over various time periods and
among various entities. All this is true. However,
in the area of compliance things are a little bit
more complicated: Experience shows that in
many cases companies become involved in material compliance risk through deliberate action,
material negligence or wilful blindness including
middle and senior management. We see – and
various compliance studies conﬁrm this – again
and again examples how management skills are
misused to circumvent precautionary compliance
measures and how compliance standards are
deliberately set aside for whole teams as a consequence of management teams with (politely
expressed) diverting group values. Therefore on
the one hand standard procedures, reporting
and monitoring processes and pertaining key
performance indicators certainly constitute key
elements of any compliance management system. They should however be complemented,
by means and resources that are targeted to
identify potential risk areas below the corporate
governance coating and maintain the capacity to
act with regard to unforeseen complex situations
and the skilful hidden circumvention of rules.
Effective compliance measures may constitute a meaningful protection against corporate
disasters and support business by creating trust
in a long-term view. In the ordinary course of
business and from a short term prospective,
however, they are mere cost drivers. A robust
compliance programme must therefore be designed so as to stay within sustainably available
company resources. A compliance programme
that starts with a big bang in the ﬁrst year, but
has no adequate follow up in the years following will not improve but rather aggravate the
management position in case of a compliance
crisis versus regulators, law enforcement agencies, customers and public opinion.
Any compliance programme tends to be comprehensive and precise. It is, however, of little help
to set a particularly challenging benchmark for
your company if you are not conﬁdent that your
company will be able to live up to such benchmark. Compliance policies and procedures which
33
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Corrupt Practices or UK Bribery Act requirements, EU Reach-rules, anti-trust regulation,
environmental protection or safety at-workplace
regulations depends on the respective business
and risk proﬁle which may substantially differ
from company to company.
In order to bring such standards and policies
to life they must be communicated to all employees and trained. Finally the company's compliance efforts must be monitored to ensure that
they have an on going effect rather than turn out
as a one- time event with no lasting effect. This
includes procedures how to react to infringement
of rules or material misdemeanour and the capability to investigate misdemeanour and timely
identify its potential sources within a Company.

Fot. R. Preusche
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are to tight or overly complex can work out as a
risk factor in itself rather than develop a risk mitigating effect. What will a manager say if he is – in
view of a compliance incident – confronted with
the question: „You have a wonderful policy, Sir.
Could you please explain how this could happen
notwithstanding your policy? As your policy shows
you were well aware of the risk. Who has monitored the proper application of the policy? What
measures have you initiated to avoid and sanction
infringements of such policy?”. I will never forget
a meeting with a U.S. law enforcement agency
about an alleged breach of one of our compliance policies: I tried to argue that the infringement
should not be sanctioned too seriously because
the issues at stake were not of material importance-how to handle the middle initial of a person's name in know-your customer due diligence.
The ofﬁcer answered: You may be right. But keep
in mind: This is your policy. Do you really want to
argue that the head of compliance considers the
company's compliance policies as immaterial?
This leads to another pitfall which a non properly managed complex set of compliance policies
and procedures might lead to. In case of a compliance crisis law enforcement agencies and regulators will use the company's best of class standard
as the benchmark. Deviating, less precise or strict
standards and practices in other parts of the company run then the risk to be per se considered as
a hint to senior management negligence.
How can you respond to these challenges?
(1) We suggest to start with a Compliance Quick
Review to obtain a picture of the compliance status of the company and the change management
challenges on the way ahead. Part of the results of
this Quick Review shall be formal and properly documented. Part of it shall be informal and serve as
the basis for an oral executive management brieﬁng. When setting up a compliance management
system it is of utmost importance to start from
a realistic perception of corporate reality rather
than be later on victim of too ambitious targets
driven by euphemistic status quo assessments. In
Germany we can observe at Deutsche Bank AG
and its CEO's unlimited cultural change commitment presently a good example what difﬁculties
may arise if this basic rule is not respected.
controlling/
marzec-kwiecień 2014
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(2) The Compliance Quick Review shall also
contain a ﬁrst-hand top down Compliance risk
analysis. This should later be complemented by a
bottom up review with regard to selected areas
with a particularly high compliance exposure, be
it due to legal risk, be it linked to potentially non
integer conduct of business transactions. Thus
we establish with the company a fact driven basis to decide on the relevant compliance portfolio for the company and the pertaining change
management needs.
(3) Based on this we generally suggest
a Code of Conduct which addresses the company's main compliance topics in a generic
manner which is value driven but notwithstanding already operationally targeted. It occurs
frequently that the Compliance Quick Review
reveals that a company is at this stage not yet
really prepared to comply with operationally
precise compliance procedures. The emphasis
should then lie at ﬁrst stage on a compliance
framework for the company and its employees
for mind setting purposes. These can be as part
of the change management process initiated by
a compliance programme as a ﬁrst point of reference to which employees and managers can
refer in case of compliance difﬁculties.
For example: Is a company with particularly
strict rules for the acceptance of gifts, meals,
hospitality or business events really in a situation
to ensure that managers and employees keep
within these rules? What about making gifts and
invitations in the context of the company's sales
activities? Applicable compliance standards can
be tightened over time, but must never loose
credibility when compared with corporate practice, a danger that is naturally particularly high
at the beginning of a compliance programme.
Another example in this context is the commonly used „Zero tolerance for compliance relevant
misdemeanour” statement. This is an important
commitment which underlines that compliance
is meant to be taken seriously. It should, however, right from the beginning be interpreted as
„any infringement of compliance standards will
be taken seriously and if need be sanctioned in
a reasonably measured manner”.
(4) This should, of course, not be interpreted
as an appeal for lax compliance standards. We
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The challenges to a compliance programme are manifold. The intricacy
in setting up a meaningful compliance programme is that quite a few
of these challenges show up only with the lapse of time and thus may block
the success of compliance efforts initially started with all good intent.

suggest to complement norm-based compliance
rules and procedures with IT-applications which
support the compliance manager in identifying
and managing critical compliance risk exposure.
One example is the CompCor gift and beneﬁt registration application. It gives employees
the possibility to register any gift or beneﬁt
received in a timely comfortable manner, provides an on-time guidance which beneﬁt may
be accepted, which under no circumstances
and when it would be appropriate to ask for
prior advise or approval. The compliance manager and/or management can – in line with applicable data protection laws – evaluate entries
against benchmarks per employee, team, region
and/or functions as well with respect to receiving customers. Management and the Compliance Ofﬁcer are so enabled to focus their attention on critical situations rather than loose
oversight by getting involved into the details
of single gifts or invitations. Corporate gift and
hospitality rules can be drafted so as to allow
some ﬂexibility within given boundaries without
reducing overall compliance quality.
Another example is the CompCor Compliance Manager, an IT-application that combines
administrative support for the Compliance Ofﬁcer with a user deﬁned access to compliance relevant policies and regulations and a group wide
inventory on applicable rules and procedures.
(5) One key element for any sustainable implementation of a compliance management
system is an effective compliance advisory service. Employees will immediately start to test the
credibility of the company's compliance efforts by
asking the Compliance Ofﬁcer or their managers
for guidance how to react with respect to speciﬁc situations. Furthermore a committed advisory
function will help the Compliance Ofﬁcer to get
his feet on the ground. Employees are normally

shy to reveal misdemeanour to their superiors or
the Compliance Ofﬁcer. Request for compliance
advice therefore often include valuable hints to
compliance problems which employees do not
dare to address directly. This is one of the reasons why the CompCor Employee Information
System, which allows participants to bring forward compliance allegations in an anonymous
protected manner, includes anonymous request
for advice as well as direct allegations of wrongdoing and does not distinguish between „tell
me” and „ask me” as Anglo-Saxon whistle-blower information applications normally do.
(6) Last but not least compliance communication and training must avoid the risks described
in paragraph 1 of Section 3. This suggests that
compliance communication and training should
be focused on practical real life situations of corporate life rather than dwell in abstract integrity values „high above the clouds”. Compliance
managers should also be aware that Compliance
communication and training must compete with
other corporate communication and training issues a lot of which add directly to the professional skills of employees and thus are considered to be of higher importance. This is why
compliance training and communication tools
and the respective content particularly should
be presented in a manner that attracts curiosity
and interest, can be „consumed” in „digestible
portions”. CompCor offers therefore in addition
to web based training compliance comic strips,
smart shows as well as a compliance game. Our
compliance simulation game „Integrity Now!”
exposes participants to real life compliance situations. Winner of the game is the team which
develops practical solutions for these situations
and manages at best to combine the compliance standards of the company with its commercial business targets. 
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Perspektywy
rozwoju compliance
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Pierwsze prawne uregulowanie zadań w obszarze compliance
(w dosłownym tłumaczeniu: zgodności z prawem) nastąpiło w 1977 r.
w Stanach Zjednoczonych, przez wprowadzenie The Foreign Corrupt Practices Act
(duży wpływ na powstanie tego dokumentu miała afera Watergate).
Ustawa ta zobowiązała korporacje do ustanowienia w swoich strukturach
jednostek odpowiedzialnych za monitorowanie zmian w prawie,
regułach rynku oraz przestrzegania własnych przepisów.
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IWONA STANIEC

od 2000 roku jest adiunktem
w Katedrze Zarządzania
Wydziału Organizacji
i Zarządzania Politechniki
Łódzkiej. Jest autorem
i współautorem wielu
publikacji dotyczących
zarządzania ryzykiem,
świadomości edukacyjnej
i jakości kształcenia. W ramach
pracy zawodowej pełni funkcję
eksperta, świadcząc usługi
w dziedzinie eksploracji danych
i procesów biznesowych,
oferując w tym zakresie
wsparcie metodyczne,
przygotowawcze, informacyjne
oraz interpretacyjne
controlling/
marzec-kwiecień 2014

Rozkwit idei compliance nastąpił jednak dopiero
w latach 90. XX wieku – po przestępstwach wykrytych w takich ﬁrmach jak: Enron, Arthur Andersen czy WordCom – a zyskuje na znaczeniu
w zarządzaniu od chwili upadku Lehman Brothers. Uznano wówczas, że każda ﬁrma powinna przestrzegać zasad, które ustrzegą interesariuszy wewnętrznych przed odpowiedzialnością,
a także ochronią samą ﬁrmę przed odpowiedzialnością wobec interesariuszy zewnętrznych.
Compliance to uregulowania nie tylko branżowe
i nieformalne, ale również prawne. W 2004 r.
Komitet Bazylejski opracował Nową Umowę Kapitałową, w której bezpośrednio odniósł się do
nowej roli compliance i zadań dostosowawczych
banków (Tabela 1.).
W ﬁrmie idea compliance warunkuje spójność zasad na wszystkich szczeblach struktury

organizacyjnej w ujęciu pionowym i poziomym.
Każdy pracownik zna zakres swojej odpowiedzialności i kompetencje, wdrożone są mechanizmy przeglądu procedur oraz identyﬁkowania
i eliminowania ryzyka. Zgodnie z tą zasadą, pracownicy powinni postrzegać procedury jako metody komunikacji i współdziałania w ﬁrmie. Ich
zadaniem jest eliminowanie przypadków – i ich
konsekwencji – w których prawo zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne jest niedostatecznie
przejrzyste lub niesprawdzone w praktyce.
Potrzeba kompleksowych narzędzi
Współczesne organizacje działają w zmiennym
otoczeniu biznesowym, czego dowiódł m.in.
kryzys z 2008 roku, ale również prawnym i regulacyjnym. Potrzebują zatem zaawansowanych
narzędzi, pozwalających obniżyć ryzyko zwią-

TABELA 1.

Rekomendowany system kontroli wewnętrznej w banku
System kontroli wewnętrznej zgodnie z wytycznymi KNF i Rekomendacją H oraz M
Audyt

Ryzyko operacyjne

Compliance

Ocena i weryﬁkacja
działalności banku

Zarządzanie ryzykiem wynikającym z działań
operacyjnych związanych z ludźmi, procesami,
systemami oraz uwarunkowaniami technicznymi

Dostosowywanie działań
banku do obowiązujących
przepisów i norm
Źródło: Opracowanie własne
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TABELA 2.

Podstawowe zadania audytu, zarządzania ryzykiem operacyjnym i compliance
Audyt

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym

Compliance

Weryﬁkuje i ocenia
funkcjonowanie ﬁrmy
oraz wdrożonych
procedur

Obejmuje szanse i zagrożenia
wynikające z procesów realizowanych
w ﬁrmie lub zdarzeń
zewnętrznych

Sprawuje nadzór nad prawidłowością
wdrażania regulacji wewnętrznych
w ﬁrmie oraz ich dostosowaniem
do obowiązującego prawa i standardów
Źródło: Opracowanie własne

zane z podejmowaniem decyzji biznesowych.
Wydaje się, że holistyczne zarządzanie ryzykiem
nie wystarcza, gdyż w compliance kluczową rolę
odgrywa ryzyko odpowiedzialności i naruszenia
pewnych norm. Idea compliance została wyłoniona przez audyt oraz controlling i ma pełnić
dla tych obszarów funkcję wsparcia. Zadania
compliance różnią się od celów audytu czy zarządzania ryzykiem (co pokazano w Tabeli 2.),
a ryzyko braku zgodności jest ryzykiem trudno
mierzalnym.
Zatem idea compliance to zespół procedur
i systemów, które mają zapobiegać występowaniu ryzyka braku zgodności, a nie tylko ryzyka
prawnego. W zarządzaniu zagrożenia z tytułu
ryzyka prawnego obejmują:
 niestabilność uregulowań prawnych lub
zmian w orzecznictwie,
 błędne ukształtowanie stosunków prawnych,
 nieprzestrzeganie bądź niewłaściwe stosowanie obowiązującego prawa w ﬁrmie,



niekorzystne rozstrzygnięcia spraw spornych
z klientami, kontrahentami i regulatorami.

Działanie prewencyjne
Najczęściej ryzyko prawne w ﬁrmie jest minimalizowane przez opiniowanie aktów prawnych
i zawieranych umów oraz informowanie jednostek organizacyjnych o obowiązkach wynikających ze zmian obowiązującego prawa. Ryzyko
braku zgodności to ryzyko sankcji prawnych lub
regulacyjnych, strat ﬁnansowych bądź utraty
reputacji, które może ponieść ﬁrma w wyniku
niedostosowania się do przepisów prawa, wytycznych regulatora czy też ogólnie przyjętych
praktyk postępowania i standardów etycznych
w działalności biznesowej oraz wewnętrznych
polityk i procedur ﬁrmy.
Zadaniem compliance jest podejmowanie
działań prewencyjnych, mających na celu zapobieganie potencjalnym skutkom nieprzestrzegania przez organizację przepisów prawa,
wymogów regulatorów, rekomendacji i stan-

Ryzyko braku zgodności to ryzyko sankcji prawnych
lub regulacyjnych, strat ﬁnansowych bądź utraty reputacji,
które może ponieść ﬁrma w wyniku niedostosowania się
do przepisów prawa, wytycznych regulatora czy też
ogólnie przyjętych praktyk postępowania i standardów
etycznych w działalności biznesowej
oraz wewnętrznych polityk i procedur ﬁrmy.
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Do Polski compliance dociera wraz z korporacjami.
Polskie ﬁrmy dopiero zaczynają stosować
społeczną odpowiedzialność biznesu.
Zatem za jakiś czas równie ważne
jak generowanie zysków stanie się dla nich
etyczne prowadzenie działalności, zgodnie z rynkiem,
konkurencją, klientami i pracownikami.

dardów rynkowych, a w szczególności prewencja w zakresie:
 utraty reputacji oraz zaufania klientów, partnerów biznesowych i pracowników,
 nakładania kar pieniężnych i zapłaty odszkodowań,
 reperkusji ze strony instytucji nadzorczych.
Monitorowanie ryzyka braku zgodności
świadczy o wysokim poziomie świadomości zarządzających, zdających sobie sprawę z zagrożenia, jakie niesie za sobą brak takiego procesu
w ﬁrmie. Tak naprawdę compliance pełni funkcję
kontrolną, a jej podstawowymi zadaniami są:
 monitorowanie procesu wdrażania obowiązującego prawa, tak aby wszystkie regulacje,
przepisy i standardy zostały w jasny i przejrzysty sposób zastosowane,
 właściwy obieg informacji, tak aby informacje docierały do właściwych osób i wiadomo
było, kto powinien podjąć wiążącą decyzję
prawną.
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W ﬁrmach compliance działa dwutorowo:
wewnątrz organizacji – obejmuje zarówno
regulaminy, zarządzanie i kodeks etyczny,
których powinien przestrzegać każdy pracownik, jak i uświadomienie pracownikom,
że każda ich decyzja ma konsekwencje
prawne,
na zewnątrz organizacji – dobre praktyki
wobec interesariuszy, przestrzeganie lojalności kontraktowej (m.in. ochrona danych
38

osobowych czy zapobieganie manipulacjom
ﬁnansowym).
Wprowadzenie compliance w ﬁrmie wymaga
nakładów ﬁnansowych i personalnych, ale może
też mieć inne mankamenty. Utworzenie procedur postępowania może prowadzić do szablonowego myślenia i ograniczać kreatywność. Da
się jednak tego uniknąć dzięki stałemu monitorowaniu działań oraz bieżącemu ulepszaniu ich,
stosownie do pojawiających się problemów.
Compliance z reguły wpływa na znaczne
ograniczenie ryzyka działalności, wzmocnienie
konkurencyjności i pozycji rynkowej. Ułatwia też
kontakty z innymi uczestnikami rynku (co skutkuje np. poprawą wizerunku ﬁrmy czy zaufaniem kontrahentów).
Do Polski compliance dociera wraz z korporacjami. Polskie ﬁrmy dopiero zaczynają stosować społeczną odpowiedzialność biznesu. Zatem za jakiś czas równie ważne jak generowanie
zysków stanie się dla nich etyczne prowadzenie
działalności, zgodnie z rynkiem, konkurencją,
klientami i pracownikami. W Polsce ustawa Prawo bankowe oraz przepisy dotyczące funkcjonowania biur maklerskich czy funduszy inwestycyjnych wymagają, żeby w instytucji ﬁnansowej
działał system zarządzania ryzykiem. Musi też
być osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru
(compliance ofﬁcer), która bada, czy wszystkie
zasady prawa są przestrzegane.
Warto zauważyć, że elementy compliance
powstają nie tylko w podmiotach z rynku regulowanego, ale również w ﬁrmach produk-

TEMAT NUMERU

REKLAMA
cyjnych, farmaceutycznych czy u producentów
żywności.
„Opłacalność” compliance
Wartość compliance w ﬁrmach podkreślają ostatnie dane z KNF, które pokazują, że za
brak zgodności nałożono m.in. następujące
kary (za: Newsletter 2013, nr 2, Stowarzyszenie
Compliance Polska):
 20 000 zł na Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń SA, m.in. za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych,
 50 000 zł na Noble Funds TFI za niezawiadomienie w ustawowym terminie spółki publicznej o zwiększeniu udziału w liczbie głosów powyżej 5%,
 100 000 zł na Skarbiec TFI za naruszenie
art. 101 ust. 1 pkt 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych, polegające na lokowaniu przez
wydzielony subfundusz w instrumenty, które
nie mogły być przedmiotem lokat dla funduszu, ponieważ nie spełniały warunków określonych w art. 101 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy,
 200 000 zł na Mostostal Export SA za niedopełnienie obowiązków informacyjnych
wobec emitentów, polegające na: podaniu
niepełnej informacji poufnej oraz nieprzekazaniu w terminie i w formie przewidzianej
przepisami prawa informacji o wytoczeniu powództwa w sprawie unieważnienia
uchwał walnego zgromadzenia spółki, braku
terminowego przekazania informacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego i hipotek na
aktywach znacznej wartości oraz nieprzekazaniu w terminie informacji poufnej o zawarciu we wrześniu 2012 r. ugody między
spółką a byłymi członkami organów spółki
i podmiotów od niej zależnych.
W Polsce środowisko compliance skupione
jest wokół założonego w 2011 roku Stowarzyszenia Compliance Polska. Jego cele to: poszerzanie wiedzy na temat compliance w sektorze
ﬁnansowym, kontakty z regulatorami, edukacja oraz integracja środowiska compliance. Ze
względu na nowe uwarunkowania atrakcyjną
perspektywą dla młodych ludzi staje się również
kariera w compliance. 
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Raportowanie czynników
pozaﬁnansowych
a przestrzeganie
praw człowieka



Fot. ICV

Deﬁnicja raportu społecznego nie jest jednoznaczna. Według Forum
Odpowiedzialnego Biznesu, jest to „raport społeczny, wydawany przez ﬁrmę
w formie publikacji lub umieszczany w witrynie internetowej, który przedstawia
w sposób całościowy strategię ﬁrmy, jej politykę społeczną i wyniki w zakresie
odpowiedzialności społecznej wobec kluczowych grup interesariuszy.
Uwzględnia aspekt ekonomiczny, społeczny oraz ekologiczny działań ﬁrmy”1.

