
Czy funkcja compliance 
to już konieczność?

Poprawnie zaimplementowana funkcja compliance umożliwia osiągnięcie 
istotnej przewagi konkurencyjnej poprzez: 

Posiadanie funkcji compliance, czyli systemu zarządzania zgodnością z przepisami, 
od lat jest normą funkcjonowania przedsiębiorstw na świecie. Dotychczas w Polsce 
funkcja ta była niedoceniana, ponieważ firmy nie dostrzegały wymiernych korzyści 
płynących z jej posiadania. Tymczasem Polska wciąż zajmuje czołowe miejsca 
w rankingach, oceniających skomplikowanie jurysdykcji prawnych na świecie pod 
kątem tego, jak trudno jest firmom przestrzegać lokalnych przepisów. Obecnie 
przedsiębiorstwa w Polsce zmieniają swoje podejście do tej kwestii, zauważając 
wartość dodaną, jaką przynosi posiadanie dobrze działającej funkcji compliance  
w organizacji. 

sprawniejsze reagowanie i gotowość na zmiany 
regulacyjne.

możliwość uniknięcia lub ograniczenia strat 
finansowych i wizerunkowych jako konsekwencji 
niezgodności z obowiązującymi przepisami.

zwiększenie świadomości i poczucia odpowiedzialności 
za zgodność wśród pracowników.

W związku z powyższym, wydatki związane z funkcją zapewnienia zgodności, należy rozpatrywać w kategorii inwestycji, które 
przyniosą odpowiedni zwrot w przyszłości.
Obecnie poprawne wdrożenie funkcji compliance nie jest tylko wyborem, lecz staje się koniecznością, zwłaszcza gdy 
weźmiemy pod uwagę najlepsze praktyki oraz zapisy procedowanej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. 
Zgodnie z jej zapisami podmioty będą praktycznie zobowiązane do posiadania funkcji compliance.

Skuteczna i efektywna funkcja compliance, to taka, która:

Zgodnie z procedowaną ustawą 
o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych, organizacje powinny
wyznaczyć osobę lub komórkę
organizacyjną, nadzorującą przestrzeganie
zasad i przepisów regulujących działalność
podmiotu. Brak takiej funkcji jest jedną
z oznak nieprawidłowości w organizacji
podmiotu, która ułatwia popełnienie czynu
zabronionego i jest jednym z warunków
odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
(art.  6) ustawy

Do głównych zadań funkcji compliance należy:

Identyfikacja i monitorowanie 
ryzyka wynikającego 
z nieprzestrzegania 
norm prawnych i aktów 
wewnętrznych;

Zapobiega występowaniu niezgodności;

Wykrywa pojawienie się niezgodności oraz

Odpowiednio reaguje i umożliwia podjęcie działań korygujących.

Wczesne ostrzeganie, rozumiane 
jako ocena potencjalnego 
wpływu zmian pojawiających się 
w otoczeniu regulacyjnym na 
działalność organizacji;

Doradzanie zarządowi w sprawie 
przestrzegania przepisów 
przyjętych zgodnie z wytycznymi 
prawa oraz w kwestiach nowych 
produktów, usług i rynków  
z punktu widzenia compliance;

Doradzanie zarządowi w sprawie 
przestrzegania przepisów 
przyjętych zgodnie z wytycznymi 
prawa oraz w kwestiach nowych 
produktów, usług i rynków  
z punktu widzenia compliance;

* https://www.tmf-group.com/pl-pl/news-insights/press-releases/2018/july/compliance-complexity-index-18/)
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Polska znajduje się na 9. miejscu w 
Indeksie Zgodności z Przepisami 2018, 
w którym oceniono 84 jurysdykcje na 
świecie pod kątem tego, jak trudno 
jest firmom przestrzegać lokalnych 
przepisów i innych związanych z tym 
kwestii*

należytą dbałość o reputację oraz budowanie 
odpowiedniej kultury etycznej w organizacji.
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W KPMG pomagamy organizacjom wyjść poza proste spełnienie kolejnego wymogu regulacyjnego. Zamiast tego 
gruntownie analizujemy, oceniamy i dostosowujemy funkcję compliance do oczekiwań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz 
najlepszych praktyk tak aby maksymalizować wartość dodaną. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Najwyższa jakość obsługi
Nasi Klienci to polskie oraz międzynarodowe firmy i instytucje ze wszystkich sektorów gospodarki. Zwracają się do 
nas po wsparcie ze względu na wysoki standard świadczonych przez nas usług, specjalizacje branżowe i szeroką 
wiedzę na temat rynków lokalnych, regionalnych i globalnych.

KPMG to międzynarodowa sieć firm audytorsko-doradczych. W Polsce zatrudniamy ponad 
1800 osób w biurach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach 
i Łodzi. Jesteśmy na polskim rynku już od ponad 25 lat.

Kim jesteśmy:

Projektowanie i wdrażanie programów etycznych i antykorupcyjnych. 

Wsparcie przy projektowaniu i wdrożeniu zasad postępowania na wypadek zagrożenia popełnienia czynu 
zabronionego lub skutków niezachowania reguł ostrożności.

Outsourcing lub co-sourcing funkcji wistleblowing oraz przeprowadzanie postępowań wyjaśniających. KPMG może na 
potrzeby organizacji przejąć odpowiedzialność za obsługę kanałów zgłaszania nieprawidłowości. Rozwiązanie to niewątpliwie 
wzmacnia niezależność kanałów oraz zwiększa zaufanie potencjalnych sygnalistów. Co – sourcing umożliwia skorzystanie  
z doświadczonego zespołu KPMG w miarę potrzeb (np. do przeprowadzania postępowań wyjaśniających).

Wdrożenie, ocena i usprawnienie kanału zgłaszania nieprawidłowości (wistleblowing) uwzględniającego zasady ochrony 
sygnalistów. 

Przeprowadzenie niezależnej zewnętrznej oceny funkcji compliance - zaczynając od zrozumienia wymagań regulacyjnych, 
celów, specyfiki biznesu i działań organizacji, KPMG ocenia stan obecny, efektywność i zgodność  funkcji compliance  
z wymogami regulacyjnymi i praktykami rynkowymi. Dzięki temu KPMG wskaże kierunki możliwych usprawnień, a tym 
samym przyczynić się do znacznej poprawy działania funkcji compliance  w organizacji.

Outsourcing lub co-sourcing funkcji compliance. KPMG świadczy usługi outsourcingu pełnego, pozwalającego spółkom 
skupić się wyłącznie na podstawowej działalności biznesowej oraz częściowego (tak zwany co-sourcing), umożliwiającego 
uzyskanie wsparcia specjalistycznego od bardziej doświadczonego zespołu KPMG w wybranych obszarach działalności 
funkcji compliance.

Wdrożenie funkcji compliance – usługa obejmuje: poznanie potrzeb i oczekiwań klienta oraz jego otoczenia 
prawnego oraz opracowanie docelowego modelu operacyjnego compliance dostosowanego do aktualnego otoczenia 
regulacyjnego właściwego dla branży. Oprócz opracowania docelowego modelu operacyjnego funkcji compliance 
oferujemy również usługę jego wdrożenia lub wsparcia tego procesu.

Jak KPMG może pomóc
Nasze usługi w zakresie funkcji Zapewnienia zgodności obejmują :


