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Prawidłowa polityka 
wynagrodzeń w bankach – 
wytyczne EBA i 
rozporządzenie ministra 
finansów  
 
Zapraszamy do udziału | 
w warsztatach organizowanych 
przez MM Conferences,   

	
Szanowni Państwo, 
  

oddajemy w Państwa ręce wydanie PRO HR poświęcone w całości tematyce 
compliance. Piszemy w szczególności o tym, dlaczego warto wdrażać reguły 
compliance oraz jakie jest ich znaczenie dla odpowiedzialności karnej członków 
zarządu. 
 
Doświadczenie naszych Klientów pokazuje, że wprowadzenie programu 
compliance generuje w dłuższej perspektywie czasowej znaczne korzyści 
finansowe, organizacyjne i reputacyjne. Jest niezastąpionym narzędziem w 
prowadzeniu biznesu. Temat wzbudza coraz większe zainteresowanie.  

Rośnie świadomość przedsiębiorców i moda na tworzenie etycznego środowiska pracy, 
zapobiegającego nadużyciom. Jest to również związane z uchwalaniem międzynarodowych regulacji 
prawnych, wpływających bezpośrednio na działalność spółek w Polsce. 
 
Posiadamy prężnie działający Dział prawa karnego dla biznesu i compliance. W codziennej praktyce 
współpracujemy z Kolegami z kancelarii prawnych w Europie i na świecie. Zachęcam do zapoznania 
się z wypowiedzią naszego gościa specjalnego – Hannah Leming z londyńskiej kancelarii Peters & 
Peters, prezentującej brytyjskie spojrzenie na tematykę compliance.  
 

Życzę owocnej lektury 
adw. Dominika Stępińska-Duch, partner 

 

Po co mówić o compliance? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najczęściej motywacją do 
wprowadzenia reguł compliance jest 
wystąpienie nadużycia. Prowadzone 
jest wówczas postępowanie 
wyjaśniające, ustalane są przyczyny, 
schemat oraz sprawcy. Niejednokrotnie 
jednym z najbardziej niepokojących 
wniosków jest stwierdzenie, że nie 
podjęto w spółce żadnych lub prawie 
żadnych działań, by zapobiec 
wystąpieniu nadużycia. Tymczasem 
prewencja jest najtańszą  
i najbardziej efektywną formą walki  
z nadużyciami.  
	

apl. adw. Jakub Lasek 
 

WYDARZENIA  
i PUBLIKACJE 
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Czytelne reguły compliance kluczowe dla ustalenia odpowiedzialności karnej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wdrażane w przedsiębiorstwach reguły zgodności (compliance) obowiązują wszystkich pracowników,  
w tym przedstawicieli kadry menedżerskiej. Nieprzestrzeganie wewnętrznych regulacji może skutkować 
nie tylko odpowiedzialnością wobec pracodawcy, ale również stanowić naruszenie przepisów karnych. 
Prawo karne zna szereg przestępstw gospodarczych, które wiążą się z przekroczeniem uprawnień lub 
niedopełnieniem obowiązków. 
 
Przykładem jest nadużycie uprawnień (art. 296 Kodeksu karnego). Polega na wyrządzeniu szkody  
w wysokości co najmniej 200,000 zł (lub spowodowania zagrożenia taką szkodą), na skutek 
niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień przez osobę zajmującą się sprawami 
majątkowymi przedsiębiorcy. Może zostać popełnione przez członka zarządu lub wspólnika 
prowadzącego sprawy spółki, ale także przez dyrektora oddziału, prokurenta lub członka rady nadzorczej 
czy komisji rewizyjnej. Inne przestępstwo to tzw. łapownictwo menedżerskie. Zachodzi, gdy osoba 
zajmująca się sprawami majątkowymi przedsiębiorcy przyjmuje lub żąda korzyści majątkowej w zamian 
za wykonanie czynności preferencyjnej, czynu nieuczciwej konkurencji lub wyrządzenie przedsiębiorcy 
szkody majątkowej. 