JAROSŁAW
GRESER

doktorant na Wydziale
Prawa i Administracji UAM.
Partner w Kancelarii Ochrony
Wiedzy i Wizerunku,
od 9 lat współpracuje
z przedsiębiorstwami
i organizacjami
pozarządowymi
w zakresie obsługi prawnej,
w szczególności w obszarze
prawa cywilnego, praw
autorskich i prawa nowych
technologii, autor licznych
publikacji z tego zakresu,
certyﬁkowany trener,
prowadzi szkolenia dla
organów administracji
publicznej, ﬁrm oraz
organizacji pozarządowych
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Proces raportowania jest elementem dialogu
społecznego, zakłada uporządkowanie polityk
i strategii, włączenie różnych grup interesariuszy
oraz szeroką komunikację rezultatu. Związany
jest ze sprawozdawczością oraz transparentnością organizacji. Raport społeczny jest emanacją tego procesu, przedstawia obraz ﬁrmy
oraz aspekty jej działalności, a także wpływ,
jaki wywiera ona na otoczenie. Idea tworzenia
raportów społecznych związana jest z transparentnością, ale też z porównywalnością, dlatego
ﬁrmy posiłkują się różnymi ramami raportowania. Wśród nich najpopularniejsze są: Wytyczne
Global Reporting Initiative (GRI) i zasady Global
Compact oraz odniesienia do normy ISO 26000.
Debata wokół kwestii raportowania danych
pozaﬁnansowych przez biznes związana jest
nie tylko z rosnącą rolą CSR – wynikającą m.in.
ze strategii odpowiedzialności społecznej, którą
w 2011 r. ogłosiła Komisja Europejska – ale przede
wszystkim z obligatoryjnością raportowania.
W kwietniu 2013 roku Komisja Europejska zaproponowała zmiany w dyrektywach 78/660/EEC
i 83/349/EEC w zakresie ujawniania danych pozaﬁnansowych, poszerzając tym samym katalog
1

http://odpowiedzialnybiznes.pl//pl/baza-wiedzy/o-csr/co-to-jest-csr.html, data wejścia: 20.01.2014 r.
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ujawnianych informacji o kwestie społeczne, środowiskowe i pracownicze, dotyczące ładu organizacyjnego oraz przestrzegania praw człowieka.
Wdrożenie zmiany w życie może doprowadzić do
obowiązkowego raportowania społecznego spółek
notowanych na giełdzie, następnie zaś objąć kolejne ﬁrmy. Niezależnie od działań Komisji, obowiązki
raportowania czynników pozaﬁnansowych zostały
wprowadzone w takich państwach jak Wielka Brytania, Dania, Szwecja, Francja czy Hiszpania.
Warto dodać, że według raportu KPMG,
ponad 95% największych korporacji już teraz
przygotowuje swoje raporty społeczne2. W Polsce można mówić o około 40 raportach rocznie. W ciągu siedmiu edycji konkursu na najlepiej sporządzone raporty społeczne zgłoszono
ponad 130 raportów3. Większość raportów
stworzona jest na podstawie Wytycznych GRI,
dlatego warto prześledzić obecność kwestii
przestrzegania praw człowieka w standardach.
GRI (www.globalreporting.org) to niezależna
organizacja międzynarodowa, zajmująca się opracowywaniem i promowaniem Ramowych Zasad

2
Raport KPMG 2011, www.globalreporting.org/resourcelibrary/Carrots-And-Sticks-Promoting-Transparency-And-Sustainbability.pdf, dana pobrania: 18.01.2014 r.
3
raportyspoleczne.pl, data wejścia: 18.12.2013 r.
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4
http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/
aktualnosci.html?id=6925.
5
G4 Sustainability Reporting Guidelines, Part 1:
Reporting Principles and Standard Disclosure, https://



www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-and-Standard-Disclosures.pdf,
data pobrania: 20.12.2013 r.
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klauzule w umowach z dostawcami, dotyczące przestrzegania praw człowieka lub
poddane weryﬁkacji pod kątem przestrzegania praw człowieka,
 wymiar szkoleń pracowników w zakresie zasad poszanowania praw człowieka i procedur
dotyczących różnych aspektów tych praw,
a także szkolenia dla pracowników ochrony,
 łączna liczba przypadków dyskryminacji
i podjęte działania naprawcze,
 zidentyﬁkowanie dostawców, u których istnieje ryzyko naruszania prawa do wolności
zrzeszania się i układów zbiorowych, a także
środki podjęte w celu ochrony tych praw,
 zidentyﬁkowanie dostawców, u których występuje ryzyko wykorzystywania pracy dzieci oraz podjęte środki przyczyniające się do
skutecznego wyeliminowania pracy dzieci,
 zidentyﬁkowanie dostawców, u których istnieje ryzyko wykorzystywania pracy przymusowej
lub niewolniczej oraz środki podjęte w celu
wyeliminowania wszelkich form takiej pracy,
 łączna liczba przypadków naruszenia praw
ludności rdzennej oraz podjęte działania,
 procent nowych dostawców i podwykonawców poddawanych weryﬁkacji pod kątem
praw człowieka,
 faktyczne i potencjalne skutki łamania praw
człowieka w łańcuchu dostaw oraz podejmowane działania,
 liczba złożonych, poruszanych i rozwiązanych skarg w zakresie praw człowieka w ramach formalnych mechanizmów rozpatrywania skarg.
Podsumowując, obecność kwestii związanych
z przestrzeganiem praw człowieka w ramowych
wytycznych raportowania GRI, ale też rosnące
znaczenie samego raportowania społecznego
świadczą o istotności tematu praw człowieka
w kontekście biznesu. To ważna tendencja, ponieważ świadczy o odpowiedzialności biznesu za
kwestie równego traktowania, ale też zapobiegania działaniom wykluczającym czy dyskryminacyjnym, również w łańcuchu dostaw, a więc
wśród dostawców i podwykonawców. 

Fot. ICV

Raportowania, które ukierunkowują sprawozdawczość wyników gospodarczych, środowiskowych
i społecznych. Na wytyczne raportowania zrównoważonego rozwoju – poza zasadami i wskazówkami – składają się konkretne kategorie wskaźników,
które wprowadzają poszczególne przedsiębiorstwa.
Dodatkowo przygotowywane są wytyczne sektorowe, obejmujące poszczególne branże. Począwszy
od 2000 roku, GRI prezentuje kolejne wersje wytycznych. W 2011 roku została zaprezentowana
wersja G3.1, która poszerzyła zakres raportowania społecznego w dziedzinie praw człowieka, płci
i oddziaływania na lokalne społeczności. W maju
2013 roku po dwuletnich konsultacjach zrewolucjonizowano wytyczne, prezentując generację G4,
która zasadniczo zmieniła dotychczasowe ramy raportowania. GRI opiera się na czterech zasadach:
uwzględniania interesariuszy, istotności, kontekstu
zrównoważonego rozwoju oraz kompletności.
„Kluczowe zmiany w ramach raportowania pozaﬁnansowego to większy nacisk na udostępnianie
przez ﬁrmy informacji związanych z łańcuchem
dostaw, zarówno w aspekcie środowiskowym, jak
i praw człowieka oraz praw pracowniczych. Podkreślenie istotności zawartych w raporcie informacji, co oznacza, że nie będzie konieczności raportowania zagadnień marginalnych dla danej ﬁrmy”4.
Co oznaczają te zmiany? Przede wszystkim raporty
będą krótsze i bardziej konkretne; zamiast długich
wywodów cenione będzie podkreślenie kluczowych
kwestii. Wskaźniki GRI obejmują m.in. następujące
obszary: zaangażowanie interesariuszy, nadzór,
etykę i uczciwość, aspekty ekonomiczne, aspekty
środowiskowe, praktyki zatrudnienia i godną pracę, respektowanie praw człowieka oraz odpowiedzialność za produkt. GRI G4 odwołują się do wielu
międzynarodowych standardów, przede wszystkim
do Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka
(ang. UN Guiding Principles on Business and Human Rights), ale też m.in. do deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) oraz wytycznych
OECD dla przedsiębiorstw międzynarodowych.
Wśród aspektów związanych z prawami człowieka,
które mogą podlegać raportowaniu, są m.in.5:

menedżerka programu
partnerstwa w Forum
Odpowiedzialnego
Biznesu, gdzie pracuje
od 2000 roku, wcześniej
zajmowała się koordynacją
projektów, m.in. Karty
Różnorodności w Polsce,
w tym odpowiadała
za inaugurację projektu
w Polsce, uczestniczyła
w pracach Platformy
Wymiany Wiedzy
i Doświadczeń Europejskich
Kart Różnorodności
przy Komisji Europejskiej.
Absolwentka ekonomii
oraz socjologii
na Uniwersytecie
w Białymstoku,
doświadczenie zdobywała
m.in. pracując w mediach
lokalnych. Autorka licznych
artykułów na temat CSR
oraz szkoleń na ten temat
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Wykorzystanie
arkusza MS Excel
w warunkach polityki
compliance
Compliance z angielskiego oznacza „zgodność” – jest to zespół
procedur i systemów, które mają zapobiegać ryzyku natury prawnej.
Ryzyko prawne to podkategoria ryzyka operacyjnego, związanego
z możliwością występowania strat wynikających z niepożądanych lub zawodnych
procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa. Mogą to być
błędy popełniane zarówno przez ludzi, jak i przez systemy techniczne1.



Fot. D. Wójcik

Potencjalnym problemem może być szerokie
wykorzystanie arkusza MS Excel do analizy danych. Ponieważ w wielu przypadkach analizowane dane wpisywane są wprost do arkusza,
powstaje ryzyko operacyjne manipulacji danymi
źródłowymi. Z tego względu przy procesach

DANIEL WÓJCIK

posiada doświadczenie
w zakresie doradztwa
ﬁnansowego, w zarządzaniu
projektami i prowadzeniu
analiz ekonomicznych; w myśl
zasady – „w biznesie to nie
więksi pokonują mniejszych,
tylko szybsi wolniejszych”
poszukuje w praktyce
nowatorskich podejść, takich
jak: zarządzanie wartością
(EVA), zrównoważona karta
wyników, techniki data mining
i wykorzystanie SQL w celu
pozyskania informacji dającej
przewagę konkurencyjną;
posiada tytuł MBA
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wrażliwych z punktu widzenia polityki zgodności zasadne powinno być oparcie analiz na bazie danych, tak aby arkusz MS Excel stanowił
jedynie narzędzie analizy, z wyłączeniem funkcji
gromadzenia danych. Powstają zatem pytania –
jak korzystać z danych zewnętrznych oraz czy
z arkusza MS Excel można utworzyć interfejs dla
wprowadzania danych bezpośrednio do bazy.
1
( h t t p : / / w w w. k a r i e r a w f i n a n s a c h . p l / w Odpowiedź na powyższe pytania jest twier-branzy/artykul/compliance-co-oznacza-pojecie-comdząca, a funkcjonalność tę postaram się przedpliance-w-ﬁnansach-i-bankowosci).
stawić na przykładzie współpracy Excela i bazy danych
RYSUNEK 1.
MS Access. Wyjściowa postać
problemu jest przedstawiona
na Rysunku 1.
Mamy przykładową tabelę danych w Excelu, którą
można w dowolny sposób
zmienić, wpływając na wyniki
późniejszej analizy. Sytuacja
zmienia się, jeśli tę samą tabelę umieścimy w bazie danych MS Access, do której
„podłączony” zostanie Excel
(Rysunek 2.).
Aby „połączyć” się z bazą
danych, w menu „Dane zeŹródło: Opracowanie własne
wnętrzne” należy wybrać
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opcję „Z programu Access” i określić sposób wyświetlania danych (Rysunek 3.).
W naszym przypadku będzie to „Tabela”,
chociaż do dyspozycji mamy również tabelę przestawną, dzięki której można przygotować analizę i prezentację danych. W rezultacie
otrzymujemy tabelę taką jak wcześniej, tyle że
dane źródłowe umieszczone są w bazie danych
i z poziomu Excela nie można ich zmienić (Rysunek 4.).
Wybierając z menu „Połączenia” polecenie
„Odśwież wszystko”, można odświeżyć aktualny
stan bazy danych.
Potraﬁmy już uzyskać dane z bazy, zastanówmy się zatem, jak dane te wprowadzić do właściwej tabeli w bazie danych. Do tego procesu wykorzystamy język VBA. Zanim jednak to nastąpi,
określimy wygląd, tzw. interfejs (Rysunek 5.).
Obszar w wierszach 2 i 3 to uproszczony
interfejs, natomiast od wiersza 5 mamy „podłączoną” tabelę z bazy danych. Naszym celem
jest doprowadzenie do sytuacji, gdy po wpisaniu właściwych danych w wierszu 3 dane te powędrują do wskazanej bazy danych. W tym celu
do naszego arkusza dodajemy przycisk: (menu
„Deweloper” > „Wstaw”). Przed przypisaniem
makra uruchamianego przez wybranie przycisku
trzeba przygotować jego zawartość.
Powyższy kod pozwala na przekazanie danych z Excela do bazy MS Access. W pierwszym
kroku makra „Data_Input()” deﬁniujemy pliki
połączenia, dzięki którym połączymy się z bazą
i wykonamy polecenie SQL. W naszym przypadku będzie to polecenie „INSERT INTO VALUES”,
gdzie tabelą docelową będzie Tabela_1 w bazie
Data_Base.accdb. Na uwagę zasługuje zapis tekstowy, gdzie znak & służy do łączenia tekstów,
tak aby każda zmienna zamknięta była znakami
’ ’. Na zakończenie odświeżamy tabelę, wykonując polecenie ActiveWorkbook.RefreshAll.
Aby całość zadziałała, musimy wykonać kilka
dodatkowych czynności, czyli nauczyć Excela wykorzystania ADO (dzięki temu wymienia się danymi z bazą) oraz umożliwić operacje na bazie,
która jest połączona z Excelem. Aby uruchomić
funkcjonalność ADO, w edytorze VBA wybieramy menu „Tools” > „References”. Wyszukujemy
i zaznaczamy opcję „Microsoft ActiveX Data Object 6.1. Library” (Rysunek 6.).

RYSUNEK 2.

Źródło: Opracowanie własne

RYSUNEK 3.

Źródło: Opracowanie własne

RYSUNEK 4.

Źródło: Opracowanie własne
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RYSUNEK 5.

Dim
Dim
Dim
Dim

cnt As ADODB.Connection
stDB As String
stCon As String
stSQL As String

Sub Data_Input()
stDB = „C:\Explanator_201312\
Data_Base.accdb”
stCon = „Provider=Microsoft.
ACE.OLEDB.12.0;Data Source=”
& stDB & „;”
Źródło: Opracowanie własne
RYSUNEK 6.

a1 =
s(3,
a2 =
s(3,
a3 =
s(3,
a4 =
s(3,

Sheets(„Baza
2)
Sheets(„Baza
3)
Sheets(„Baza
4)
Sheets(„Baza
5)

stSQL = „Insert
values („ & „’”
„’” & a2 & „’,”
„’,” & „’” & a4

(2)”).Cell(2)”).Cell(2)”).Cell(2)”).Cell-

into Tabela_1
& a1 & „’,” &
& „’” & a3 &
& „’” & „)”

Set cnt = New ADODB.Connection
cnt.Open stCon
cnt.Execute (stSQL)
cnt.Close
Set cnt = Nothing
Źródło: Opracowanie własne

ActiveWorkbook.RefreshAll
End Sub

Kolejnym problemem do rozwiązania jest
domyślny sposób zdeﬁniowania praw wymiany danych, które określono jako „Mode=Share Deny Write” – czyli po wyświetleniu danych
w Excelu, dopóki połączenie jest aktywne, nie
można dokonać zmiany danych źródłowych.
Uniemożliwia to również dodawanie danych,
czyli naszego polecenia „Insert Into Values”.
Rozwiązaniem problemu jest zmiana zapisu na
„Mode=Read” (Rysunek 7.).
Teraz już można w pełni funkcjonalnie wykorzystać arkusz, który po wybraniu przycisku
spowoduje wysłanie danych do bazy i automatycznie odświeży widok tych danych w arkuszu
(Rysunek 8.).
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Powyższy przykład opiera się na „dużym”
uproszczeniu i jego celem było przedstawienie
funkcjonalności relacji pomiędzy Excelem i bazą
danych. Dzięki temu można budować systemy
gromadzenia danych (np. CRM), wykorzystując do wprowadzania danych formularze VBA.
W niektórych przypadkach można też zapewnić
synergię działania Excela i programu Access,
np. w ten sposób, że dane z bazy pobierane są
do Excela, na tej podstawie następuje właściwe
przeliczenie, a jego wyniki traﬁają z powrotem
do bazy danych. Zastosowanie ADO i VBA dla
łączenia Excela z Accesem otwiera zatem nowe

NARZĘDZIA I TECHNIKI
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możliwości wykorzystania, a fakt, że dzięki temu
dane nie mogą podlegać niedozwolonym mo-

dyﬁkacjom, rozszerza ten potencjał na obszar
polityki compliance. 

RYSUNEK 7.

Źródło: Opracowanie własne
RYSUNEK 8.

Źródło: Opracowanie własne
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3 lipca 2013 r. ogłoszono rozporządzenie zmieniające rozporządzenie
w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze
oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania
osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych
(dalej jako „rozporządzenie”). Weszło ono w życie 18 lipca 2013 r.
O nowelizacji ogólnie pisaliśmy w artykule „Ceny transferowe: uwaga na zmiany”,
który ukazał się w numerze 29/2013 „Controllingu”. W tym artykule
skoncentrujemy się na zagadnieniu porównywalności transakcji.

Fot. T. Kosieradzki



Analiza porównywalności
transakcji: narzędzie
redukujące ryzyko podatkowe

TOMASZ
KOSIERADZKI
doradca podatkowy,
partner w A&RT
Rynkowska,
Kosieradzki, Piekarz;
absolwent Wydziału
Prawa i Administracji
Uniwersytetu
Warszawskiego;
specjalizuje się w realizacji
projektów dotyczących
transakcji pomiędzy
podmiotami powiązanymi;
uczestniczy w planowaniu
transakcji z punktu
widzenia optymalizacji
podatkowej, kieruje
projektami związanymi
z przygotowaniem
dokumentacji cen
transferowych oraz analiz
porównawczych
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Analiza porównywalności
w polskich przepisach
o cenach transferowych
Zasadnicze zmiany dotyczą przeprowadzania tzw.
analizy porównawczej. Co prawda, rozporządzenie stanowi, że analiza porównawcza jest prowadzona przed określeniem dochodu podmiotu
kontrolowanego, a więc dokonuje jej organ podatkowy. Niemniej wytyczne w zakresie analizy
porównawczej są istotne dla podatnika szacującego cenę dla określonej transakcji. Zastosowanie
się do reguł redukuje bowiem ryzyko podatkowe.
Zgodnie z rozporządzeniem, przy dokonywaniu analizy porównywalności należy uwzględnić m.in. następujące czynniki:
1) cechy charakterystyczne dóbr, usług lub innych
świadczeń będących przedmiotem transakcji,
2) przebieg transakcji, w tym funkcje, jakie wykonują podmioty w porównywanych transakcjach, biorąc pod uwagę angażowane
przez nie aktywa, kapitał ludzki oraz ponoszone ryzyka,
3) warunki transakcji określone w umowie lub
porozumieniu bądź innym dowodzie dokumentującym te warunki,
4) warunki ekonomiczne występujące w czasie
i miejscu, w których dokonano transakcji,
5) strategię gospodarczą.
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Dodatkowo rozporządzenie stanowi, że
analiza porównywalności powinna składać się
z następujących etapów:
1) ogólnej analizy informacji dotyczących podatnika i jego otoczenia gospodarczego,
2) analizy warunków ustalonych lub narzuconych między podmiotami powiązanymi –
w szczególności na podstawie wykonywanych przez nie funkcji, angażowanych aktywów i ponoszonych ryzyk – w wyniku której
należy zidentyﬁkować czynniki ekonomicznie
istotne w badanych okolicznościach sprawy,
3) sprawdzenia, czy istnieje możliwość porównania warunków ustalonych lub narzuconych między podmiotami powiązanymi
z warunkami stosowanymi przez dany podmiot wobec podmiotów niezależnych,
4) identyﬁkacji i weryﬁkacji porównywalnych
warunków ustalanych przez podmioty niezależne,
5) wyboru metody najbardziej właściwej w danych okolicznościach, a następnie określenia
konieczności stosowania wskaźnika zyskowności i wyboru jego rodzaju odpowiedniego
dla wybranej metody,
6) identyﬁkacji danych porównawczych dla
wybranej metody na podstawie czynników
ekonomicznie istotnych oraz określenia ko-
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Przy analizie porównywalności podmiotów
dokonujących transakcji na danym rynku należy
uwzględnić przebieg transakcji, a w szczególności:
1) rodzaje funkcji pełnionych przez strony
transakcji,
2) rodzaj i wartość zaangażowanych aktywów
i dóbr materialnych, w szczególności gruntów, budynków, budowli, lokali, maszyn,
urządzeń oraz środków transportu,
3) rodzaj i wartość zaangażowanych aktywów
oraz dóbr niematerialnych,
4) stopień zaangażowania kapitału ludzkiego,
5) rodzaje i podział ryzyka gospodarczego oraz
odpowiedzialności stron transakcji.

Powyższe rozważania, choć tylko teoretyczne, mogą ułatwić wypracowanie praktycznego
narzędzia, które pomaga zredukować ryzyko
podatkowe związane z cenami transferowymi.
Studium przypadku
Opis działalności spółki
Okno Bud Okucia Budowlane Sp. z o.o. należy
do międzynarodowej grupy kapitałowej. Okno
Bud zajmuje się dystrybucją na terenie Polski
produktów nabywanych od podmiotów powiązanych, takich jak:
 okucia budowlane,
 okna dachowe.
Spółka pełni przede wszystkim funkcje dystrybucyjne, co oznacza, że nabywa ona towary
od podmiotów powiązanych, a następnie dokonuje odsprzedaży do podmiotów niezależnych.
Marże realizowane przez Okno Bud Polska
W Tabeli 1. przedstawiono wyniki ﬁnansowe
osiągane przez Okno Bud Polska w latach 2010-2013.
Z powyższych kalkulacji wynika, że w latach
2010-2013 Okno Bud Polska zrealizowała następujące wartości średnich ważonych marż:
 średnia ważona rentowność marży na sprzedaży okuć budowlanych wyniosła 2,95%,
 średnia ważona marża operacyjna wyniosła
2,91%.
Jako że spółka przeprowadza transakcje
z podmiotami powiązanymi, Okno Bud chciałby
upewnić się, czy ceny stosowane w tych transak47

RADOSŁAW
PIEKARZ



Warto dodać, że zasady przeprowadzania
analiz porównawczych w Wytycznych OECD są
znacznie bardziej rozbudowane i pomocne dla
przedsiębiorców. Zawierają bowiem omówienie
poszczególnych etapów takiej analizy. Wydaje
się więc, że w praktyce łatwiej przeprowadzić
analizę porównawczą w oparciu o wytyczne
OECD niż o przepisy rozporządzenia.
Należy pamiętać, że przy analizie porównywalności przedmiotów transakcji należy
uwzględnić różnice cech charakterystycznych
dóbr, usług lub innych świadczeń, które są
przedmiotem porównywanych transakcji, w zakresie, w jakim cechy te mogą mieć wpływ na
wartość rynkową przedmiotów transakcji oraz
stosowaną metodę. Takimi cechami charakterystycznymi są:
1) w przypadku dóbr materialnych – ﬁzyczne
cechy tych dóbr, ich jakość, trwałość, dostępność, ewentualne obciążenia ich prawami osób trzecich, dostępność dóbr oraz
usług z nimi związanych, a także wielkość
dostawy,
2) w przypadku dóbr niematerialnych – forma
lub rodzaj transakcji, czas trwania i stopień
ochrony tych dóbr oraz przewidywane korzyści związane z ich wykorzystywaniem,
3) w przypadku usług oraz innych świadczeń –
rodzaj, zakres oraz jakość takich usług
i świadczeń.