 

Compliance jest inwestycją długoterminową i pracochłonną. Jednak 
ani współczesny rynek, ani nowo kształtujące się oczekiwania 
społeczne nie pozostawiają złudzeń, że jest to wysiłek konieczny dla 
zbudowania pożądanej kultury organizacyjnej i zapewnienia sobie 
właściwej ochrony. Nie tylko przed konsekwencjami karnymi  
i finansowymi, ale także bardzo dolegliwymi konsekwencjami 
reputacyjnymi. Budowanie i utrzymywanie reputacji firmy etycznej jest 
nie tylko dobrze widziane, ale także coraz bardziej pożądane przez 
przedsiębiorców i podmioty organizujące przetargi, co m.in. wprost 
wyrażane jest w zapytaniach ofertowych, odnoszących się do 
konkretnych procedur compliance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skuteczne zapobieganie nieprawidłowościom wymaga sprzężenia czynników prawnego  
i ludzkiego. Czynnik prawny polega na zbudowaniu ładu wewnętrznego, opartego na jasnej  
i sprecyzowanej strukturze organizacyjnej oraz konkretnych zakresach obowiązków  
i procedurach. Do tego dochodzi czynnik ludzki, a więc konieczność budowania świadomości 
pracowników. Pracownik nieutożsamiający się z kulturą organizacyjną firmy jest  
bardziej podatny na nadużycia, aniżeli pracownik identyfikujący się z przyjętymi  
zasadami i wartościami.  
	

Fikcją byłoby przyjęcie, że odpowiedzialność za wszelkie decyzje 
zapadające w spółce ponoszą członkowie zarządu. Faktycznie wiele 
decyzji jest podejmowanych na niższym szczeblu. Ustalenie osoby 
odpowiedzialnej wymaga odpowiedzi na pytanie, czy dane zachowanie 
mieści się w zakresie odpowiedzialności danej osoby  
i w konsekwencji – czy stanowi niedopełnienie przez nią obowiązków. 
Nieocenione są w takim przypadku precyzyjne reguły compliance. 
	

dr Damian Tokarczyk 
 

 
w której udział wezmą nasi 
eksperci: r.pr. Katarzyna Sarek-
Sadurska omówi wytyczne EBA 
dotyczące prawidłowej polityki 
wynagrodzeń, a adw. Paweł 
Sobol – zmiany prawne  
i praktyczne aspekty 
dokumentacji w polityce 
wynagrodzeń. 
Miejsce: Hotel The Westin, 
Warszawa. 
 
Zgłoszenia prosimy kierować na 
adres: 
marketing@raczkowski.eu 
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Reguły compliance, które określają zasady odpowiedzialności za podejmowane decyzje, mogą mieć 
wpływ na odpowiedzialność za czyny zabronione popełnione przy wykonywaniu działalności 
gospodarczej. Jeżeli w sytuacji kryzysowej niemożliwe okaże się wykazanie odpowiedzialności 
pracownika niższego szczebla, odpowiedzialność automatycznie przenosi się do góry – wprost do 
członków zarządu. Zwolnienie ich z odpowiedzialności możliwe jest tylko wtedy, gdy dokumenty tworzące 
ład wewnętrzny będą spójne, czytelne i pozwolą na wskazanie osoby faktycznie odpowiedzialnej za 
realizację danego obowiązku. 
 
Prawidłowo skonstruowane reguły compliance powinny wskazywać zakresy uprawnień i obowiązków 
przypisanych nie tyle do poszczególnych osób, co stanowisk. Naruszenie takich reguł wewnętrznych 
przez daną osobę jest w takim wypadku równoznaczne z wyczerpaniem znamienia „niedopełnienia 
obowiązku lub nadużycia uprawnień”. Przykładowo, reguły compliance mogą wskazywać osoby 
odpowiedzialne za czynności z zakresu BHP, co może skutkować zdjęciem z pracodawcy 
odpowiedzialności za przestępstwa lub wykroczenia związane z naruszeniem przepisów bhp. Ten sam 
skutek może odnieść wdrożenie zasad dotyczących wykonywania innych obowiązków z zakresu prawa 
pracy lub ubezpieczeń społecznych.  
 
Ochrona danych osobowych pracowników – odpowiedzialność działów HR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pracownicy działów HR regularnie zbierają i przetwarzają informacje o pracownikach i kandydatach do 
pracy. Towarzyszy temu szereg wątpliwości, czy można pytać pracownika lub kandydata do pracy  
o określone informacje oraz czy można pozyskiwać te informacje z innych źródeł (np. z Internetu lub od 
byłych pracodawców). W przypadku pracowników i kandydatów do pracy, możliwości przetwarzania 
danych osobowych są mocno ograniczone. Z pewnością podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 
221 k.p. Zawarty w nim katalog danych jest jednak bardzo wąski, a istnieją poglądy, zgodnie z którymi nie 
może on być rozszerzany, poprzez odwołanie się do innych podstaw przetwarzania danych 
(wymienionych chociażby w ustawie o ochronie danych osobowych).  
 