Analiza porównywalności transakcji powinna uwzględniać warunki określone w porównywanych transakcjach w takim stopniu,
w jakim różnice między tymi warunkami mogą
mieć wpływ na wartość rynkową przedmiotu
transakcji. Do warunków, które mogą mieć
wpływ na wartość rynkową przedmiotów
porównywanych transakcji, zaliczyć można
w szczególności:
1) terminy, warunki i formy płatności,
2) okres, w jakim realizowana jest transakcja,
oraz czynniki związane z upływem czasu,
3) terminowość realizacji transakcji,
4) zabezpieczenia realizacji transakcji.

Fot. R. Piekarz

nieczności dokonania ewentualnych poprawek (korekt),
7) analizy uzyskanych danych porównawczych.

absolwent Wydziału
Nauk Ekonomicznych
oraz Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego; posiada
8-letnie doświadczenie
w doradztwie podatkowym,
zdobyte podczas pracy
w jednej z wiodących
międzynarodowych
ﬁrm consultingowych;
jego specjalizacją są
ceny transferowe,
ze szczególnym
uwzględnieniem transakcji
licencyjnych, Cost
Contribution Agreement
oraz usług centralnych;
współautor książki
„Podatkowe aspekty
działalności w specjalnych
strefach ekonomicznych”
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TABELA 1.
Dane w tys. zł
Przychody ze sprzedaży
Zysk ze sprzedaży
Rentowność na sprzedaży
Zysk z działalności operacyjnej
Rentowność operacyjna

2010

2011

2012

2013

286 817 336

259 229 821

217 353 144

227 785 163

9 903 246

10 336 368

5 535 099

3 487 701

3,45%

3,99%

2,55%

1,53%

9 646 837,62

11 208
024,83

3 779 865,04

4 221 318,09

3,36%

4,32%

1,74%

1,85%

Źródło: Opracowanie własne

cjach mają charakter rynkowy. Należy zauważyć,
że bezpośrednie porównanie cen jest w praktyce niemożliwe. Ceny stanowią bowiem tajemnicę handlową konkurentów spółki. Możliwe jest
jednak porównanie uzyskiwanych marż, co pośrednio oznacza porównanie cen.
Metodologia analizy
Używając informacji zawartych we wstępie teoretycznym do niniejszego artykułu, dla potrzeb
analizy wykorzystano metodologię opisaną
w rozdziale III Wytycznych OECD oraz w rozporządzeniu. Posłużono się Wytycznymi OECD, ponieważ rozporządzenie nie zawiera dokładnych
regulacji dotyczących sposobu porównywania
danych.
Założenia analizy porównawczej
W przeprowadzonej analizie przyjęto następujące założenia:
 analiza obejmuje zagregowany poziom działalności,
 dla wyznaczenia przedziału rynkowego wykorzystane zostały statystyczne miary pozycyjne,
 wykorzystano dane czteroletnie,
 analizowano spółki działające w branży opisanej kodami PKD: 46.73.Z, 46.74.Z i 46.90,
 analiza dotyczyła przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie dystrybucji hurtowej okuć budowlanych, pominięto więc
przedsiębiorstwa zajmujące się handlem detalicznym i montażem,
 wykorzystano dane zewnętrzne (wyniki ﬁnansowe), brak jest bowiem porównywalnych danych wewnętrznych,
 wykorzystano wskaźniki rentowności na
sprzedaży i rentowności operacyjnej.
controlling/
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a) Analiza obejmuje zagregowany poziom
działalności
Dane publicznie dostępne, pochodzące ze sprawozdań ﬁnansowych, przedstawiają zagregowany obraz działalności danej ﬁrmy, na który składa
się wiele zawieranych przez ten podmiot transakcji. Ze względu na specyﬁkę tych danych analiza
opiera się na wyborze podmiotów porównywalnych, tj. pełniących podobne funkcje i nieangażujących się w inne rodzaje działalności.
b) Wykorzystanie miar pozycyjnych
Do analizy wykorzystuje się tzw. miary pozycyjne. Wynikiem analizy wykorzystującej miary pozycyjne jest tzw. zakres międzykwartylowy badanego wskaźnika.
W przedziałach od minimum do pierwszego
kwartyla i od trzeciego kwartyla do maksimum
mogą się znaleźć obserwacje o wartościach
znacznie odbiegających od najczęściej występujących. Dla ograniczenia ich wpływu na ostateczny wynik analizy przyjmuje się w praktyce,
że właściwym przedziałem wyników jest zakres
od pierwszego do trzeciego kwartyla.
c) Wykorzystanie danych czteroletnich
W celu zminimalizowania wpływu indywidualnych czynników występujących po stronie poszczególnych podmiotów lub w ich otoczeniu
gospodarczym (np. zdarzeń okresowych bądź
losowych, cykli koniunkturalnych występujących
na określonym rynku i w danej branży) wykorzystano średnie ważone danych ﬁnansowych,
obejmujących zakresem lata 2010-2013.
Wykorzystanie danych kilkuletnich do analizy wyników ﬁnansowych podmiotów przyjętych
do porównań ma na celu zmniejszenie wpływu
takich czynników ekonomicznych jak recesja
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gospodarcza, różne fazy cyklu życia produktu,
wahania stóp procentowych, wahania kursu
wymiany walut itp.
Dodatkowo wykorzystanie uśrednionych danych czteroletnich oraz przeprowadzenie analiz
na grupie podmiotów dostarcza informacji o koniunkturze w analizowanym segmencie branży
budowlanej (tj. na rynku okuć budowlanych).
d) Wskaźnik rentowności
Ze względu na ograniczenia prezentacji publicznie
dostępnych danych do analizy wykorzystano informacje dotyczące poziomu rentowności spółek.
Charakter działalności wyselekcjonowanych w analizie podmiotów wskazuje na to,
że prowadzą one w zasadzie jednorodną działalność, skupiając się na dystrybucji okuć budowlanych. Oznacza to, że wyselekcjonowane
podmioty porównywalne mogą osiągać zróżnicowane poziomy marży dla poszczególnych
grup dystrybuowanych produktów. Istotne
jest jednak, że dla całości swej działalności
w długim okresie osiągają one określony poziom rentowności.
Jako wskaźniki poziomu rentowności działalności prowadzonej przez Okno Bud oraz wyselekcjonowane do próby podmioty wybrano:
 rentowność operacyjną,
 rentowność na sprzedaży.
Dla celów niniejszej analizy badane wskaźniki zdeﬁniowano w następujący sposób:
Marża
=
operacyjna

Zysk na działalności
operacyjnej
Przychody ze sprzedaży

x 100%

Stosunek zysku na działalności operacyjnej
do przychodów obrazuje, jaką rentowność realizuje podmiot przed pokryciem kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Marża
=
na sprzedaży

Zysk na sprzedaży
Przychody ze sprzedaży

do przychodów ze sprzedaży obrazuje, jaką rentowność realizuje podmiot na swojej podstawowej działalności sprzedażowej.
Należy podkreślić, że wybór wskaźników
rentowności do analizy został podyktowany
prezentacją publicznie dostępnych danych ﬁnansowych1.
e) Źródła informacji wykorzystane w analizie
Dla potrzeb analizy wykorzystano informacje
pochodzące z ogólnodostępnej bazy danych ﬁnansowych na temat polskich spółek (KRS).
Analiza porównawcza
Wykorzystując przyjęte założenia analizy porównawczej według przedstawionych powyżej
kryteriów selekcji, bazę danych KRS oraz zasoby
sieci Internet, w tym specjalistycznych portali internetowych i prasy fachowej, zidentyﬁkowano
krajowe podmioty prowadzące działalność, którą można uznać za porównywalną z działalnością Okno Bud (Tabela 2.).
Dla każdego z wyselekcjonowanych podmiotów obliczono wskaźniki marży brutto na
sprzedaży oraz marży na sprzedaży w poszczególnych latach, a następnie wyznaczono ich
średnią ważoną. Dla tak obliczonych uśrednionych wartości badanych wskaźników wyznaczono wartość minimalną, maksymalną, a także
wartości pierwszego i trzeciego kwartyla oraz
mediany.
Rodzaj działalności według PKD
Dla celów analizy wybrano klasyﬁkację działalności PKD. Poszukiwania podmiotów obejmowały trzy kody PKD (Tabela 3.).
Powyższe kody zostały zidentyﬁkowane na
podstawie analizy informacji dotyczących podmiotów działających w branży okuć budowlanych, zawartych w specjalistycznych portalach
branżowych.

x 100%

Zysk na sprzedaży to różnica między przychodami ze sprzedaży a kosztami działalności
operacyjnej, w tym wartością sprzedanych towarów i materiałów, kosztami sprzedaży i kosztami
ogólnego zarządu. Stosunek zysku na sprzedaży

1
Zgodnie z Wytycznymi OECD w sprawie wyceny
transferu dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz
administracji podatkowych, władze skarbowe powinny oczekiwać, że podatnik dokonał wyceny transakcji
na podstawie informacji, które mógł pozyskać w sposób racjonalny i zgodny z prawem.
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TABELA 2.
Etap
Przedmiot analizy
1
Przedział czasowy (lata uwzględnione w analizie)
Branża, otoczenie konkurencyjne oraz ekonomiczne, regulacje
2
prawne, zgodnie z którymi spółka prowadzi działalność
Analizowana transakcja, w szczególności z punktu widzenia
3
funkcji, ryzyka oraz aktywów, a także określenie podmiotu
(strony transakcji), dla którego będzie przygotowana analiza
Wewnętrzne dane porównawcze – tj. dotyczące cen stosowanych
przez podmiot w badanej transakcji z podmiotem (podmiotami)
4
powiązanym z cenami nominalnymi stosowanymi przez tę
spółkę na danym lub porównywalnym rynku w transakcjach
z podmiotami niepowiązanymi (w przypadku ich dostępności)
Określenie dostępnych zewnętrznych źródeł danych
5
porównawczych
Wybór najbardziej odpowiedniej, z punktu widzenia
realizowanej transakcji, metody ustalania cen oraz wskaźników
ﬁnansowych

6

Identyﬁkacja potencjalnych podmiotów porównywalnych po
określeniu istotnych porównawczych cech charakterystycznych,
wynikających z analizy przeprowadzonej w punkcie 3
Dokonanie odpowiednich korekt (jeżeli są uzasadnione w celu
zwiększenia stopnia porównywalności)
Określenie przedziału rynkowego dla danej transakcji w oparciu
o zgromadzone dane

7
8
9

Faktyczne wykorzystanie
Lata objęte analizą: 2010-2013
Branża ze względu na PKD, analiza
funkcjonalna podmiotów
Analiza funkcjonalna podmiotów
sprzedających okucia okienne, brak
uwzględnienia producentów

Brak

Sprawozdania ﬁnansowe (baza
KRS), analizy rynkowe
Rentowność na sprzedaży
Rentowność operacyjna
Rentowność na działalności
podstawowej
Wybrano 8 podmiotów
Nie dotyczy
Miary pozycyjne
Źródło: Opracowanie własne

Dostępność danych ﬁnansowych
Wybrano podmioty, dla których ostatnie dostępne sprawozdania ﬁnansowe zostały opublikowane w latach 2010-2013.
Rezultaty przyjęcia wymienionych kryteriów
selekcji przedstawiono w Tabeli 4.
W pierwszej kolejności przeprowadzono selekcję ze względu na ww. kody PKD. Na podstawie powyższych kryteriów wyselekcjonowano
wstępną próbę 2050 podmiotów.
Weryﬁkacja danych ﬁnansowych
i proﬁlu funkcjonalnego na podstawie
Monitora Polskiego B
Dla podmiotów zaakceptowanych w wyniku analizy proﬁlu dokonano weryﬁkacji danych ﬁnansowych zawartych w sprawozdaniach ﬁnansowych publikowanych w Monitorze Polskim B.

Umożliwiło to wyeliminowanie podmiotów, które
nie miały danych ﬁnansowych co najmniej za dwa
lata analizowanego okresu 2010-2013, pozwalających obliczyć średnią ważoną wartość wskaźnika marży na brutto na sprzedaży oraz średnią
ważoną wartość wskaźnika marży na sprzedaży.
Wyselekcjonowano grupę 1571 podmiotów.
Pełnione funkcje
Następnie dokonano ich przeglądu pod kątem
pełnionych funkcji. Analiza ta objęła szczegółową weryﬁkację, opartą na:
 opisach działalności gospodarczej (proﬁlu
funkcjonalnego) zawartych w bazach danych,
 informacjach znajdujących się w Internecie
(specjalistyczne portale, strony internetowe
wybranych podmiotów),
 danych zawartych w Monitorze Polskim B.

TABELA 3.
Kod PKD
Opis
46.73.Z
Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.74.Z
Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.90.Z
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Źródło: Opracowanie własne
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TABELA 4.
Liczba podmiotów Liczba podmiotów
zaakceptowanych
odrzuconych
Liczba ﬁrm spełniających kryterium wyznaczone przez numer PKD
2050
479
Kryteria selekcji

Dostępność danych ﬁnansowych
Rodzaj działalności/pełnione funkcje (podmioty spełniające
powyższe kryteria, zaangażowane w działalność sklasyﬁkowaną
za pomocą określonych kodów EKD opisu pełnionych funkcji)
Próba wstępna

1571

1563

8

-

8

2042
Źródło: Opracowanie własne

W wyniku przeprowadzonej weryﬁkacji
w ramach próby wstępnej zidentyﬁkowano
następujące kategorie podmiotów:
 podmioty zajmujące się wyłącznie dystrybucją okuć budowlanych,
 podmioty zajmujące się produkcją oraz produkcją i dystrybucją okuć budowlanych,
 podmioty zajmujące się hurtowym handlem
okuciami budowlanymi (lub/i komplementarnym asortymentem),
 podmioty zajmujące się handlem hurtowym/
dystrybucją asortymentu zbliżonego do okuć
budowlanych (np. okuć meblowych),
 podmioty zajmujące się handlem hurtowym/
dystrybucją materiałów budowlano-wykończeniowych (np. materiałów wykończeniowych wnętrz, armatury sanitarnej, wyrobów
drewnianych, ceramicznych lub bitumicznych pokryć dachowych),
 podmioty zajmujące się produkcją i sprzedażą innych materiałów budowlanych,
 podmioty prowadzące działalność w branży
innej niż branża budowlana,
 podmioty, dla których nie odnaleziono informacji w publicznie dostępnych źródłach,
w tym na stronach internetowych.
Przeprowadzona weryﬁkacja proﬁlu funkcjonalnego 1571 podmiotów wybranych do próby
wstępnej, oparta na informacjach zgromadzonych w sieci Internet, pozwoliła na odrzucenie
podmiotów:
 dla których nie znaleziono informacji
na stronach internetowych (co uniemożliwiało zweryﬁkowanie porównywalności tych
podmiotów),
 nieporównywalnych (pełniących nieporównywalne funkcje), tj. niebędących dystrybutorami okuć budowlanych.

W ten sposób wyłoniono grupę 8 podmiotów uwzględnionych w analizie.
W wyniku selekcji wyłoniono próbę złożoną
z 8 podmiotów, które mogą być uznane za porównywalne z Okno Bud, a następnie obliczono dla nich uśrednione wskaźniki za lata 2010-2013.
Wyniki analizy
Poniżej przedstawiono analizę statystyczną badanych wskaźników ﬁnansowych, tj. marży brutto na sprzedaży i marży na sprzedaży w latach
2010-2013 dla wyselekcjonowanych podmiotów prowadzących działalność porównywalną
do działalności Okno Bud, tj. zaangażowanych
w dystrybucję okuć budowlanych i prowadzących działalność na polskim rynku.
Wyniki przeprowadzonej analizy porównawczej dla krajowych dystrybutorów okuć budowlanych wskazują, że typowy stosunek wyniku na
sprzedaży do przychodów ze sprzedaży wśród
podmiotów przyjętych do porównań mieści
się w zakresie od 3,56% do 8,17% (pomiędzy
pierwszym a trzecim kwartylem), przy medianie
rzędu 4,61% (średnia arytmetyczna) oraz od
3,55% do 8,19% (średnia ważona).
Wyniki przeprowadzonej analizy porównawczej dla krajowych dystrybutorów okuć budowlanych wskazują, że typowa marża operacyjna
wśród podmiotów przyjętych do porównań
mieści się w zakresie od 2,89% do 7,63% (pomiędzy pierwszym a trzecim kwartylem), przy
medianie rzędu 3,94% (średnia ważona) oraz
od 2,89% do 7,62% (średnia arytmetyczna).
Z powyższego wynika, że marże uzyskiwane przez Okno Bud znajdują się nieco poniżej
pierwszego kwartyla. Oznaczać to może (ale nie
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TABELA 5.

Marża na sprzedaży
2010

2011

2012

2013

Średnia ważona

OKNO BUD

Spółka

3,45%

3,99%

2,55%

1,53%

2,95%

Średnia arytmetyczna
2,88%

Spółka A

-2,14%

0,83%

0,65%

–

-0,04%

-0,22%

Spółka B

2,61%

3,44%

2,85%

–

2,98%

2,97%

Spółka C

2,12%

4,49%

6,91%

–

4,51%

4,50%

Spółka D

5,91%

5,41%

5,83%

1,71%

4,85%

4,72%

Spółka E

3,45%

4,08%

–

3,74%

3,76%

Spółka F

5,85%

8,99%

8,41%

–

7,79%

7,75%

Spółka G

10,23% 11,30%

6,79%

–

9,39%

9,44%

Spółka H

9,48%

10,38% 12,52%

6,30%

9,72%

9,67%

Minimum

-2,14%

0,83%

0,65%

1,71%

-0,04%

-0,22%

Pierwszy kwartyl

2,49%

3,92%

4,34%

2,85%

3,55%

3,56%

Mediana

4,65%

4,95%

6,79%

4,00%

4,68%

4,61%

Trzeci kwartyl

6,80%

9,33%

7,66%

5,15%

8,19%

8,17%

Maksimum

10,23% 11,30% 12,52%

6,30%

9,72%

9,67%
Źródło: Opracowanie własne

oczywiście, doskonała i może dawać fałszywe
wyniki, porównuje się bowiem dane zagregowane. W ten sposób można pominąć istotne
okoliczności transakcji czy działalności ﬁrmy.
Jest to metoda wykorzystywana przez władze
podatkowe, na co wskazują również wyroki sądów administracyjnych. Warto stosować tę analizę, bo jest to dodatkowe narzędzie redukujące
ryzyko podatkowe w transakcjach z podmiotami
powiązanymi. 

musi!), że w wyniku stosowanych cen Okno Bud
zaniża dochód do opodatkowania. Warto w tym
przypadku rozważyć ich korektę, aby uniknąć
zarzutu przerzucania dochodów za granicę.
Podsumowanie
Podsumowując, analiza porównywalności ma
charakter pomocniczy względem dokumentacji
cen transferowych. Analiza przeprowadzona na
podstawie sprawozdań ﬁnansowych nie jest,
TABELA 6.

Marża operacyjna
2010

2011

2012

2013

Średnia ważona

OKNO BUD

Spółka

3,36%

4,32%

1,74%

1,85%

2,91%

Średnia arytmetyczna
2,82%

Spółka A

-2,62%

1,05%

-0,27%

–

-0,46%

-0,61%

Spółka B

2,19%

3,30%

2,58%

–

2,70%

2,69%

Spółka C

1,63%

2,17%

5,06%

–

2,96%

2,95%

Spółka D

4,01%

5,58%

6,46%

2,45%

4,61%

4,62%

Spółka E

2,73%

3,89%

–

3,26%

3,31%

Spółka F

5,44%

7,82%

–

7,20%

7,17%

Spółka G

10,07% 10,25%

8,95%

8,25%
6,54%

–

8,90%

Spółka H

–

9,76%

12,57%

5,68%

9,39%

9,34%

Minimum

-2,62%

1,05%

-0,27%

2,45%

-0,46%

-0,61%

Pierwszy kwartyl

1,91%

3,01%

3,82%

3,25%

2,89%

2,89%

Mediana

2,73%

4,74%

6,46%

4,06%

3,94%

3,97%

Trzeci kwartyl

4,73%

8,30%

7,40%

4,87%

7,63%

7,62%

Maksimum

10,07% 10,25% 12,57%

5,68%

9,39%

9,34%
Źródło: Opracowanie własne
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Nowoczesny rachunek
kosztów w usługach
ﬁnansowych przedsiębiorstwa
First Data Polska S.A.
(PolCard)

1
2

Banking, insurance, ﬁnancial services.
Komisja Nadzoru Finansowego.

cja kosztów posiadanych zasobów oraz kosztów
ich modyﬁkowania i utrzymania w czasie.
Wielowariantowość procesów operacyjnych
związanych z obsługą transakcji elektronicznych
sprawiła, że kolejnym ważnym elementem docelowego rachunku kosztów stała się prawidłowa
kalkulacja kosztów całkowitych i jednostkowych
działań operacyjnych oraz – w efekcie – kalkulacja
kosztów i rentowności poszczególnych produktów oferowanych w ramach tej linii biznesowej.
Poprzez działania w ramach usług dedykowanych bankom ﬁrma wpisuje się w – i sama
również kreuje – światowe trendy w zakresie
rozwoju usług outsourcingowych dla sektora
ﬁnansowego. Działalność ta polega na realizacji długoterminowych kontraktów usługowych
dla ﬁrm z branży usług ﬁnansowych – zarówno w zakresie kluczowych, podstawowych procesów biznesowych (tzw. core processes), jak
i procesów wsparcia (tzw. support processes).
Wyspecjalizowane usługi outsourcingowe dla
sektora ﬁnansowego to bardzo dynamicznie
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Przesłanki wdrożenia RCA
w First Data Polska SA
First Data Polska SA jako agent rozliczeniowy,
a zarazem instytucja ﬁnansowa objęta regulacjami KNF2 i organizacji kartowych, tj. głównie
Visa i MasterCard, musi zapewnić infrastrukturę niezbędną do akceptacji płatności kartowych
oraz umożliwić bezpieczne realizowanie płatności kartami ich użytkownikom w punktach należących do akceptantów. Wymusza to ogromne
inwestycje w zasoby organizacyjne, czyli między
innymi w terminale do akceptacji kart – wyposażone w odpowiednie aplikacje, systemy informatyczne weryﬁkujące poprawność transakcji
i przeprowadzające rozliczenia oraz w wyspecjalizowane zespoły pracownicze. Tak sprecyzowane zadanie agentów rozliczeniowych sprawia, że
niezwykle istotnym elementem nowego rachunku kosztów przedsiębiorstwa miała być kalkula-

Fot. PolCard

First Data Polska SA jest przedsiębiorstwem z sektora ﬁnansowego (BIFS1),
działającym na polskim rynku od ponad 20 lat. To jeden z największych
i najdłużej działających na polskim rynku agentów rozliczeniowych transakcji
bezgotówkowych. Spółka zapewnia pełną obsługę transakcji dokonywanych
przy użyciu kart płatniczych oraz szeroki zakres usług wspierających
działalność banków.

kierownik Zespołu
Raportowania
Zarządczego.
Od 15 lat związana z ﬁrmą
First Data (wcześniej
PolCard). Posiada szerokie
doświadczenie w analizach
rynkowych, ﬁnansowych
i marketingowych.
Absolwentka ekonomii
na Uniwersytecie Opolskim
oraz Podyplomowego
Studium Zarządzania
Finansami Przedsiębiorstw
na SGH
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rozwijający się rynek. Prowadzone badania pokazały, że w latach 2010 i 2011 światowy rynek
rósł w tempie ponad 16%3, co utrzymane zostało również w 2012 roku4. Według prognoz
Polska będzie utrzymywać pozycję jednego
z europejskich liderów wzrostu usług outsourcingowych dla sektora ﬁnansowego5. Podstawowymi przesłankami dynamicznego rozwoju
tego rodzaju usług jest optymalizacja kosztów,
standaryzacja procesów, rozwój technologii, konieczność dostosowywania do przepisów i do
wymagań organów nadzorujących oraz dostępność wykwaliﬁkowanej kadry6.
Działalność First Data Polska SA na dynamicznie rozwijającym się rynku usług outsourcingowych dla sektora ﬁnansowego wymusza
ciągłe dostosowywanie się do potrzeb zgłaszanych przez potencjalnych klientów oraz stawia
wyzwanie efektywnego alokowania odpowiednich zasobów do kontraktów, a także optymalnego wykorzystywania efektu synergii procesów



Fot. PolCard

3

MARIOLA
GLEZMAN

dyrektor Pionu Finansów
First Data Polska SA.
Menedżer z długoletnim
doświadczeniem w branży
usługowej, głównie w obszarze
zarządzania ﬁnansami, w tym
w szczególności w zakresie
poprawy efektywności kosztów
oraz optymalizacji przychodów
i wpływów, budżetowania,
planowania strategicznego
oraz zarządzania zakupami.
Absolwentka studiów
magisterskich na Wydziale
Handlu Zagranicznego SGH
oraz dwuletnich Studiów
Podyplomowych w języku
angielskim Executive Studies in
Finance, organizowanych
przez SGH oraz Academy
of Business Ernst & Young
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BFS BPO Annual Report 2012, Everest Group,
July 2012.
4
BFS BPO Annual Report 2013, Everest Group,
August 2013.
5
Usługi biznesowe dla sektora ﬁnansowego,
ABSL, 2013, s. 15.
6
The State of Banking and Financial Services in
2013, HFS, KPMG, Webinar 31.01.2013, za: Usługi…,
ABSL, 2013, s. 8.

usługowych realizowanych w ramach obsługi
wielu kontraktów. W celu poprawnego określenia kosztów i rentowności poszczególnych kontraktów outsourcingowych ﬁrma poszukiwała
rachunku kosztów, który odzwierciedli zawiłość
kluczowych relacji wewnątrzorganizacyjnych.
Prawidłowa kalkulacja kosztów i rentowności
kontraktów nabiera coraz większego znaczenia
zarówno ze względu na wysoką konkurencyjność rynku usług ﬁnansowych, jak i dążenie do
dostarczania klientom produktów spełniających
ich rosnące wymagania.
Dużym wyzwaniem dla nowego rachunku
kosztów był również problem rozliczania kosztów usług wspólnych, realizowanych przez te
komórki organizacyjne, które wykonują działania operacyjne na rzecz obu linii biznesowych.
Ponadto istotnym aspektem jest rozliczanie
pełnych kosztów procesów wspierających i rozwojowych, związanych z realizowanymi projektami informatycznymi dotyczącymi utrzymania kilkudziesięciu specjalizowanych systemów
informatycznych, a także kalkulacja kosztów
współdzielonej infrastruktury informatycznej
(hardware’u).
Wcześniejsze próby podejmowane w First
Data Polska SA, związane z wdrożeniem metody
rachunku kosztów działań (ABC), wykazały braki
merytoryczne tej koncepcji, zwłaszcza w zakresie
ujęcia kosztów zasobów i ich rozliczania, w tym

First Data Polska SA
Działalność First Data Polska SA zorganizowana jest wokół dwóch podstawowych linii biznesowych. Główna dotyczy obszaru płatności elektronicznych, gdzie ﬁrma pod marką PolCard
umożliwia punktom handlowo-usługowym przyjmowanie płatności kartami, dokonuje autoryzacji transakcji, ich przetwarzania oraz rozliczania. W ramach tych usług obsługiwanych
jest około 80 tysięcy zainstalowanych w Polsce terminali, punktów kasowych i innych urządzeń do przyjmowania płatności bezgotówkowych. Druga linia biznesowa skupia się na rozwiązaniach dedykowanych bankom, mających na celu wspieranie poszczególnych procesów
klientów w modelu outsourcingu przeznaczonego dla sektora ﬁnansowego. Firma oferuje
bankom kompleksową obsługę kart – począwszy od ich personalizacji, przez drukowanie
PIN-ów, zarządzanie kartami i rozliczanie, aż po przygotowywanie wyciągów z transakcji.
Aktualnie First Data Polska SA zarządza ponad 5 000 000 kart i ponad 1300 bankomatami
na terenie całego kraju, współpracując z 32 bankami.
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RCA to więcej niż ABC
Na gruncie krytyki założeń i nieudanych wdrożeń
amerykańskiej koncepcji rachunku kosztów działań ABC oraz pozytywnych doświadczeń niemieckich w zakresie zastosowania Grenzplankostenrechnung (GPK) podejmowano próby powiązania
tych dwóch rozwiązań w ramach jednej koncepcji
rachunku kosztów. W ujęciu amerykańskim próby
powiązania GPK i ABC prezentowane są pod nazwą Resource Consumption Accounting (RCA)7.
Zasobowo-procesowy rachunek kosztów
wpisuje się w najnowsze trendy rozwoju koncepcji controllingowych na świecie, będąc jednocześnie odpowiedzią na zapotrzebowanie
menedżerów i controllerów na szczegółowe
i wiarygodne informacje o kosztach zasobów
i działań oraz rentowności produktów, usług
i klientów. Coraz bardziej wyspecjalizowane zespoły controllingowe oraz wykorzystanie specjalistycznych narzędzi informatycznych klasy ABC/
RCA to kluczowe czynniki sukcesu dla rozpowszechniania się zaawansowanych rachunków
kosztów, takich jak RCA.

7
Keys D.E., Merwe A van der, The case for RCA:
Excess and idle Capacity, Journal of Cost Management
July/August 2001.

Etapy wdrożenia rachunku RCA
Wdrożenie zasobowo-procesowego rachunku
kosztów w First Data Polska SA podzielono na
etapy, realizowane przez zespoły projektowe
First Data Polska SA oraz ABC Akademia. Etap
pierwszy polegał na opracowaniu szczegółowej ewidencji Centrów Kosztów Zasobów (CKZ)
oraz zaimplementowaniu jej w systemach księgowych spółki. Przy wyodrębnianiu centrów
kosztów szczególną uwagę zwrócono na zasadę jednorodności zasobów, którą uznano za
podstawowe kryterium poprawnego rachunku
kosztów. Po zrealizowaniu etapu pierwszego
zaprojektowano i wdrożono nowy układ ewidencji kosztów – ze szczegółowością do kilkuset centrów kosztów zasobów, z podziałem na
centra kosztów zasobów podstawowych oraz
wspierających. Najważniejszymi korzyściami
płynącymi z tego etapu są: (1) uzyskanie wysokiej transparentności ponoszonych kosztów
oraz (2) uzyskanie satysfakcjonującego poziomu szczegółowości do prowadzenia dalszego
rozliczania kosztów. Dzięki dużemu zaangażowaniu zespołu projektowego i służb księgowych etap ten zrealizowano w bardzo krótkim
czasie. W sumie trwał on ok. 3 miesięcy, a biorąc pod uwagę, że wymagał skoordynowania
działań nie tylko lokalnie w Polsce, ale również
w globalnych strukturach organizacji First Data,
to dość krótki okres.
Etap drugi projektu polegał na opracowaniu wieloetapowych rozliczeń i kalkulacji
kosztów w rachunku RCA. Celem tego etapu
było zapewnienie ciągłej informacji o kosztach
i rentowności świadczonych usług ﬁnansowych
oraz o kosztach obsługi i rentowności klientów.
Mając na uwadze efekt kalkulacji oraz walory
interpretacyjne informacji wynikowej, określono fundamentalne zasady rozliczania kosztów,
które przyjęto za koncepcją zasobowo-procesowego rachunku kosztów (RCA). Ten etap
został zrealizowany przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania klasy ABC/RCA –
Doctor Coster®, którego zastosowanie znacznie usprawniło projektowanie oraz późniejsze
utrzymanie rachunku RCA. Pierwsza pełna
wersja modelu rachunku RCA, uwzględniająca wszystkie rozliczenia i kalkulacje, powstała
w ciągu kolejnych 3 miesięcy. Zespół projekto55
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rachunku kosztów. Koncentracja rachunku ABC
na procesach bez odpowiedniego ujęcia zasobów okazała się niewystarczająca i nie spełniła
oczekiwań zespołu controllingowego ﬁrmy.
Oferowana w ramach dwóch linii biznesowych
różnorodność produktów ﬁnansowych i świadczonych usług outsourcingowych stawia ogromne
wyzwania związane z kalkulacją kosztów zasobów
i działań oraz wieloetapowym rozliczaniem kosztów w rachunku kosztów First Data Polska SA.
Powyższe uwarunkowania, potrzeby informacyjne przedsiębiorstwa oraz prowadzony
model biznesowy sprawiły, że podjęto decyzję
o wdrożeniu koncepcji zasobowo-procesowego
rachunku kosztów (Resource Consumption Accounting – RCA), która kładzie równoważny nacisk na aspekt kosztów zasobów oraz procesów
biznesowych ﬁrmy.

Fot. ABC Akademia
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REKLAMA

wy przyjął bardzo szybkie tempo prac, dzięki
czemu pierwsza kalkulacja wyników w rachunku RCA była możliwa już po 6 miesiącach od
rozpoczęcia projektu.
Kolejny, ostatni etap to weryﬁkacja modelu
RCA, sprawdzenie źródeł danych oraz automatyzacja całego procesu obsługi rachunku kosztów, tj. po stronie zarówno zasilania danymi, jak
i raportowania wyników do menedżerów.
Model zasobowo-procesowego rachunku
kosztów (RCA) w First Data Polska
W efekcie prac projektowych wdrożony został
rachunek RCA zakładający wieloetapowe rozliczanie kosztów z poziomu 500 centrów kosztów zasobów, poprzez 460 działań, aż do 130
obiektów kosztowych, reprezentujących usługi
oraz klientów.
W obszarze zasobów wyodrębniono następujące typy centrów kosztów zasobów:
 podstawowe, bezpośrednio związane z realizacją usług i obsługą klientów,
 wspierające współdzielone, związane głównie z obszarem infrastruktury IT,
 wspierające, wykorzystywane na potrzeby
usług wewnętrznych.
Do każdego z zasobów zostały przypisane
indywidualne miary wielkości przerobu – nośniki
kosztów (ponad 50 unikatowych deﬁnicji miar),
które umożliwiają nie tylko rozliczenie kosztów,
ale również pomiar stopnia wykorzystania zasobów.
W obszarze procesów wydzielono następujące typy działań:
 podstawowe, bezpośrednio związane z realizacją usług i obsługą klientów,
 wspierające, odzwierciedlające usługi wewnętrzne (shared services) komórek wspierających oraz
 zarządcze, realizowane na potrzeby funkcjonowania spółki.
Każdemu z działań zostały przypisane nośniki kosztów działań (ponad 90 unikatowych
miar), odzwierciedlające realizację działań na
rzecz produktów, usług oraz klientów.
W obszarze obiektów kosztowych wyodrębniono ﬁnalne i pośrednie obiekty kosztowe,
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których celem jest agregowanie kosztów istotnych w oparciu o koncepcję przypisywalności
(attributability). W rezultacie w rachunku RCA
wyodrębniono:
 ﬁnalne obiekty kosztowe – tj. konkretni
klienci oraz usługi realizowane dla banków
i akceptantów kart. Są to obiekty najbardziej szczegółowe, możliwe do zidentyﬁkowania zarówno pod kątem jednoznaczności
i kompletności ponoszonych kosztów, jak
i generowanych przychodów oraz rentowności,
 pośrednie obiekty kosztowe – np. linie biznesowe oraz segmenty klientów, których celem
jest agregowanie kosztów przypisywalnych
do wyższych poziomów zarządzania usługami i klientami przedsiębiorstwa.
Dzięki takiej konstrukcji rachunku RCA możliwe stało się monitorowanie rentowności produktów i klientów w ujęciu wielostopniowych
marż pokrycia kosztów, odzwierciedlających poziomy zarządzania produktami i klientami ﬁrmy.
Architektura informatyczna rachunku RCA
W pierwszym okresie realizacji projektu First Data
Polska SA położyła główny nacisk na opracowanie koncepcji zasobowo-procesowego rachunku
kosztów, przy zapewnieniu minimalnych nakładów związanych z dostosowaniem systemów
zasilających aplikację Doctor Coster®. Dlatego
też w początkowym okresie rachunek RCA zasilany był plikami płaskimi. Podejście to pozwalało na efektywne modyﬁkowanie tego rachunku
kosztów i jego weryﬁkację jeszcze w trakcie prac
projektowych, a także na szybkie sprawdzanie
poszczególnych etapów rozliczeń oraz wstępne
określanie i interpretowanie wyników.
Po zatwierdzeniu ostatecznego kształtu rachunku RCA rozpoczęto intensywne prace nad
automatyzacją procesu gromadzenia danych
i zasilania nimi rachunku kosztów. W zakres
automatyzacji włączone zostały te zakresy danych, które są dostępne w systemach ﬁnansowych i operacyjnych ﬁrmy. Pozostałe dane
pozyskiwane są z dotychczas funkcjonującego
systemu raportowania ﬁrmy, opartego na rozmaitych narzędziach raportowych i arkuszach
kalkulacyjnych.

Docelowa
architektura
informatyczna,
w oparciu o którą funkcjonuje rachunek RCA, to
źródłowe systemy operacyjne, korporacyjne i lokalne narzędzia raportowe oraz stanowiące centralny element tej architektury oprogramowanie
Doctor Coster® (Rysunek 1.).
Zespół projektowy RCA
Właścicielem biznesowym rachunku RCA w First
Data Polska SA jest departament planowania
i controllingu w pionie ﬁnansów, który zarządza strukturą modelu, na bieżąco administruje
oprogramowaniem Doctor Coster® oraz zasila
model danymi i raportuje wyniki kadrze menedżerskiej.
Należy jednak podkreślić, że w trakcie wdrożenia projektu istotną rolę odegrali wszyscy
menedżerowie funkcjonalni, którzy podczas
warsztatów z zespołami projektowymi wspólnie
zbudowali całą sieć powiązań między zasobami,
działaniami i obiektami kosztowymi w podległych sobie obszarach. Celem zastosowania takiego podejścia było uzyskanie zaangażowania
menedżerów w projekt rachunku RCA zamiast
narzucania im odgórnego projektu rachunku
kosztów. Włączenie w proces wdrożeniowy menedżerów pozwala zwiększyć świadomość co
do raportowanych wyników, uzyskać lepszą jakość raportowanych danych operacyjnych oraz
prawidłowe opisanie dokumentów kosztowych,
tak aby jak najlepiej dopasować koszty do struktury funkcjonującego rachunku kosztów.
Dodatkowym wsparciem dla nowego rachunku kosztów było zaangażowanie i otwartość departamentu rachunkowości, który koordynował zmianę ewidencji centrów kosztów
zasobów, a obecnie czuwa nad poprawnością
ewidencji dokumentów kosztowych.
Kluczowe czynniki sukcesu wdrażania RCA
Wdrażanie zaawansowanego rachunku kosztów
wymaga pełnej świadomości nie tylko samego
zespołu projektowego, ale również szerokiego
grona menedżerów. W tym celu jeszcze przed
uruchomieniem projektu zdecydowano się na
przeprowadzenie cyklu szkoleń z koncepcji RCA
i zapoznanie kadry kierowniczej z tym rachunkiem kosztów. Koncepcja RCA została bardzo
pozytywnie przyjęta przez menedżerów spółki
57
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RYSUNEK 1.

Architektura wdrożenia zasobowo-procesowego rachunku kosztów (RCA)

Źródła danych
ﬁnansowych
i operacyjnych

Systemy
ﬁnansowo-księgowe

Systemy
operacyjne

Systemy
raportowe

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów
Resource Consumption Accounting – RCA

– Rozliczanie i kalkulacja kosztów
– Wielostopniowe marże pokrycia kosztów
– Utrzymanie rachunku RCA

Analizy kosztów
i rentowności
Systemy
raportowe
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów wdrożeniowych

na wszystkich szczeblach. Zaprocentowało to
zaangażowaniem menedżerów w trakcie indywidualnych warsztatów na poszczególnych
etapach projektu, gdzie wspólnie wypracowywano najlepsze rozwiązania przyjęte
w rozliczeniach i kalkulacji kosztów. Wysoka
świadomość menedżerów z korzyści płynących
z wdrożenia zasobowo-procesowego rachunku
kosztów – RCA była głównym czynnikiem, który
zdecydował o sukcesie projektu.
Dużą wartość dla projektu miało również samo
oprogramowanie Doctor Coster®, dzięki któremu podczas warsztatów w przyjazny i intuicyjny
sposób można było na bieżąco odwzorowywać
wypracowane rozliczenia i sprawdzać efekty kacontrolling/
marzec-kwiecień 2014
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lkulacji w modelu. Niewątpliwie ogromną zaletą
oprogramowania jest możliwość samodzielnej
modyﬁkacji wdrożonego rachunku RCA i efektywne dopasowywanie go do zmian zachodzących
w organizacji.
Komunikowanie wyników z rachunku RCA
Na podkreślenie zasługuje fakt, że już po 6 miesiącach od uruchomienia projektu możliwe było
pierwsze przeliczenie danych w modelu rachunku RCA. Przez kolejne 3 okresy model był zasilany
danymi, nad którymi pracowali analitycy w departamencie planowania i controllingu. Dopiero
po przetestowaniu modelu zdecydowano o prezentacji danych większej grupie menedżerów.
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Pierwszy zakres informacji dotyczy danych
kosztowych i skierowany jest do menedżerów
operacyjnych. Głównym celem jest raportowanie
kosztów całkowitych i jednostkowych zasobów
oraz działań, które dotychczas były niedostępne
w funkcjonujących systemach raportowych.
Kolejny zakres informacji skierowany jest
do służb sprzedaży i zarządzania produktami.
W tym zakresie raportowane są wyniki kalkulacji kosztów produktów i klientów, wieloblokowe
i wielostopniowe marże pokrycia na produktach
i klientach oraz koszty jednostkowe poszczególnych produktów.
Informacje uzyskane dzięki rachunkowi RCA
pozwoliły na weryﬁkację szacowanych dotąd
kosztów i rzuciły nowe światło na dotychczasowe analizy rentowności prowadzone w ﬁrmie.
Podsumowanie
Wybór koncepcji zasobowo-procesowego
rachunku kosztów jako podstawy systemu
controllingowego First Data Polska SA podyktowany był kompleksowością tego rachunku

kosztów w zakresie ujęcia zasobów, działań
oraz obiektów kosztowych. Równoważny nacisk tego rachunku kosztów na zasoby i procesy w odróżnieniu od rachunku ABC koncentrującego się na procesach sprawia, że jest on
kompleksowym źródłem informacji zarządczej
zarówno strategicznej, jak i operacyjnej, niezbędnej do wsparcia wszystkich szczebli zarządzania przedsiębiorstwem.
Pomimo wielu obaw o powodzenie wdrożenia szeroko rozumianej rachunkowości zarządczej w spółce wdrożenie rachunku RCA
niewątpliwie okazało się sukcesem. Szybki okres
implementacji, zaangażowanie zespołu projektowego oraz menedżerów świadczą o głębokiej
potrzebie posiadania takich informacji w ﬁrmie.
Obecnie standardowe informacje uzyskane dzięki rachunkowi RCA są wykorzystywane do oceny
rentowności produktów, usług i klientów, do
analizy i weryﬁkacji projektów inwestycyjnych
oraz wspierania wielu procesów i decyzji zarządczych związanych z właściwą alokacją i wykorzystaniem zasobów w First Data Polska SA. 
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Zarządzanie
ryzykiem operacyjnym
za pomocą instrumentów
pochodnych
W dzisiejszych czasach, aby przetrwać na rynku, oprócz działań mających na celu
poprawę konkurencyjności należy zwrócić szczególną uwagę na identyﬁkację
i zabezpieczanie ryzyk związanych zarówno z bieżącą działalnością ﬁrmy
(operacyjnych), jak i z przyszłą długoterminową (strategicznych). Już nie wystarczy
być ﬁrmą konkurencyjną, która rozszerza rynek sprzedażowy i dywersyﬁkuje
swoją działalność. Jednym z coraz ważniejszych aspektów działalności staje się
zarządzanie ryzykiem – i to głównie tym związanym z bieżącą krótkoterminową
działalnością przedsiębiorstwa, czyli z działalnością operacyjną.
Takie ryzyko określamy mianem operacyjnego.



Fot. W. Próchnicki
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ukończył studia w zakresie:
zarządzanie i marketing;
zarządzanie i inżynieria
produkcji; rachunkowość
i ﬁnanse; nadzór, kontrola
i audyt w gospodarce
i administracji, koordynator
w Biurze Controllingu
Operacyjnego w Tauron
Dystrybucja, trener szkoleń
o tematyce: controlling,
zastosowanie Excela, Accessa,
SQL oraz VBA w usprawnieniu
procesów biznesowych w ﬁrmie
oraz zautomatyzowaniu pracy
działów controllingowych
i ﬁnansowych
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Ryzyko operacyjne
Ryzyko operacyjne jest deﬁniowane jako rodzaj
ryzyka związanego z realizacją bieżących działań
przez jednostkę. Jest pojęciem bardzo szerokim
i obejmuje między innymi następujące rodzaje
ryzyk:
1) systemowe,
2) kontroli,
3) prawne,
4) defraudacji – nadużyć ﬁnansowych,
5) zdarzeń losowych – katastroﬁcznych,
6) złej organizacji.
Ryzykiem operacyjnym jest również ryzyko
straty, którą może ponieść przedsiębiorstwo
w wyniku stosowania nieprawidłowych procedur
wewnętrznych, wadliwych systemów dostarczających błędnych informacji, błędów popełnianych przez pracowników, awarii, wypadków
losowych i innych zdarzeń zewnętrznych.
Ważnym działaniem jest proces zarządzania
ryzykiem operacyjnym, który składa się z czterech kroków:
Krok 1. Identyﬁkacja ryzyka,
Krok 2. Pomiar ryzyka,
60

Krok 3. Kontrola ryzyka,
Krok 4. Monitoring zarządzania ryzykiem.
Instrumenty pochodne
Instrumenty pochodne to instrumenty ﬁnansowe, których wartość zależy od wartości instrumentu bazowego. Instrumentem bazowym może być:
1) instrument ﬁnansowy, np. akcje, obligacje,
2) kurs walutowy,
3) indeks giełdowy,
4) towar, np. miedź, zboże,
5) stopa procentowa.
Ich głównym zadaniem jest transfer ryzyka
i zabezpieczenie przed jego skutkami lub całkowite wyeliminowanie go.
Najważniejszymi celami stosowania instrumentów pochodnych są:
1) zabezpieczenie przed ryzykiem – występuje
wtedy, gdy instrument pochodny zmniejsza
bądź eliminuje ryzyko,
2) spekulacja – występuje, gdy jedyna transakcja
podmiotu to transakcja zakupu lub sprzedaży
instrumentu pochodnego, bez dokonywania
żadnej operacji na instrumencie bazowym,
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3) arbitraż – ma miejsce wtedy, gdy podmiot
dokonuje przynajmniej dwóch transakcji przy
użyciu tego instrumentu, których celem jest
uzyskanie dochodów bez ponoszenia ryzyka.

RYSUNEK 1.

Podział instrumentów pochodnych
INSTRUMENTY
POCHODNE

Podstawowy podział instrumentów pochodnych przedstawiono na Rysunku 1.
Kontrakt typu forward jako narzędzie
zabezpieczające przed ryzykiem kursowym
w transakcjach
z podmiotem zagranicznym
Każde przedsiębiorstwo dokonujące transakcji
na rynkach zagranicznych (zakupu i sprzedaży)
narażone jest na ryzyko walutowe, które ma
wpływ na aktualną sytuację ﬁnansową przedsiębiorstwa. Kurs walutowy wymiany może się bardzo zmienić nawet w krótkim czasie, co znacząco wpływa na wartość zobowiązań jednostki,
aktywów, dochody i koszty. Jest to ryzyko operacyjne, które można monitorować i zapobiegać
mu w celu zlikwidowania ryzyka wynikającego
z wahań kursu walut, a nawet wypracowania
zysku z tego tytułu.
Przykładowe przedsiębiorstwo handlowe
działa głównie na rynku zagranicznym, gdzie walutą obowiązującą jest euro. Dokonuje ono transakcji sprzedażowych oferowanych towarów w tej
walucie, ale ze swojej działalności rozlicza się
w walucie krajowej. Jest zatem narażone na duże
ryzyko operacyjne związane z wahaniami kursu
euro do złotówki. Jednostka postanowiła monitorować to ryzyko i zapobiegać mu przez zastosowanie kontraktów terminowych typu forward
(NDF – Not Deliverable Forward) z bankiem.
Kontrakt terminowy forward odbywa się
poza giełdą. Zazwyczaj jedną ze stron jest bank.
Ilość instrumentu bazowego i termin realizacji
uzgadniają obie strony kontraktu. Cena ustalana jest przez bank (cena zakupu i sprzedaży).
W momencie zawarcia kontraktu żadna ze stron
nie wnosi depozytu, a rozliczenie kontraktu odbywa się w terminie realizacji. Prawie zawsze
dochodzi do dostawy przedmiotu kontaktu, po
której następuje płatność.
Kontrakt forward typu NDF jest kontraktem
bez realizacji dostawy waluty, w którym strony
zobowiązują się jedynie do rozliczania iloczynu
liczby instrumentu bazowego (w tym wypadku

KONTRAKTY
TERMINOWE

SWAPY

OPCJE

FORWARD

FUTURES

Źródło: Opracowanie własne

waluty) i różnicy między kursem zabezpieczonym w kontrakcie (kurs forward) a kursem rozliczeniowym w dniu zapadalności (kurs spot),
czyli w tak zwanym punkcie swap. Ponieważ
w kontrakcie forward nasza ﬁrma zobowiązuje
się do sprzedaży w przyszłości waluty bazowej
na ustalonych warunkach, zajmuje ona pozycję
krótką i chroni się przed spadkiem ceny instrumentu bazowego, którym jest waluta euro.
Nasze przedsiębiorstwo handlowe wystawiło
w grudniu ub.r. 14 faktur sprzedaży eksportowej
na łączną kwotę 3 980 422 euro. Poszczególne dokumenty uwzględniono w zestawieniu w Tabeli 1.
Jeżeli organizacja rozliczałaby to na rachunku bankowym z euro na złotówki, poniosłaby
stratę z powodu różnic kursowych w wysokości
218 080,88 zł. Szczegóły rozliczenia zawiera
Tabela 2.
W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem
operacyjnym wynikającym z różnic kursowych
przedsiębiorstwo zawarło kontakt terminowy forward (typu NDF) z bankiem. Składniki kontraktu:
1) termin realizacji – 31 grudnia 2013 roku
(punkt swap),
2) instrument bazowy – kurs waluty,
3) kurs forward 3,9998,
4) kurs spot 3,9912.
61

controlling/
marzec-kwiecień 2014

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

go to 2 980 422 euro. Rozliczenie w punkcie
swap to:

TABELA 1.

Dokumenty sprzedaży
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Data dokumentu
2013-12-01
2013-12-06
2013-12-07
2013-12-01
2013-12-11
2013-12-12
2013-12-14
2013-12-15
2013-12-17
2013-12-19
2013-12-20
2013-12-23
2013-12-24
2013-12-25
Razem

Wartość sprzedaży
156 235,00 €
344 530,00 €
433 128,00 €
401 812,00 €
168 361,00 €
39 352,00 €
230 700,00 €
468 815,00 €
67 968,00 €
187 867,00 €
84 758,00 €
174 258,00 €
60 609,00 €
162 029,00 €
2 980 422,00 €
Źródło: Opracowanie własne

Sposób rozliczenia kontraktu wygląda następująco.
Wynik NDF = Ilość instrumentu
bazowego x (kurs forward – kurs spot)
31 grudnia 2013 roku kurs spot wynosił
3,9912 [zł/euro], ilość instrumentu bazowe-

2 980 422 x (3,9998 – 3,9912) = 2 9800
422 x 0,0086 = 25 631,63 zł
Przewidywania przedsiębiorcy okazały się
słuszne i w ﬁnalnym rozliczeniu kontraktu na
jego rachunek wpłynie 25 631,63 zł zysku. Bez
zastosowania kontaktu NDF straciłby na różnicach kursowych 135 610,98 zł.
W powyższym przykładzie NDF został zastosowany raz na koniec miesiąca. Czy warto stosować
forward częściej, na przykład raz w tygodniu? Dla
wcześniejszych operacji w grudniu przedsiębiorca
ustalił cztery punkty swap z bankiem dla czterech
różnych forwardów tygodniowych.
1. Forward 1 – punkt swap 2013-12-07, kurs
spot 3,9878, kurs forward 3,9455,
2. Forward 2 – punkt swap 2013-12-14, kurs
spot 3,9734, kurs forward 3,9997,
3. Forward 3 – punkt swap 2013-12-21, kurs
spot 3,9212, kurs forward 3,9935,
4. Forward 4 – punkt swap 2013-12-31, kurs
spot 3,9212, kurs forward 3,9998.
Rozliczenie poszczególnych kontraktów NDF
wygląda następująco.

TABELA 2.

Różnice kursowe
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Data
dokumentu
2013-12-01
2013-12-06
2013-12-07
2013-12-01
2013-12-11
2013-12-12
2013-12-14
2013-12-15
2013-12-17
2013-12-19
2013-12-20
2013-12-23
2013-12-24
2013-12-25
Razem

Wartość
sprzedaży
156 235,00 €
344 530,00 €
433 128,00 €
401 812,00 €
168 361,00 €
39 352,00 €
230 700,00 €
468 815,00 €
67 968,00 €
187 867,00 €
84 758,00 €
174 258,00 €
60 609,00 €
162 029,00 €
2 980 422,00 €

Kurs
przeliczenia
[zł/euro]
3,9856
3,9856
3,8407
3,9573
3,9856
3,9856
3,9101
4,0010
3,7929
3,9630
3,9115
3,8538
3,9856
3,9566

Data wpływu
kwoty
2013-12-04
2014-01-25
2014-06-03
2014-04-10
2014-03-12
2014-05-07
2014-02-02
2013-12-11
2014-04-28
2014-02-01
2014-02-21
2014-05-22
2013-12-28
2014-04-04

Kurs
z dnia wpływu
[zł/euro]
3,9212
4,0120
3,8235
3,9212
3,9212
3,9954
3,8990
3,7820
3,9212
3,9212
3,9212
3,8620
4,0120
3,4370

Różnice
kursowe
-10 061,53
9 095,59
-7 449,80
-14 505,41
-10 842,45
385,65
-2 560,77
-102 670,49
8 720,29
-7 852,84
822,15
1 428,92
1 600,08
-84 190,27
-218 080,88

Źródło: Opracowanie własne
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TABELA 3.

Forward tygodniowy
Data
Lp.
dokumentu

Wartość
sprzedaży

Kurs
przeliczenia
[zł/euro]

Data
wpływu
kwoty

Kurs
z dnia
wpływu
[zł/euro]

1.

2013-12-01

156 235,00 €

3,9856 2013-12-04

3,9212

2.

2013-12-06

344 530,00 €

3,9856 2013-12-07

3,9878

FORWARD 1

500 765,00 €

3.

2013-12-07

433 128,00 €

3,8407 2013-12-10

3,8235

4.

2013-12-08

401 812,00 €

3,9573 2013-12-12

3,9212

5.

2013-12-11

168 361,00 €

3,9856 2013-12-14

3,9734

FORWARD 2

1 003 301,00 €

6.

2013-12-12

39 352,00 €

3,9856 2013-12-16

3,9954

7.

2013-12-14

230 700,00 €

3,9101 2013-12-16

3,8990

8.

2013-12-15

468 815,00 €

4,0010 2013-12-19

3,7820

9.

2013-12-17

67 968,00 €

3,7929 2013-12-21

3,9212

FORWARD 3

806 835,00 €

10.

2013-12-19

187 867,00 €

3,9630 2013-12-22

3,9212

11.

2013-12-20

84 758,00 €

3,9115 2013-12-23

3,9212

12.

2013-12-23

174 258,00 €

3,8538 2013-12-26

3,8620

13.

2013-12-24

60 609,00 €

3,9856 2013-12-27

4,0120

14.

2013-12-25

162 029,00 €

3,9566 2013-12-28

3,9432

FORWARD 4

669 521,00 €

RAZEM

2 980 422,00 €

Punkt swap

Kurs
forward

Wynik
transakcji
forward

Kurs
spot

2013-12-07

3,9455 3,9878 -21 182,36

2013-12-14

3,9997 3,9734

26 386,82

2013-12-21

3,9935 3,9212

58 334,17

2013-12-31

3,9998 3,9912

5 757,88
69 296,51

Źródło: Opracowanie własne

1. Forward 1 – 500 785 x (3,9455 – 3,9878) =
-21 182,36 zł,
2. Forward 2 – 1 003 301 x (3,9997 – 3,9734) =
26 386,82 zł,
3. Forward 3 – 806 835 x (3,9935 – 3,9212) =
58 334,17 zł,
4. Forward 4 – 669 521 x (3,998 – 3,9212) =
5 757,88 zł.
Łącznie wynik w grudniu na transakcjach
NDF dla naszej ﬁrmy zakończył się zyskiem
w kwocie 69 296,51 zł. Szczegółowe rozliczenie
przedstawiono w Tabeli 3.
W tym przykładzie, jak widać, z NDF zastosowanego raz na koniec miesiąca zysk dla ﬁrmy
wyniósł 25 631,63 zł, natomiast z NDF zastosowanego cztery razy w tym samym miesiącu kwota ta wyniosła 69 296,51 zł. Nie jest to, oczywiście, żadna reguła. Podstawa to śledzenie zmian
na rynku walutowym, dobrze przeprowadzone
negocjacje z bankiem dotyczące kursu forward
i szybka reakcja na zmiany walut. Czasami na źle

przeprowadzonych transakcjach typu forward
można również stracić. Jednak widać, że stosowanie NDF w organizacji pozwala na zmniejszenie wpływu wahań kursów waluty, a nawet na
osiągnięcie dodatkowego wyniku.
Niepewność co do zmian kursów walutowych i wynikające z tego tytułu ryzyko operacyjne powinno skłonić przedsiębiorstwa do
stosowania instrumentów pochodnych w celu
monitorowania i zmniejszania skutków tych ryzyk. Na tym prostym przykładzie przedstawiono
zastosowanie instrumentu pochodnego (kontraktu terminowego forward NDF) w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym. Dodatkowym argumentem za zastosowaniem takiego rozwiązania
są niewielkie nakłady ﬁnansowe na to narzędzie.
W wielu dużych organizacjach tworzone są działy tzw. Treasure lub koordynacji ﬁnansowej, których zadaniem jest nie tylko zmniejszanie strat
z ryzyk walutowych, ale również wypracowanie
zysku z tego tytułu. 
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Zarządzanie procesami zmienia organizację i usprawnia pracę ludzi,
ale wymaga świadomości, czasu i zaangażowania. Co trzeba robić, co można,
a co jest niewskazane? Przykład zmian w Banku BGŻ daje odpowiedź
na wszystkie te pytania.



Fot. BGŻ



Bank BGŻ – (r)ewolucja
w procesach

MONIKA
SIENIAWSKA

dyrektor Departamentu
Zarządzania Procesami
w Banku BGŻ, agent
zmiany i architekt systemów
zarządzania ciągłym
doskonaleniem organizacji,
absolwentka wydziału
psychologii Uniwersytetu
Warszawskiego, pracę
w sektorze usług ﬁnansowych
rozpoczęła w 1997 r.
i od tamtej pory zajmuje się
wdrażaniem zarządzania
procesami i jakością
w bankowości, ekspert
w dziedzinie optymalizacji
procesów, od 2011 roku
odpowiedzialna za realizację
usprawnień procesowych
w Banku BGŻ, praktyk
i popularyzator podejścia
procesowego i wdrożenia
metodyki Lean Six Sigma
w bankach; założycielka
i przewodnicząca Komitetu
Jakości Usług Finansowych,
który zrzesza 22 banki i działa
od 2008 roku przy Związku
Banków Polskich
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Doświadczenia polskiego sektora bankowego
ostatnich lat wskazują na rosnącą popularność
i znaczenie podejścia procesowego. Dziś już prawie nikt nie pyta „czy”, a coraz częściej – „jak”.
Zarządzanie procesami w sektorze bankowym
zyskało nowych zwolenników i popularyzatorów. Można tak to określić, szczególnie w kontekście wymagań Komisji Nadzoru Finansowego,
sformułowanych w rekomendacji M czy rekomendacji D. Zarządzanie procesami najczęściej
wymaga zmiany kultury organizacyjnej i orientacji na współpracę między wszystkimi pracownikami zaangażowanymi w wykonanie procesów,
które często należą do różnych obszarów. Konieczne jest zatem zrozumienie, jak istotne są
te zmiany. Innym ważnym czynnikiem jest czas,
jakiego wymaga zmiana postawy. Z jednej strony oczekuje się spektakularnego efektu, który
zrekompensuje nakłady na wdrożenie, z drugiej zaś realizacja tego przedsięwzięcia wymaga
sporo czasu – wydaje się, że zbyt dużo. Może
się również okazać, że efekt osiągnięty w zakładanym czasie nie zaspokaja rozbudzonego
apetytu. Z moich obserwacji wynika, że istnieje duże zapotrzebowanie na praktyczne wskazówki, jak wdrażać zarządzanie procesami, aby
zyskało poparcie wewnątrz ﬁrmy i przyniosło
oczekiwany skutek. Celem, który zawsze trzeba
mieć w polu widzenia, jest poprawa efektywności i skuteczna realizacja strategii. Ale jak opanować i usystematyzować ogrom zadań realizowanych w procesach, by działały jak elastyczny,
spójny i zintegrowany system, który przynosi
zyski? Te pytania zyskują na znaczeniu w odniesieniu do dużych, hierarchicznych i działających
w silosach organizacji, które równolegle z wdro64

żeniem systemu zarządzania procesami trzeba
przeprowadzić przez proces zmiany. Nie chodzi
jedynie o to, aby w organizacji istniały stosowne
regulacje czy np. repozytorium procesów realizujące zapisy rekomendacji M. Nieodzowna jest
współpraca pomiędzy realizatorami procesów,
które przebiegają w różnych pionach, i to w taki
sposób, aby nie stracić z oczu potrzeb klienta.
Zarządzanie procesami promuje systemowe myślenie o organizacji i odwołuje się do budowy
systemu, którego podstawowym elementem
są współzależne i powiązane ze sobą procesy
biznesowe, a kluczową rolę odgrywa w nich
współpraca i odpowiedzialność. Dlatego rośnie
zainteresowanie stworzeniem listy kluczowych
działań, które z zasady powinny obejmować
całą organizację. Mam tu na myśli takie działania jak: budowa architektury procesów, procesowego systemu mierników, centrum kompetencji procesowych i zasad tworzenia portfolio
projektów czy nawet zagadnienia ogólne, np.
inicjatywy usprawniające te procesy. Moim zdaniem, istnieją pewne reguły, których zastosowanie pozwoli uniknąć błędów najczęściej popełnianych przy wdrażaniu zarządzania procesami.
Nie ma jednego przepisu na sukces skutecznego i efektywnego wdrożenia. Zależnie od tego,
jaki jest bilans otwarcia i strategia ﬁrmy, ścieżki
wdrożenia mogą przebiegać w różnych kierunkach, a schemat, który w jednej organizacji się
sprawdził, przeniesiony na inny grunt wcale nie
musi działać.
Poniżej omówiono kluczowe warunki wdrożenia zarządzania procesami, na podstawie doświadczenia z realizacji tego przedsięwzięcia
w Banku BGŻ.
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Zdeﬁniowane cele, powiązane ze strategią Banku – czyli odpowiedź na pytanie, po
co to robimy i nastawienie na wymierny efekt
ﬁnansowy, a nie tylko na samą aktywność. Nie
ma większego znaczenia, czy wybrano scenariusz wdrożenia projektowego, czy wdrożenie
uznano za inicjatywę strategiczną. Znaczenie
ma jedynie konsekwencja i świadome działanie.
Jeżeli wdrożenie potraktuje się jako projekt, zbyt
ambitnie określając przy tym cele optymalizacyjne, to w pierwszej fazie wdrożenia nie będzie
brakowało entuzjastów, ale później zabraknie
efektów odczuwalnych dla wszystkich, których
udało się przekonać obietnicą spełnienia marzeń. Dlatego w Banku BGŻ zaczęliśmy od małych kroków, które w krótkim czasie przyniosły
wymierne, policzalne, zweryﬁkowane przez business controll efekty ﬁnansowe. Cele naszego
centrum kompetencji procesowych udało się ściśle powiązać ze strategią Banku, planując w perspektywie 5 lat. Jednym z kluczowych elementów strategii i jednocześnie miernikiem naszej
efektywności była redukcja wskaźnika kosztów
do przychodów. Liczba pracowników przeszkolonych w zarządzaniu procesami czy terminowo
wdrożonych projektów usprawniających procesy to nie są cele same w sobie. Pomagają one
tylko w osiągnięciu planowanych rezultatów.
Ich powiązanie z głównymi miernikami umożliwia sformułowanie odpowiedzi na pytanie: na
ile skutecznie nasze działania przekładają się na
realizację strategii. Naszym celem nigdy nie było
przeszkolenie z góry zdeﬁniowanej liczby osób.
Chodzi raczej o to, aby przeszkolić wszystkie te
osoby, które wdrożą optymalizacje procesowe
i aby wyselekcjonować te elementy optymalizacji, które w największym stopniu przełożą się
na oczekiwany efekt wzrostu przychodów i redukcji kosztów. Oczywiście, w ciągu ostatnich
2 lat przeszkoliliśmy ponad 300 tzw. Yellow Belt
i 40 Green Belt, ale każda przeszkolona osoba
zrealizowała projekt usprawniający. W samym
2013 r. korzyści z wdrożonych przez GB usprawnień, wprowadzanych równolegle z postępem
w szkoleniu, wyniosły 2,5 mln zł.
Precyzja skalpela, a nie technika szeroką ławą. W pierwszej fazie wdrażania podejścia
procesowego postawiliśmy na dobór tematów
usprawnień, tak aby realizować je relatywnie

szybko (w okresie 6–9 miesięcy), komunikując
zarządowi, pracownikom i samym ich realizatorom, że „to jest możliwe”. Precyzyjny dobór
dał szansę na realizację celu i zabezpieczył nas
przed podejmowaniem kwestii, które nie wspierały strategii. Do selekcji tematów stosowaliśmy i nadal stosujemy matrycę priorytetyzacji
usprawnień (zobacz Rysunek 1.).
Budowa systemu informacji zarządczej
w oparciu o procesy umożliwiła nam precyzyjne działanie na podstawie danych i faktów,
a nie opinii czy przypadkowych działań. Wyznaczanie mierników procesów oraz ich monitorowanie to kluczowe elementy, które mają bezpośredni wpływ na sukces wdrożenia. Narzędzia IT
wspierające ten system (BPMS) dodatkowo ułatwiły prace wdrożeniowe (Rysunek 2.).
Właściciele procesów i centrum kompetencji procesowych. Wdrażając zarządzanie
procesami w Banku BGŻ, postawiliśmy na właściwe zdeﬁniowanie i umiejscowienie w organizacji roli właściciela procesu. Kluczem do sukcesu we wdrażaniu zarządzania procesami jest
właścicielstwo – dobrze zdeﬁniowane i realizowane z dużym zaangażowaniem. Zarządzanie
procesami działa w organizacji, jeżeli właściciel
procesu odpowiednio realizuje swoją rolę. Jest
RYSUNEK 1.
PRIORYTETYZACJA

Ukryj Priorytetyzację

Spójność ze strategią biznesową – skala: 1-10 pkt.
(waga: 10)
Pokaż Komentarz

7

Spodziewane zakończenie projektu w ciągu
3 miesięcy – skala: 0-10 pkt. (waga 7)

10

Pokaż Komentarz
Złożoność projektu – skala: 0-10 pkt. (waga 7)
Ukryj Komentarz

5

a) duża (nowe umiejętności, nowe technologie, nowa mentalność) – 1 pkt.
b) umiarkowana (nowe narzędzia, nowe zachowania) – 5 pkt.
c) niska (małe zmiany – 10 pkt.)
Jeżeli inicjatywa jest częścią projektu realizowanego przez PZ, ocena dotyczy zakresu ZP.

Mierzalny wpływ na satysfakcję klienta –
skala: 0-10 pkt. (waga 4)
Pokaż Komentarz

1

Korzyści ﬁnansowe – skala: 0-10 pkt. (waga 10)
Pokaż Komentarz

1

Ryzyko projektu związane z fuzją – skala: 0-10 pkt.
(waga 10)
Pokaż Komentarz

10

Ocena z matrycy priorytetyzacji

289
Przelicz

Źródło: Opracowanie własne
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RYSUNEK 2.

Etapy wdrożenia zarządzania procesem
BPMS
II. Funkcjonujący
BPMS

I. Projekt wdrożenia BPMS
a. Baza

1
Identyﬁkacja
kluczowego
procesu

b. Infrastruktura

2

3

4

Tworzenie
misji
procesu

Udokumentowanie
procesu

Identyﬁkacja
potrzeb
klientów

c. Przygotowanie

5
Kluczowe
miary
procesu

6

7

Plan
zbierania
danych

Stworzenie
systemu
pomiarowego

d. Zarządzanie

8

9

10

Monitoro- Opracowanie Inicjowanie
wanie
kart
projektów
wydolności kontrolnych usprawniaDashboards
jących
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ambasadorem potrzeb klienta, odpowiedzialnym za uwzględnienie jego oczekiwań w toku
realizacji procesu. Bazuje na pomiarach, danych
i faktach, aby odpowiedzieć nie tylko na pytanie:
czego klient oczekuje, ale przede wszystkim: na
ile jego oczekiwania realizowane są w procesie – a następnie optymalizuje w sposób ciągły,
a nie w ramach jednorazowej akcji. Jeśli polityka

zarządzania procesami wprowadzona będzie tylko formalnie, a architektura procesów zostanie
zdeﬁniowana, ale bez egzekwowania w realnym
życiu organizacji, zapisy te mogą być jedynie
źródłem frustracji i nie przełożą się na mierzalne efekty ﬁnansowe. Często błędnie zakłada się,
że procesy po prostu się toczą, że ktoś się nimi
zajmuje, choć w rzeczywistości brakuje odpowiedzialnych za to ludzi. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest dedykowanie osób, których celem będzie weryﬁkacja czy zarządzanie
procesami w ﬁrmie rzeczywiście działa i jest pod
kontrolą. W naszym Banku taką funkcję pełnią
właściciele procesów i eksperci z Departamentu
Zarządzania Procesami, czyli centrum kompetencji procesowych. W pierwszej fazie wdrożenia
inicjatywa znajdowała się w rękach osób odpowiedzialnych za procesy. To oni budowali świadomość procesową, przygotowali politykę zarządzania procesami, opisali, a wcześniej uzgodnili
zakres odpowiedzialności wszystkich ról procesowych. To oni dbają o to, aby biznes stopniowo, ale konsekwentnie przejmował i codziennie
wykorzystywał narzędzia zarządzania procesami,
co przekłada się na korzystny efekt ﬁnansowy.

Trudno wyobrazić sobie dzisiaj działalność banku bez sprawnie zorganizowanych procesów.
W czasach silnej presji na wynik i przy ograniczeniach rynkowych coraz większego znaczenia
nabiera umiejętność efektywnego dostarczenia klientowi oczekiwanego przez niego serwisu
– w postaci produktu czy usługi. Myślenie o tym w kategorii procesu zdecydowanie ułatwia
osiągnięcie zamierzonych celów. W bankowości jednak takie myślenie trzeba uznać za znak
czasu, bo jeszcze niedawno usługi ﬁnansowe były wyłączone z podejścia procesowego ze
względu na „swoją specyﬁkę” – wydawało się, że można opisać proces produkcji, ale przecież nie sprzedaży np. karty kredytowej.
Oczywiście, banki mają jeszcze wiele do zrobienia, aby efektywnie zarządzać realizowanymi procesami. Najważniejsze jest stworzenie łańcucha wartości wspólnego dla wszystkich uczestników. Nie wystarczy po prostu przypisać odpowiedzialności za poszczególne podprocesy jednostkom czy osobom – trzeba określić podstawowe mierniki sukcesu, wspólne dla
wszystkich uczestników procesu. Na przykładzie kredytów można stwierdzić, że w większości
banków nadal obowiązuje zasada, że sprzedaż odpowiada wyłącznie za wolumeny, a ryzyko
za jakość portfela kredytowego. A przecież błędy i zła jakość informacji na początku procesu
kredytowego skutkują kosztami, które trzeba ponieść po udzieleniu kredytu. Jeśli w ramach
zarządzania całym procesem (sprzedaż, analiza, decyzja, obsługa, monitoring i windykacja)
uda się zbudować wspólnotę interesów, to będzie już pierwszy krok na drodze do zarządzania
tym procesem. Dużą rolę ma tu do odegrania zarząd. Trzeba doprowadzić do łącznej
odpowiedzialności interesariuszy procesu za generowany w nim wynik ekonomiczny, bo dziś
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często można jeszcze usłyszeć, że „ja mam inne cele i nie mogę wam pomóc”. Właściwie
zarządzając tym wyzwaniem, będziemy gotowi do efektywnego zarządzania procesami.
Andrzej Budasz
Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Poznańskiej oraz Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu na kierunku zarządzanie. Ukończył również podyplomowe studia z zakresu rachunkowości i ﬁnansów na AE w Poznaniu. Od 15 lat zarządza ofertą produktową dla klientów detalicznych w polskich bankach. Od strony produktów i procesów detalicznych odpowiadał za 3 duże fuzje bankowe na rynku polskim po roku 2000. Aktualnie pełni funkcję
dyrektora Departamentu Produktów i Usług Bankowości Detalicznej Banku BGŻ, a wcześniej
pracował w bankach Millennium, BPH i Nordea.

Poparcie „góry” to za mało. W opracowaniach dotyczących wdrożenia zarządzania
procesami często formułuje się warunek „top
to bottom”, co oznacza, że inicjatywa powinna mieć silne i spójne poparcie całego zarządu.
Jest to warunek konieczny, ale niewystarczający. W naszym Banku kluczowe znaczenie miało zaangażowanie średniej kadry kierowniczej.
Sprawdzonym mechanizmem stało się wprowadzenie funkcji lidera procesu, na którego
właściciel procesu może przenieść część swoich

zadań. Cyklicznie prowadzone wywiady z właścicielami i liderami procesu dały nam pełny
obraz potrzeb biznesowych i umożliwiły uzasadnianie współpracy językiem tych potrzeb.
Cyklicznie realizowane spotkania zespołów procesowych, analizujących wskaźniki efektywności, jakości i kosztów procesów, stały się sposobem na przeniesienie metody BPMS do praktyki
Banku BGŻ. Stanowiło to istotne wsparcie w realizacji odpowiedzialności właścicieli procesów
biznesowych.

Kilkanaście ostatnich miesięcy było w historii Banku BGŻ okresem dynamicznych zmian. Toczą się one przede wszystkim na poziomie sposobu zarządzania instytucją, która płynnie
ewoluuje w stronę modelu zarządzania procesowego. We wdrożeniu tego modelu szczególną uwagę zwracamy na trzy omówione poniżej elementy.
Niskie koszty, które tworzą przewagę. Monitoring procesu pozwala na szacowanie
jego kosztów i precyzyjne adresowanie działań usprawniających, co w obliczu rosnącej
konkurencji na rynku bankowym będzie miało coraz większe znaczenie. Po globalnym
kryzysie instytucje ﬁnansowe będą zmuszone do konkurowania nie tylko obniżaniem marż
i coraz atrakcyjniejszą ofertą produktową, ale przede wszystkim ograniczaniem kosztów
własnej działalności.
Pomiary, dane, fakty. Zgodnie z podejściem inżynierskim, jeśli czegoś nie mierzymy, nie
możemy właściwie reagować, ponieważ dysponujemy jedynie opiniami i poszlakami, a nie
faktami. Doświadczenia zdobyte w projektach prowadzonych z wykorzystaniem metodologii
Lean Six Sigma także w naszym Banku wskazują, że źródła problemów tkwią często nie tam,
gdzie się wszystkim wydawało. Dopiero statystyczna analiza uzyskanych danych pozwala na
ich skuteczną identyﬁkację, a w efekcie na właściwe ukierunkowanie działań usprawniających.
Tylko użycie odpowiednich narzędzi do analizy danych opisujących proces daje szansę na
uzyskanie rzeczywistych korzyści – w wyniku wprowadzenia rekomendowanych zmian.
Wartość dla klienta. Także w naszym Banku zdarza się, że wykonywane są czynności
niewnoszące wartości dodanej do produktu czy usługi, które ostatecznie otrzymuje klient.
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Część z nich jest od nas niezależna, wynika wprost z obowiązujących regulacji zewnętrznych,
z których nie możemy zrezygnować, ale większość jest efektem nieoptymalnego procesu.
Dążymy do wyeliminowania zbędnych aktywności wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.
Zgodnie z nowym modelem, chcemy eliminować straty – zarówno ze względu na stratę
czasu, jak i w ujęciu ﬁnansowym. Gdy proces będzie tańszy i krótszy, nie tylko Bank odnotuje
korzyści, ale także klient będzie bardziej usatysfakcjonowany.
Andrzej Sieradz
Wiceprezes Zarządu Banku BGŻ. Zanim związał się z Bankiem, w latach 2006-2010 był dyrektorem operacyjnym i członkiem zarządu ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA oraz
członkiem zarządu ING Usługi Finansowe SA, gdzie odpowiadał za dział informatyki, obsługi klienta oraz zarządzanie projektami. W latach 2002-2006 związany z ING Bank Śląski SA,
najpierw jako dyrektor zarządzający. W latach 1997-2002 piastował stanowiska kierownicze
w Coca-Cola Beverages Polska Sp. z o.o. Ukończył Politechnikę Warszawską. Uzyskał również tytuł MBA Business International School w Warszawie oraz ukończył studia podyplomowe z zakresu ﬁnansów i bankowości w Szkole Głównej Handlowej.

Wymierne efekty osiągane dzięki
usprawnieniom Lean Six Sigma. Jeżeli pada
pytanie, dlaczego to robimy, wśród wielu odpowiedzi pojawia się, oczywiście, stwierdzenie,
że dla efektu, który można zobrazować w milionach i tysiącach złotych. Przedstawię zatem
rezultaty kilku usprawnień realizowanych
w Banku BGŻ w obszarze operacji. Na początku prac projektowych skrócenie czasu realizacji
procesu o połowę wszystkim wydawało się nie-

osiągalnym celem. Fakty są jednak obiecujące
(Rysunek 3.).
Osoby zaangażowane we wdrożenie mają
powody do dumy i potraﬁą odpowiedzieć na
pytanie, na ile ich zaangażowanie przekłada się
na wynik Banku. Pozytywne znaczenie ma także
stworzenie szansy rozwojowej dla pracowników
na zdobycie nowych kompetencji procesowych,
które dodatkowo przełamują rutynę powtarzalnych działań operacyjnych. 

RYSUNEK 3.

Czas, zmienność, jakość – przykładowe efekty
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Pierwsze kroki w imporcie
z Chin, czyli jak zabezpieczyć
swoją ﬁrmę
i zminimalizować ryzyko

Jak wybrać odpowiednią fabrykę
i producenta
Wybór odpowiedniego producenta oferującego dobry towar w przystępnej cenie to klucz
do sukcesu. Jednak samo poszukiwanie produ69

PIOTR BURZYŃSKI



Przemyśl, zanim zamówisz
Fundamentalną zasadą zarówno dla początkującego, jak i dla bardziej doświadczonego importera powinno być dokładne przemyślenie
i przeanalizowanie, jaki towar chce sprowadzić.
Głównym zadaniem importera będzie zatem
zapoznanie się z sytuacją na rynku (czy to polskim, czy lokalnym), dokładne zbadanie sytuacji
w danej branży, poszukanie ewentualnej niszy,
a także zbudowanie potencjalnej grupy odbiorców, która będzie zainteresowana danym
towarem, i nawiązanie z nią kontaktów. Skoro
mowa o analizie, trzeba przewidzieć sytuację
na rynku również za kilka miesięcy, gdy towar
dotrze już do importera. Wszystko po to, by jak

najbardziej zminimalizować ryzyko wynikające z wahań kursu dolara i związane z czasem
niezbędnym do sﬁnalizowania transakcji. Warto
podkreślić, że wiele produktów cechuje się sezonowością i zamawiane są tylko w określonych
miesiącach (np. plandeki, które zamawia się na
jesień, a sprzedaje wiosną). Trzeba też pamiętać
o świętach w chińskim kalendarzu, które mogą
zablokować całą inwestycję. Klient, który chce
zorganizować import samodzielnie, powinien
uwzględnić wszystko to, co może opóźnić realizację zamówienia.
Warto sprawdzić również możliwości transportu w zależności od gabarytów importowanego towaru. Przy imporcie ciągników w jednym
kontenerze zmieści się ich mniej niż na przykład
sztuk zabawek. W związku z tym koszt jednostkowy transportu ciągnika będzie wyższy
niż w przypadku zabawki. Dla armatora nie ma
znaczenia, czy transportuje w kontenerze trzy
ciągniki, czy 10 tysięcy różnych zabawek. Stawka za fracht morski jest taka sama dla obu typów towarów.

Fot. P. Burzyński

Wielu polskich przedsiębiorców dysponujących
wolnym kapitałem chciałoby go zainwestować,
a niektórzy z nich decydują się na import towarów z Chin. Inwestycyjnie pomysł jest dobry,
pod warunkiem, że przedsiębiorca ma świadomość, co warto i co opłaca się sprowadzać,
co znajdzie zbyt na rynku. Nadal wielu z nich
popełnia podstawowy błąd – nie wiedząc, jakie
towary ściągnąć z Państwa Środka, zwracają się
o radę do ﬁrm pośredniczących w imporcie. Jednak szukanie gotowych pomysłów bez żadnego
rozeznania w branży okazuje się nie najlepszym
rozwiązaniem.



Proces importu nie jest łatwy, szczególnie dla osób, które dopiero rozpoczynają
tę działalność. Na każdym etapie – od momentu wyszukania producenta,
przez produkcję, po transport – można napotkać rozmaite przeszkody,
które utrudniają realizację zamówienia. Tylko bardzo dobrze przygotowany
importer może podołać temu samodzielnie.

właściciel ﬁrmy
„Importuj z Nami”,
specjalizującej się
w kompleksowej
obsłudze importu towarów
z państw azjatyckich,
przede wszystkim z Chin
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centa i analiza ofert wcale nie jest łatwym zadaniem. Początkujący importerzy, którzy nigdy
samodzielnie nie kontaktowali się z azjatyckimi
producentami, mogą skorzystać z pomocy ﬁrm
pośredniczących w imporcie, które zajmują się
tym na co dzień. Przygotowują one analizy rynku i udostępniają informacje o cenach towaru,
w jakich można go kupić w Azji. Dzięki temu
przyszły importer ma szansę porównać różne
warianty zamówienia i proponowane przez producenta zasady współpracy. Może się zdarzyć,
że jeden z nich będzie oczekiwał zamówienia
na kilka kontenerów, a inny na przykład 100%
przedpłaty. W takiej sytuacji z pomocą ﬁrmy pośredniczącej można będzie wybrać najbardziej
opłacalne i optymalne rozwiązanie. Po wyborze
oferty trzeba, oczywiście, zweryﬁkować wiarygodność producenta i możliwości techniczne
fabryki. Wówczas, jeżeli ﬁrma pośrednicząca
nawiązuje kontakt z producentem, z którym
wcześniej nie pracowała, wysyła do fabryki specjalnego inspektora, który sprawdzi to miejsce
pod kątem aktualnych licencji importowych
i niezbędnej dokumentacji, a także oceni system
zarządzania wewnątrz ﬁrmy. Po takim audycie
inspektor przygotowuje odpowiedni raport dla
ﬁrmy pośredniczącej. Efektem tych działań jest
decyzja o podjęciu ewentualnej współpracy.
Zanim podpiszesz kontrakt
Każda transakcja powinna być zabezpieczona
w formie pisemnej, najlepiej dwujęzycznie – po
angielsku i po chińsku. Kontrakt musi obejmować wszystkie scenariusze współpracy na różnych etapach. W umowie powinien znaleźć się
zapis o konsekwencjach dla producenta w przypadku, gdy zamówienie nie zostanie zrealizowane na czas. Bardzo ważny jest również podpis na kontrakcie właściciela chińskiej fabryki.
Nie należy przyjmować dokumentu, który został
podpisany tylko przez menedżera czy kierownika fabryki.
Warto wiedzieć, że Chińczycy są zwolennikami ustaleń w formie ustnej. Dzięki temu zyskują duże pole do niedomówień. Warto więc
zadbać o szczegółowy kontrakt na piśmie, który
w sytuacjach problemowych zobliguje fabrykę
do wywiązania się z poczynionych ustaleń. Sam
proces negocjacji z producentem przed podcontrolling/
marzec-kwiecień 2014
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pisaniem umowy bywa długi, dlatego trzeba
uzbroić się w cierpliwość.
Wielu polskich przedsiębiorców, którzy postanowili samodzielnie sprowadzać towary
z Chin, zostało w pewien sposób oszukanych
albo nie otrzymali oni dokładnie takich produktów, jakie zamawiali. Wynikało to przede
wszystkim z braku wiedzy o innej kulturze i doświadczenia w negocjacjach z azjatyckim partnerem. Do ﬁrm pośredniczących traﬁają często
klienci, którzy początkowo sami chcieli wszystko
załatwić. Potem jednak okazywało się, że to, co
ustalili z chińskim producentem na spotkaniu,
nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości.
Sytuację często pogarsza fakt, że polski przedsiębiorca zaufał azjatyckiemu kontrahentowi
i nie podpisał z nim żadnego kontraktu, a wszelkie ustalenia poczyniono tylko e-mailowo.
Warto pamiętać, że nawet jeżeli skorzysta się
z pomocy specjalisty z biegłą znajomością języka
chińskiego, to i tak końcowe ustalenia mogą być
dla nas niekorzystne. Tłumacz, choć poprawnie
przetłumaczy rozmowę czy dokumenty, nie będzie w stanie podpowiedzieć innych, lepszych
rozwiązań. Warto zatem korzystać z pomocy
specjalistów, którzy oprócz biegłej znajomości
języka chińskiego mają doświadczenie w transakcjach importowych i eksportowych, a także
świadomość zagrożeń i ryzyka, jakie niosą za
sobą tego typu zlecenia. Asysta profesjonalisty
podczas spotkań biznesowych często jest gwarancją udanych negocjacji z chińskimi kontrahentami, bo już na etapie rozmów przedstawi
on wszystkie możliwe scenariusze wydarzeń.
Kontroluj na każdym etapie
Liczba i rodzaj kontroli towaru zależy głównie
od rodzaju towaru, ale też od budżetu, jaki zaplanował importer. Każda dodatkowa kontrola
jest płatna, jednak z doświadczenia ﬁrm pośredniczących w imporcie wynika, że lepiej przeprowadzić wszystkie niezbędne kontrole, niż potem
stracić pieniądze i czas, naprawiając błędy.
Towary OEM tworzone pod marką importera objęte są ryzykiem błędów produkcyjnych,
a kontrole w toku produkcji najczęściej dotyczą właśnie tego typu problemów. Bywa tak,
że podstawowy towar został wyprodukowany
zgodnie z wytycznymi importera, ale błędy po-

LABIRYNTY CONTROLLINGU

jawiają się na etykietach czy logotypach. Dzięki kontroli w toku produkcji można wychwycić
takie pomyłki i przerwać produkcję, by móc je
naprawić. Jeżeli jednak produkcja nie zostanie
na odpowiednim etapie przerwana, może się
okazać, że prawidłowo wykonany produkt ma
błędne etykiety. Taki towar będzie bezużyteczny
zarówno dla importera, jak i dla fabryki.
Kontrole można zlecić również zewnętrznej ﬁrmie, która specjalizuje się w danej branży. Jej zadaniem jest przeprowadzenie inspekcji
według wytycznych określonych w normie AQL
oraz zgodnie z dodatkowymi specyﬁkacjami
wskazanymi przez klienta.
Istnieje jeszcze specjalny typ audytu, zwany
socjalnym, który polega na sprawdzeniu fabryki
pod kątem przestrzegania praw pracowniczych
oraz respektowania praw człowieka i godzin
pracy. Z punktu widzenia społecznej odpowiedzialności biznesu ważne jest również, by fabryka nie zatrudniała nieletnich i gwarantowała
pracownikom godziwe wynagrodzenie.
Transport – jaki wybrać
Typ transportu zależy przede wszystkim od rodzaju przewożonego towaru, ale również od
tego, co jest dla importera priorytetem – czas
czy pieniądze. Jeżeli zamówione produkty mają
znaleźć się w ﬁrmie jak najszybciej, polecany
jest zwykle transport lotniczy. Jednak nie każdy
towar się do tego nadaje, a koszty spedycji nie
należą do najniższych.
Najpopularniejszym typem transportu jest
niezmiennie transport morski – ze względu na
opłacalność i możliwość bezpiecznego przewiezienia dużych ilości towaru. Jedynym minusem
może być dość długi czas oczekiwania na taką
dostawę. Korzystnym i minimalizującym koszty
rozwiązaniem będzie pomoc ﬁrmy spedycyjnej,
która profesjonalnie zajmie się obsługą przewożonego towaru w porcie załadunku i wyładunku. Jest to szczególnie przydatne w przypadku
ładunków szczególnych, takich jak produkty
spożywcze, niebezpieczne i łatwo psujące się,
a także ładunki ponadgabarytowe.
Import towarów z Chin bądź z innego
azjatyckiego państwa to dość skomplikowany
proces. Na każdym etapie, począwszy od znalezienia producenta aż po transport towaru do

miejsca docelowego, można napotkać liczne
problemy. Odpowiedzialny przedsiębiorca powinien rozważyć, czy jego wiedza, doświadczenie
i umiejętności pozwolą na bezproblemową realizację takiego przedsięwzięcia. Należy pamiętać,
że osoby, które na co dzień nie mają styczności z chińską kulturą, nie znają zasad negocjacji i komunikacji z azjatyckimi kontrahentami,
nie będą w stanie samodzielnie poradzić sobie
z importem. Dlatego warto skorzystać z usług
profesjonalistów, którzy zorganizują wszystko
sprawnie i bezpiecznie. Finalne koszty i tak będą
niższe niż w przypadku samodzielnej próby wykonania tak skomplikowanego zadania. 
REKLAMA

Konferencja

Jak robić interesy w Chinach
Poznań, 27-28 marca 2014 r., hotel Mercure
2 intensywne dni, 4 doświadczonych ekspertów
Szczególnie polecamy:
1. Charakterystyka rynku
2. Strategie redukcji kosztów dzięki współpracy z rynkami wschodzącymi
3. Różnice kulturowe i etykieta
4. Wybrane aspekty umów handlowych zawieranych przez podmioty polskie
z podmiotami chińskimi
Zapraszamy:
y osoby prowadzące działalność gospodarczą, właścicieli ﬁrm
y przedstawicieli zarządu i członków rad nadzorczych
y dyrektorów zarządzających
y dyrektorów ﬁnansowych i głównych księgowych
y wszystkie osoby zainteresowane współpracą z partnerami na rynku
chińskim
Korzyści: Tematyka konferencji koncentruje się na specyﬁce rynku chińskiego. Wykładowcy przyjrzą się szczegółowo możliwości wejścia na ten
rynek, technikom poszukiwania odpowiednich partnerów biznesowych
oraz podstawowym zasadom prowadzenia efektywnej współpracy.
Cena konferencji: tylko 1490 zł netto obejmuje udział w konferencji (2 dni),
materiały konferencyjne, poczęstunki w przerwach, lunch w oba dni.
Cena nie obejmuje noclegu.
Istnieje możliwość rezerwacji miejsc w hotelu ***.
Więcej informacji oraz zapisy:
biuro@explanator.pl, tel. 61 855 01 12
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Cash ﬂow
metodą bezpośrednią –
tor z przeszkodami?



Fot. R. Karniewski



Nie ulega wątpliwości, że rachunek przepływów pieniężnych
jest wiarygodnym źródłem informacji o rzeczywistej sytuacji organizacji,
niezależnie od stosowanych zasad rachunkowości. W związku z tym jest on
obligatoryjnym elementem każdego sprawozdania ﬁnansowego sporządzonego
wg MSSF. W przypadku podmiotów sporządzających sprawozdanie ﬁnansowe
według polskiej ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia rachunku
przepływów pieniężnych dotyczy tylko tych podmiotów, których sprawozdania
ﬁnansowe podlegają badaniu przez biegłego rewidenta.
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Prawo wyboru metody sporządzania rachunku
przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia
lub pośrednia) ma kierownik jednostki. Może
wybrać między metodą pośrednią i bezpośrednią, biorąc pod uwagę (zgodnie z Krajowym
Standardem Rachunkowości nr 1):
 specyﬁkę działalności jednostki, oczekiwania
użytkowników informacji ﬁnansowych, potrzeby zarządu jednostki,
 możliwość pozyskiwania wiarygodnych i rzetelnych danych z systemu ewidencji stosowanego w jednostce. Metoda bezpośrednia
wymaga w praktyce rozbudowanej ewidencji księgowej w celu pozyskania danych
niezbędnych do sporządzenia, prezentacji
i analizy rachunku przepływów pieniężnych.
System MSSF propaguje metodę bezpośrednią, tak aby z czasem metoda bezpośrednia była
obowiązkowa. MSSF doceniają bowiem wagę
i przydatność tej formy sporządzania rachunku
przepływów pieniężnych.
W tym miejscu należy przypomnieć, że pojęcie „metoda pośrednia” dotyczy faktycznie tylko
przepływów z działalności operacyjnej, ponieważ
działalność inwestycyjna i ﬁnansowa jest zawsze
objęta metodą bezpośrednią, niezależnie od
wybranego wariantu rachunku przepływów pieniężnych. Jeśli chodzi o przepływy z działalności
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inwestycyjnej i ﬁnansowej, to w obu metodach
należy wprost ująć wpływy i wydatki dotyczące
poszczególnych pozycji w tych segmentach rachunku przepływów pieniężnych.
Metoda pośrednia dla działalności operacyjnej jest raczej niedoskonała, gdyż polega na
ustalaniu wielkości przepływów „od końca”. Co
więcej, jeśli bliżej się przyjrzeć cash ﬂow metodą
pośrednią – ustalenie przepływów metodą pośrednią jest w pewnym sensie sprzeczne z istotą
rachunku przepływów pieniężnych. Nie zmienia
to jednak faktu, że metoda pośrednia jest powszechnie stosowana w praktyce, natomiast
najlepszym źródłem informacji pozostaje bez
wątpienia metoda bezpośrednia. Na rynku brakuje, niestety, narzędzi IT, które wspomagałyby
ten proces, dlatego cash ﬂow metodą bezpośrednią jest z deﬁnicji procesem realizowanym
mniej lub bardziej „na piechotę”. W związku
z tym rodzi się pytanie, jak można by usprawnić
cash ﬂow metodą bezpośrednią?
Jeśli jednostka nie stosuje specjalnych metod
ewidencji, wówczas dane do przepływów trzeba „ręcznie” wydobywać z ksiąg rachunkowych.
Operacje/transakcje w działalności inwestycyjnej i ﬁnansowej nie są tak częste jak operacje
w ramach działalności operacyjnej, dlatego pozyskiwanie „na piechotę” danych z ksiąg ra-
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chunkowych nie jest nadmiernie dolegliwe dla
działalności inwestycyjnej i ﬁnansowej.
Każda operacja księgowana w księgach rachunkowych (dotycząca operacji na środkach
pieniężnych) jest ewidencjonowana na dwóch
kontach:
 środków pieniężnych,
 środków przeciwstawnych.
Przykład 1
Otrzymano środki pieniężne od dłużnika z tytułu
dokonanej sprzedaży produktów:
WN Środki pieniężne
MA Należności handlowe
Przykład 2
Zapłata zobowiązania z tytułu zakupionych materiałów do produkcji wyrobów:
MA Środki pieniężne
WN Zobowiązania handlowe
Przykład 3
Zapłacono wynagrodzenia należne pracownikom:
MA Środki pieniężne
WN Zobowiązania wobec pracowników z tytułu
wynagrodzeń
Przykład 4
Otrzymano zwrot podatku VAT:

WN Środki pieniężne
MA Należności budżetowe
Problem metody pośredniej polega na tym,
że przykładowo zmiany stanów należności
i zobowiązań są pokazane w dwóch pozycjach
w działalności operacyjnej („Zmiana stanu należności” oraz „Zmiana stanu zobowiązań”) – bez
szczegółowego zróżnicowania, czego te należności/zobowiązania dotyczą (czy dotyczą przychodów ze sprzedaży, czy tylko zwrotu podatku
VAT). W związku z tym metoda pośrednia jest
pod tym względem mało przydatnym źródłem
informacji. W metodzie bezpośredniej odrębnie
są pokazane wpływy z tytułu sprzedaży oraz pozostałe wpływy z działalności operacyjnej.
Praktyka metody bezpośredniej jest, niestety,
mało budująca. Organizacje, które chcą stosować
tę metodę, rozbudowują do granic możliwości
analitykę kont środków pieniężnych, co, niestety,
może zwiększać ryzyko popełnienia błędu podczas księgowania. Poniżej zaprezentowano przykładową analitykę dla środków pieniężnych. Należy zauważyć, że taka analityka musiałaby dotyczyć
każdego konta bankowego, które jest w posiadaniu organizacji. Aby analityka kont środków pieniężnych była rzeczywiście przydatna w praktyce, powinna w miarę możliwości odzwierciedlać
wzór rachunku przepływów pieniężnych.

Problem metody pośredniej polega na tym,
że przykładowo zmiany stanów należności i zobowiązań
są pokazane w dwóch pozycjach w działalności operacyjnej
(„Zmiana stanu należności” oraz „Zmiana stanu zobowiązań”) –
bez szczegółowego zróżnicowania, czego te należności/zobowiązania
dotyczą (czy dotyczą przychodów ze sprzedaży,
czy tylko zwrotu podatku VAT). W związku z tym metoda pośrednia
jest pod tym względem mało przydatnym źródłem informacji.

73

controlling/
marzec-kwiecień 2014

RACHUNKOWOŚĆ

NAZWA KONTA

NAZWA KONTA

Wpływy ze sprzedaży

Inne wydatki ﬁnansowe

Inne wpływy z działalności operacyjnej

BO – bank

Wydatki – dostawy i usługi

Przelewy między kontami

Wydatki – wynagrodzenia netto
Wydatki – ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
oraz inne świadczenia
Wydatki – podatki i opłaty o charakterze
publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Wpływy – zbycie WNiP i rzeczowych aktywów
trwałych
Wpływy – zbycie inwestycji w nieruchomości
oraz WNiP
Wpływy z aktywów ﬁnansowych – zbycie aktywów
ﬁnansowych
Wpływy z aktywów ﬁnansowych – dywidendy
i udziały w zyskach
Wpływy z aktywów ﬁnansowych – spłata
udzielonych pożyczek długoterminowych
Wpływy z aktywów ﬁnansowych – odsetki
Wpływy z aktywów ﬁnansowych – inne wpływy
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki – nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Wydatki – inwestycje w nieruchomości oraz WNiP
Wydatki na aktywa ﬁnansowe – nabycie aktywów
ﬁnansowych
Wydatki na aktywa ﬁnansowe – udzielone pożyczki
długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji)
i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat
do kapitału
Wpływy – kredyty i pożyczki
Wpływy – emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy ﬁnansowe
Wydatki – nabycie udziałów (akcji) własnych
Wydatki – dywidendy i inne wypłaty na rzecz
właścicieli
Wydatki – inne niż wypłaty na rzecz właścicieli
wydatki z tytułu podziału zysku
Wydatki – spłaty kredytów i pożyczek
Wydatki – wykup dłużnych papierów wartościowych
Wydatki z tytułu innych zobowiązań ﬁnansowych
Wydatki – płatności zobowiązań z tytułu umów
leasingu ﬁnansowego
Wydatki – odsetki
controlling/
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W przedstawionej wyżej analityce ujęto również BO („bilans otwarcia”) środków pieniężnych, gdyż:
 na koniec danego okresu bilans zamknięcia
stanowi bilans otwarcia plus/minus wszystkie przepływy, które miały miejsce w danym
okresie,
 na początku kolejnego okresu bilans zamknięcia ustalony w sposób opisany w poprzednim punkcie należy przeksięgować na
BO, gdyż bilans zamknięcia w poprzednim
okresie stanowi bilans otwarcia w kolejnym
okresie,
 opisane przeksięgowanie jest konieczne, aby
ruchy środków pieniężnych za dany okres
„nie mieszały się” z przepływami pieniężnymi za okres/okresy minione.
W powyższej analityce środków pieniężnych
ujęto również konto analityczne „Przelewy między kontami” do księgowania operacji przelewów
środków pieniężnych, np. z rachunku w banku
A na rachunek w banku B w celu zasilenia rachunku w banku B. Przelew między rachunkami
bankowymi generuje ruch pieniądza spowodowany zasileniem innego konta bankowego, ale
jest to tylko przesunięcie środków pieniężnych,
a nie operacja pieniężna z punktu widzenia rachunku przepływów pieniężnych.
Jeśli nie ma kont przejściowych (technicznych), czyli daną operację należy zaksięgować
od razu na kontach docelowych, wzrasta ryzyko
niewłaściwej klasyﬁkacji zdarzenia, gdyż księgowy w chwili księgowania nie musi dysponować
szczegółowymi informacjami na temat danej
operacji, może mieć za to szereg wątpliwości,
czego dotyczy operacja (jaki rodzaj działalności
i jaki rodzaj operacji w ramach tej działalności).
Konta techniczne pozwalają „zawiesić” decyzję
o sposobie zaksięgowania danej operacji, ale
w przypadku dużego wolumenu transakcji może
nastąpić kumulacja operacji zaksięgowanych na
kontach przejściowych, co później będzie wy-
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magać dużego jednorazowego wysiłku, aby te
operacje rozksięgować na kontach docelowych.
Przykład 5
Otrzymano środki pieniężne, ale na podstawie
wyciągu bankowego nie można jeszcze z całkowitą pewnością ustalić, czego dotyczy wpływ
środków pieniężnych.
WN Środki pieniężne – konto techniczne
MA – Rozrachunki
Do czasu wyjaśnienia, czego dotyczy wpływ
środków pieniężnych, są one zawieszone na
koncie technicznym. Po uzyskaniu niezbędnych
informacji środki pieniężne są księgowane na
koncie docelowym.
MA Środki pieniężne – konto techniczne
WN Środki pieniężne – wpływy z tytułu xxxxx
Jak widać, w praktyce cash ﬂow sporządzony
metodą bezpośrednią może powodować dużo
problemów. Rozbudowa kont analitycznych dla
środków pieniężnych nie rozwiązuje wszystkich
problemów, gdyż w przypadku każdego nowego konta bankowego powstaje konieczność
takiej rozbudowy, a ponadto nie zawsze da się
przewidzieć wszystkie operacje, więc analityka
kont może być rozbudowywana w sposób ciągły i bez końca.
Jak wcześniej zasygnalizowano, na rynku
generalnie nie ma narzędzi IT wspomagających
proces sporządzania cash ﬂow metodą bezpośrednią. Brak ten może jednak wynikać z braku
zainteresowania narzędziami – skoro brak zainteresowania, to ﬁrmy informatyczne nie są chętne do rozwijania takich produktów, czyli powstaje błędne koło. W pewnym zakresie można
zrozumieć ów brak zainteresowania ze strony
potencjalnych klientów. Żaden program IT raczej
nie wyeliminowałby do końca udziału „czynnika ludzkiego”, czyli konieczności interwencji
człowieka w trakcie działania programu. W tej
sytuacji potencjalni klienci mogą być niechętni
wobec ponoszenia kosztów nabycia programu,
skoro do jego obsługi potrzebny byłby pracownik. Podsumowując, żaden system nie wyeliminuje całkowicie udziału człowieka w procesie
przygotowywania danych do rachunku przepływów pieniężnych.

Wracając do struktury analityki kont środków pieniężnych, warto krytycznie pochylić się
nad samym wzorem rachunku przepływów pieniężnych. Trzeba mieć nadzieję, że w ramach
nowelizacji ustawy o rachunkowości dojdzie
również do zmian we wzorach elementów
sprawozdania ﬁnansowego (w tym rachunku
przepływów pieniężnych). Wydaje się, że obecne wzory cash ﬂow dla działalności inwestycyjnej i ﬁnansowej są nadmiernie rozbudowane.
Czy zaciągnięcie/spłata kredytów i pożyczek
oraz odsetek od tych kredytów i pożyczek wymaga odrębnej prezentacji? Czy kwoty nie mogłyby być zaprezentowane w jednym wierszu?
Z punktu widzenia osoby analizującej rachunek
przepływów pieniężnych istotna jest informacja,
jakie były łączne przepływy dla zaciągniętych
kredytów i pożyczek. Jest tutaj pewna niekonsekwencja, gdyż np. różnic kursowych od kredytów i pożyczek nie prezentuje się oddzielnie, ale
łącznie z kwotami, których dotyczą. W związku
z tym można by zastosować podobne podejście dla odsetek. Część pozycji w działalności
inwestycyjnej i ﬁnansowej występuje sporadycznie lub wcale, np. „Inne niż wypłaty na rzecz
właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku”,
powstaje zatem pytanie, czy taka pozycja we
wzorze rachunku przepływów pieniężnych jest
w ogóle potrzebna?
Na koniec należy podkreślić, że ustawa
o rachunkowości w pewnym sensie dyskryminuje metodę bezpośrednią, bo nawet jeśli organizacja zdecyduje się na jej stosowanie, to i tak
w informacji dodatkowej musi zaprezentować
cash ﬂow metodą pośrednią. Wynika z tego,
że obecnie nie ma ucieczki od metody pośredniej, nikt zatem nie będzie celowo dokładać
sobie pracy i przygotowywać dwóch zestawień
cash ﬂow. Może w ramach nowelizacji ustawy
o rachunkowości nastąpi jakaś zmiana w tym
zakresie. Jeśli natomiast chodzi o MSSF, bardzo
prawdopodobne jest, że w przyszłości sprawozdanie ﬁnansowe sporządzone zgodnie z MSSF
będzie musiało zawierać cash ﬂow metodą
bezpośrednią. Dobrze byłoby, aby polska ustawa o rachunkowości podążała za trendami na
świecie, co pozwoliłby minimalizować różnice
między polskimi i międzynarodowymi zasadami
sporządzania sprawozdań ﬁnansowych. 
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PLANOWANIE
I BUDŻETOWANIE

Zgodność sprawozdania
ﬁnansowego z MSSF



Fot. R. Karniewski



Zakończył się rok obrotowy i spółki/grupy kapitałowe muszą się przymierzyć
do sprawozdania ﬁnansowego za miniony rok. Księgowi/dyrektorzy ﬁnansowi
powinni odpowiednio zaplanować ten proces pod względem ram czasowych
i zadań do wykonania przez poszczególnych uczestników procesu.
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W Polsce każda spółka, a także większość grup
kapitałowych ma w praktyce obowiązek sporządzania sprawozdań ﬁnansowych (jednostkowych/skonsolidowanych). W zależności od
sytuacji danej spółki/grupy kapitałowej sprawozdania te są sporządzane zgodnie z ustawą o rachunkowości lub MSSF.
MSSF, czyli Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej, często są używane jako zamiennik pojęcia MSR, czyli Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. System MSSF jest jednak pojęciem szerszym i swym
zakresem obejmuje: MSSF, MSR oraz interpretacje wydane przez powołane do tego komitety.
Wymogi wynikające z przepisów MSSF,
a dotyczące koniecznych ujawnień, z roku na
rok rosną, co w konsekwencji powoduje wzrost
objętości sprawozdań ﬁnansowych przygotowanych według MSSF. Aby jednak sprawozdanie
ﬁnansowe pozostało czytelne i przejrzyste, powinno być sporządzone w przemyślany i usystematyzowany sposób, w przeciwnym wypadku
jego czytelnik będzie mieć poważne problemy
z analizą i odnalezieniem interesujących go informacji. W tym miejscu należy podkreślić, że
MSR 1 „Prezentacja sprawozdań ﬁnansowych”
absolutnie nie narzuca sztywnego wzoru elementów sprawozdania ﬁnansowego, lecz jego
minimalny zakres. W związku z tym poszczególne elementy sprawozdania ﬁnansowego można
kształtować i rozbudowywać w zależności od
wielkości i charakteru działalności organizacji.
Nie oznacza to jednak, że powinna panować
dowolność w tym zakresie.
Znajomość MSSF, a także zaangażowanie
w proces sprawozdawczy ścisłego kierownictwa
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jednostki/grupy kapitałowej, działu prawnego
oraz innych działów (np. działu sprzedaży, działu
zarządzania nieruchomościami, działu inwestycji)
jest niezbędne. Ciągle jednak pokutuje przekonanie, że sprawozdawczość to domena wyłącznie
działu ﬁnansowo-księgowego, który powinien
szybko i sprawnie wygenerować sprawozdanie
ﬁnansowe własnymi siłami. Takie podejście na
pewno się nie sprawdzi, ponieważ służby ﬁnansowo-księgowe nie mają wystarczającej wiedzy
o strategii zarządzania ryzykiem i kapitałem, planowanych nakładach inwestycyjnych itp.
W praktyce proces sprawozdawczy często
realizowany jest w pośpiechu, bez wcześniejszego zaplanowania i rozpisania planu działania,
podczas gdy jest to zadanie, do którego trzeba
solidnie się przygotować. W sprawozdaniu ﬁnansowym nie można zamieszczać zbędnych i niepotrzebnych informacji, niemających zastosowania
do działalności organizacji, ujawnień niedotyczących sporządzającego sprawozdanie ﬁnansowe
czy tabel z zerami ciągnącymi się przez kilka stron.
Utrudnia to analizę tego dokumentu i świadczy
o braku profesjonalizmu osób, które je przygotowywały. Z drugiej strony, pomija się informacje
istotne, specyﬁczne dla danej organizacji. Sprawozdania są więc tym samym niekompletne.
Podstawowymi elementami sprawozdania
ﬁnansowego według MSSF są: sprawozdanie
z sytuacji ﬁnansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów
pieniężnych oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym. Dla korzystających ze sprawozdania ﬁnansowego informacje te mają bardzo
duże znaczenie, gdyż stanowią główne źródło
informacji, na które zwracają oni szczególną
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uwagę. Jeśli chodzi o poziom i jakość danych
w sprawozdaniu z sytuacji ﬁnansowej i sprawozdaniu z całkowitych dochodów, to należy
ocenić je generalnie pozytywnie.
Gorzej mają się sprawy z pozostałymi elementami sprawozdania: dane w sprawozdaniu
z przepływów pieniężnych (cash ﬂow) są często
danymi księgowymi, a nie pieniężnymi, mylone
są rodzaje działalności, niewłaściwie ujmuje się
rozliczenia połączeń jednostek gospodarczych.
Warto zauważyć, że z punktu widzenia skonsolidowanego cash ﬂow nie nabywa się poszczególnych aktywów i zobowiązań przejmowanej
jednostki, ale po prostu wydaje się jakąś kwotę
środków pieniężnych na nabycie udziałów w tej
jednostce. Jeśli zaś taka operacja jest regulowana
bezgotówkowo, wówczas w skonsolidowanym
cash ﬂow nie będzie prawie śladu po nabyciu
udziałów w danej jednostce (pomijając środki
pieniężne będące do dyspozycji przejmowanej
jednostki na dzień przeprowadzenia operacji).
Zestawienie zmian w kapitale własnym
również pozostawia wiele do życzenia. Zmiany
w kapitałach nie biorą się „z powietrza”, powinny one być przeanalizowane i opisane; często
pojawia się, niestety, pozycja „pozostałe zmiany”, co akurat tutaj nie powinno mieć miejsca,
ponieważ każdą zmianę można wytłumaczyć,
jeśli zestawienie zmian w kapitale własnym jest
sporządzone prawidłowo. W zestawieniu zmian
w skonsolidowanym kapitale własnym nie należy wykazywać korekt konsolidacyjnych, gdyż
zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale
własnym, co do zasady, obejmuje już dane skonsolidowane, a nie sposób dochodzenia do nich.
Podczas sporządzania sprawozdania ﬁnansowego według MSSF często i chętnie kopiuje się
politykę (zasady) rachunkowości z dostępnych
wzorów, co jest dobre jako punkt wyjścia, ale nie
jako ﬁnalny produkt. Zasady rachunkowości powinny być jasno i kompletnie opisane – oczywiście, zgodnie ze stanem faktycznym. Te, które nie
zostały uregulowane przez MSSF wcale (lub tylko częściowo), a takie mogą się zdarzyć, również
powinny być opisane w sprawozdaniu. Z drugiej
strony nie ma przeciwwskazań, aby opisać zasady rachunkowości jak najszerzej – czytelnik sprawozdania ﬁnansowego nie musi przecież znać
treści standardów. Może czerpać wiedzę wprost

ze sprawozdania ﬁnansowego nawet w odniesieniu do tych obszarów, które w standardach są
wprost i jednoznacznie uregulowane.
Dużym problemem jest opis znaczących osądów i niepewności co do istotnych oszacowań
przyjętych przy sporządzaniu sprawozdania
ﬁnansowego. Wymóg ten, zawarty w MSR 1,
jest często pomijany (brak takiego opisu w sprawozdaniu) lub traktowany po macoszemu, np.
przez „przyswojenie” takich opisów z dostępnych na rynku wzorów sprawozdań ﬁnansowych. Opisy te są wówczas niedostosowane do
specyﬁki podmiotu sporządzającego sprawozdanie. Nie ulega wątpliwości, że takie oszacowania występują praktycznie w każdej organizacji. Są to np.:
 rezerwy na koszty,
 odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych i obrotowych,
 wartość ﬁrmy podlegająca testom na utratę
wartości,
 przyjęte stawki amortyzacje – stawki amortyzacyjne są również efektem szacunków;
w tym wypadku są (a przynajmniej powinny
być) efektem próby oszacowania przewidywanego okresu użytkowania środków trwałych.
Osądy i niepewność występują więc wszędzie
i wymagają w miarę precyzyjnego opisu. W praktyce ujawnień dotyczących osądów i niepewności jest „jak na lekarstwo”, można zatem odnieść wrażenie, że wszystko jest jasne, oczywiste
i pewne w 100%. Brak stosownych opisów jest
istotnym uchybieniem wobec wymogów MSR 1.
Czytelnik sprawozdania ﬁnansowego chciałby się
czegoś dowiedzieć na temat przyjętych założeń
i ich wrażliwości na zmiany, żeby wyrobić sobie
jak największą wiedzę na temat danych prezentowanych w sprawozdaniu ﬁnansowym.
Oddzielnym ujawnieniem jest wpływ nowo
przyjętych/zmienionych standardów i interpretacji
na sprawozdanie ﬁnansowe. Dla czytelnika sprawozdania ﬁnansowego istotne jest wskazanie,
jak te nowe/zmienione standardy i interpretacje
wpływają na sprawozdanie. Należy również określić wpływ wartościowy tych zmian, a przynajmniej
podjąć próbę oszacowania tego wpływu.
Częstym brakiem w sprawozdaniu ﬁnansowym/obszarem traktowanym po macoszemu
jest kompletność i jakość ujawnień dotyczących
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ryzyka ﬁnansowego oraz zarządzania tym ryzykiem (zgodnie z MSSF 7). Jest to ewidentne niedociągnięcie, bo przecież kilku ogólnych zdań
na temat ryzyka i zarządzania nim nie można
uznać za spełnienie wymogów MSSF 7.
Trzeba również zwrócić uwagę na niespójności prezentacyjne między informacjami publikowanymi na zewnątrz – przekazywanymi
różnym instytucjom – i informacjami publikowanymi w sprawozdaniu ﬁnansowym. Przykładowo
w sprawozdaniu ﬁnansowym wyróżniono cztery
segmenty operacyjne, a we wcześniej prezentowanych informacjach tylko trzy – i to pod innymi
nazwami. Takie rozbieżności nie świadczą dobrze o jakości procesu sprawozdawczego i nie
zwiększają wiarygodności danych ﬁnansowych.
Lista możliwych błędów, które można popełnić w sprawozdaniach ﬁnansowych, jest dość długa. Niektóre wynikają z niewiedzy, a inne z presji
czasu, braku koordynacji procesu sprawozdawczego lub po prostu z bagatelizowania go jako
czegoś, co nie wnosi wartości dodanej. Biorąc
jednak pod uwagę, że sprawozdanie ﬁnansowe
(jednostkowe i skonsolidowane) jest obrazem sytuacji całej organizacji (sytuacji ekonomicznej i ﬁnansowej) – „wizytówką” ﬁrmy, dziwić się należy
takiemu lekceważącemu podejściu.
Opisane podejście często zmienia się w momencie, gdy spółka wchodzi na giełdę/NewConnect. Sprawozdanie ﬁnansowe przestaje wówczas być traktowane po macoszemu, żeby nie
odstraszać inwestorów. Dobrze jednak byłoby
wcześniej zadbać o wysoką jakość sprawozdania ﬁnansowego, bo nigdy nie wiadomo, kto
ani kiedy będzie czytać sprawozdanie ﬁnansowe
i jakie zdanie na podstawie tej lektury wyrobi sobie o danej organizacji.
Jest wiele sposobów na poprawę jakości
sprawozdań ﬁnansowych, ale najważniejsze są,
oczywiście, dobre chęci, poparte znajomością
i przestrzeganiem przepisów. Sprawozdania
ﬁnansowego nie mogą przygotować samodzielnie i „od ręki” służby ﬁnansowo-księgowe.
W proces ten powinny być zaangażowane również inne działy, dostarczające różnych informacji potrzebnych do sprawozdania ﬁnansowego.
Bolączką działów ﬁnansowo-księgowych jest to,
że często różne dokumenty (np. umowy, akty
notarialne) nie docierają do nich wcale lub docontrolling/
marzec-kwiecień 2014
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cierają z opóźnieniem. Dlatego właśnie proces
sporządzania sprawozdania ﬁnansowego powinien być starannie zaplanowany i ustrukturyzowany, z uwzględnieniem zaangażowania działu
prawnego, działu inwestycji itp.
Podsumowując, aby proces sprawozdawczy
przebiegał sprawnie i zakończył się przygotowaniem wysokiej jakości sprawozdania ﬁnansowego, należy przede wszystkim:
 dysponować pełnymi i aktualnymi informacjami na temat przepisów i wymogów dotyczących sprawozdania ﬁnansowego, co
jest szczególnie istotne w przypadku MSSF.
Pomocne może być opracowanie schematu sprawozdania/list kontrolnych itp. Warto
również śledzić „trendy” na rynku w zakresie
sprawozdań ﬁnansowych, ale, oczywiście,
z odpowiednim dystansem,
 zaplanować cały proces (harmonogram,
podział zadań i obowiązków, współpraca
z biegłym rewidentem) i zakomunikować go
wszystkim zainteresowanym,
 zaangażować we współpracę inne działy,
aby miały one świadomość, jak ważna jest ta
współpraca i znalazły na nią czas,
 przyłożyć się do sporządzenia sprawozdania
ﬁnansowego sumiennie i solidnie. Nie należy traktować sprawozdania ﬁnansowego
jako czegoś, co chce się mieć jak najszybciej
„z głowy” i za sobą.
Warto wyznaczyć koordynatora procesu
sprawozdawczego, który w okresie sporządzania sprawozdania ﬁnansowego byłby skupiony
wyłącznie (lub głównie) na tym procesie. Osoba ta odpowiadałaby za kompletność i spójność
sprawozdania ﬁnansowego i kontaktowałaby
się z różnymi działami w celu pozyskiwania potrzebnych informacji. Koordynator musiałby na
bieżąco śledzić zmiany w MSSF i ich wpływ na
organizację. Dzięki temu możliwe byłoby zapewnienie zgodności sprawozdania ﬁnansowego
z MSSF. Należy bowiem pamiętać, że złożenie
w sprawozdaniu oświadczenia, że „zostało sporządzone zgodnie z MSSF”, ma duże znaczenie.
Oznacza to potwierdzenie pełnej zgodności tegoż sprawozdania z MSSF. Niezastosowanie się
chociażby do niektórych nowych/zmienionych
MSSF/interpretacji oznaczałoby poświadczenie
nieprawdy w sprawozdaniu ﬁnansowym. 

FELIETON

Powtórka z rozrywki

P

owoli powracają stare, dyżurne tematy.
Jest to najlepszy dowód na to, że zbliżają się wybory i trzeba mieć co dzielić i kogo
uczynić kozłem oﬁarnym. Zakaz handlu
w niedzielę i ograniczenie ekspansji dużych
sieci: na tym można zbić polityczny kapitał,
a przede wszystkim błysnąć w mediach. To już
przerabialiśmy i dlatego czeka nas lawina dawnych haseł (a nie argumentów) i populizmu.
Kolejna edycja bitwy o handel przed nami.
Niestety. Należy obawiać się, aby w najbliższym czasie najbardziej popularne nie było
słowo „zakazać”. Można go używać w różnych
kontekstach. Zakazać pracy w niedzielę, zakazać budowania dużych sklepów… I najlepiej zrobić to w formie ustawy sejmowej. Już
to przerabialiśmy, tyle że realizację świetnych
pomysłów usprawniających funkcjonowanie
naszego handlu uniemożliwił Trybunał Konstytucyjny, który uznał ustawę z 2007 roku za
niezgodną z ustawą zasadniczą. Całe szczęście,
że pomysłodawców takich rozwiązań nie ma
już w parlamencie, ale słabe to pocieszenie. Ich
następcy zasiadają w poselskich ławach i przygotowują się do reelekcji.
Politykom proponuję, aby w swoich okręgach wyborczych zorganizowali referenda.
Niech postawią wyborcom jedno pytanie: czy
opowiadasz się za ograniczeniem ekspansji dużych sieci handlowych i skróceniem ich czasu
pracy w zamian za wyższe ceny? Można zadać
jeszcze drugie pomocnicze pytanie: czy chcesz
rozwoju małych sklepów osiedlowych kosztem
droższych codziennych zakupów? (w małych
sklepach ceny są zawsze wyższe).
Ewolucja poglądów jest zauważalna. Jeszcze niedawno politycy przekonywali, że sieci
handlowe nie płacą w Polsce podatków. Dzisiaj mówią, że płacą one zbyt mało. Panowie
powinni się zdecydować: nie można nie płacić i jednocześnie płacić zbyt mało. Z drugiej
strony, proszę mi pokazać polityka, który powie, że obywatel lub ﬁrma płacą wystarczająco wysokie podatki. Zawsze będzie zbyt mało
do podziału dla polityków, którzy dopiero
wyciągają ręce po dodatkowe pieniądze, ale

już wiedzą, na co je przeznaczą. Tyle potrzeb
wokół nas. Jeżeli sieci handlowe wpłacają do
państwowej kasy zbyt mało pieniędzy, bo np.
transferują zyski do centrali, to trzeba zainteresować tym zagadnieniem odpowiednie
służby podatkowe i problem sam się rozwiąże.
Jeżeli nie, to przy następnej kampanii wyborczej powróci. A w najbliższym czasie wyborów
ci u nas dostatek.
Krzysztof Gołata

PS W ostatnim felietonie opisałem moje
przygody z tzw. fachowcami (zastanawiam się,
czy nie mógłbym już redagować rubryki „I Ty
będziesz musiał korzystać z usług fachowca”).
Otóż wówczas zapomniałem napisać, że zanim
pojawiła się ekipa fachowców, zatelefonowałem
do innej ﬁrmy. Miły damski głos poinformował mnie, że „szef oddzwoni do Pana w ciągu
dwóch dni”. I rzeczywiście oddzwonił… po
dwóch miesiącach, z pytaniem, czy nadal
cierpliwie oczekuję jego wizyty. Na
delikatną sugestię, że minęło trochę
czasu, słyszałem, że to moja wina, bo
nie dość, że od tygodnia nie odbieram telefonów, to jeszcze do niego nie oddzwaniam. Zachowałem
się niegrzecznie. Biję się w piersi.
Odłożyłem słuchawkę, a w duchu
mimo wszystko życzyłem mu bardziej
wyrozumiałych klientów. Mam nadzieję, że mój fachowiec nie zalicza
się do grona osób mówiących, że
„w tym kraju nie można prowadzić biznesu”. 
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W NASTĘPNYM
NUMERZE

L

iczba międzynarodowych grup kapitałowych znacząco rośnie w ostatnim czasie.
Obecnie ponad 60% wszystkich globalnych
transakcji stanowią transakcje między podmiotami powiązanymi. Wynika to w dużej mierze z globalizacji. Grupy prowadzą
działalność na wielu rynkach w oparciu
o złożone struktury organizacyjne. Podmioty powiązane są również doskonałym
rozwiązaniem dla optymalizacji podatkowej. Narzędziem, po które warto sięgnąć,
są ceny transferowe. Oczywiście, wiążą się
z licznymi wymogami formalnymi, w tym
z czasochłonnym obowiązkiem sporządzania oraz gromadzenia dokumentacji. Ale
z drugiej strony prawidłowo zaprojektowane i właściwie zarządzane podmioty powią-

zane mogą przyczynić się do zwiększenia
efektywności ﬁnansowej grupy kapitałowej
z perspektywy podatkowej. W zeszłym roku
Minister Finansów ogłosił rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie
sposobu i trybu określania dochodów osób
prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego
opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych. Przyniosło ono ważkie zmiany, które
należy uwzględniać zarówno przy planowaniu transakcji, jak i przy jej dokumentowaniu, o czym pisaliśmy w 29. numerze
magazynu. W najbliższym numerze szerzej
omówimy problem cen transferowych – zagrożeń i szans, które niosą.

NUMER 33, MAJOWO-CZERWCOWY,
BĘDZIE DO NABYCIA JUŻ OD 30 KWIETNIA,
A NIM MIĘDZY INNYMI:
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Ceny transferowe
w spółkach komandytowych
i komandytowo-akcyjnych

Cash pooling – obowiązek
sporządzenia dokumentacji
podatkowej

Analiza ryzyk podatkowych
związanych z transakcjami
z podmiotami powiązanymi

Metodyka opracowania
benchmarkingu cen rynkowych
na przykładach

Ponadto w numerze


Rola dyrektora ﬁnansowego – operacyjna
i strategiczna
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Reprezentacja graﬁczna danych ﬁnansowych
i zestawień

Zamówienie prenumeraty
TYLKO DLA NOWYCH PRENUMERATORÓW

Ka¿dy nowy prenumerator „CONTROLLINGU” otrzyma w prezencie
wa¿n¹ ksi¹¿kê Grahama Kenny’ego,

Strategia dywersyfikacji. Wzrost przez zró¿nicowanie.
Oferta ograniczona do 1 egz. na zamówienie.

Cena rocznej prenumeraty 299 z³ netto (+ 5% VAT) obejmuje 6 kolejnych numerów dwumiesiêcznika o objêtoœci 80 stron ka¿dy.
Do kosztów prenumeraty doliczane s¹ koszty pakowania i wysy³ki (38,4 z³ + 23% VAT). P³atnoœæ przelewem na podstawie faktury
VAT za³¹czonej do pierwszego numeru. Przed³u¿enie prenumeraty na kolejny rok jest automatyczne i nie wymaga nowego
zamówienia. Koszty wysy³ki prenumerat mnogich wysy³anych na jeden adres doliczane s¹ tylko raz.

DANE ZAMAWIAJ¥CEGO
Imię i nazwisko
Pieczątka ﬁrmowa
Stanowisko

Firma

Adres

NIP

–
Kod

Miasto

Rodzaj działalności (np. branża, kod EKD)
Liczba zatrudnionych: 1-10 11-20 21-50 51-100 pow. 100

Tel. stacjonarny

Tel. komórkowy

Fax

E-mail

–

–

Data

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Explanator z siedzibą w Poznaniu, ul. Barska 4 lok. 1,
w celu realizacji mojego zamówienia, a także w celach marketingowych. Wydawnictwo zapewnia klientom prawo do wglądu i zmiany
swoich danych osobowych. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej przez Wydawnictwo Explanator z siedzibą w Poznaniu,
ul. Barska 4 lok. 1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH PÓL DRUKOWANYMI LITERAMI

Podpis

Wydawnictwo Explanator, ul. Barska 4 lok. 1, 61-489 Poznań, tel. 61 855 01 12, fax 61 855 00 78, NIP 778-115-70-12, REGON: 634548840,
e-mail: biuro@explanator.pl, www.explanator.pl

Wype³nione zamówienie prosimy przes³aæ:
faksem na nr 61 855 00 78
lub e-mailem na adres prenumerata@magazyncontrolling.pl
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