Rola działów HR w zakresie ochrony danych osobowych pracowników jest ogromna i zaczyna się na 
etapie ich zbierania. Już samo zbieranie danych może być bowiem ich przetwarzaniem, jeżeli odbywa się 
z zamiarem ich dalszego wykorzystania (np. w procesie rekrutacji). Pracodawca nie może żądać od 
pracownika czy kandydata do pracy podania danych, których nie ma prawa przetwarzać. Dlatego już na 
tym początkowym etapie bardzo ważne jest upewnienie się, czy istnieje podstawa prawna do  
żądania określonych informacji i czy zakres żądanych informacji jest adekwatny do celu, który 
pracodawca chce osiągnąć.	
 

Czytelne wskazanie schematu organizacyjnego przedsiębiorstwa i przypisanie 
wykonywania poszczególnych obowiązków do określonych stanowisk, zmniejsza ryzyko 
poniesienia odpowiedzialności karnej przez członków zarządu lub wspólników 
prowadzących sprawy spółki.  
	

r.pr. Edyta Jagiełło 
 

Od 25 maja 2018 r., przetwarzanie danych osobowych bez podstawy 
prawnej lub naruszenie warunków zgody określonych w rozporządzeniu 
unijnym, będzie zagrożone karą w wysokości do 20 mln EUR lub  
4% rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku.  
W przypadku danych osobowych pracowników, odpowiedzialność za to, 
aby nie dochodziło do naruszeń, spoczywa w pierwszej kolejności  
na pracownikach działów HR. Ważne jest odpowiednie przeszkolenie 
tych osób oraz zapewnienie im bieżącego wsparcia specjalistów  
z zakresu ochrony danych.   
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tym początkowym etapie bardzo ważne jest upewnienie się, czy istnieje podstawa prawna do  
żądania określonych informacji i czy zakres żądanych informacji jest adekwatny do celu, który 
pracodawca chce osiągnąć.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kara 163 mln funtów brytyjskich za niezapewnienie systemu przeciwdziałania praniu  
brudnych pieniędzy 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ustalenia FCA wskazują na potrzebę zapewnienia przez specjalistów ds. compliance, że:  

1) procedury due dilligence – Customer Due Dilligence (CDD) i Enhanced Due Dilligence (EDD) są 
wystarczające do poinformowania o ocenie ryzyka, stanowiącej podstawę monitorowania 
transakcji; 

2) zasady obowiązujące w spółce delegują odpowiedzialność za identyfikację i zarządzanie ryzykiem 
niefinansowym w szczególności na osoby ostatecznie odpowiedzialne za przeprowadzenie 
procedury due dilligence;  

3) istnieją odpowiednie metodologie oceny ryzyka w zakresie AML, dotyczące poszczególnych 
klientów i krajów; 

4) istnieją właściwe polityki i procedury w zakresie AML; 

5) Infrastruktura IT w zakresie AML zapewnia przechowywanie informacji dotyczących klientów 
zgodnie z zasadą „znaj swojego klienta” (ang. Know Your Customer KYC);  

6) istnieją zautomatyzowane systemy AML do wykrywania podejrzanych transakcji i skutecznego 
monitorowania przepływów pieniędzy związanego z transakcjami; 

7) Istnieje odpowiedni system nadzoru nad transakcjami. 

 
Źródło: https://www.fca.org.uk/publication/final-notices/deutsche-bank-2017.pdf 
 
 

Można posłużyć się zgodą pracownika czy kandydata do pracy na przetwarzanie danych 
osobowych, jeżeli osoba taka miała zapewnioną całkowitą swobodę jej udzielenia i mogła 
odmówić zgody bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Ocena, czy taka sytuacja miała 
miejsce należy do pracownika HR. Przykładowo, jeżeli kandydat  
z własnej woli, bez pytania ze strony pracodawcy, dostarczy referencje od poprzedniego 
pracodawcy, to tak wyrażona zgoda na przetwarzanie tych danych będzie skuteczna. Jeżeli 
natomiast kandydat zostanie poproszony o referencje pod rygorem wykluczenia  
z procesu rekrutacji, to – nawet jeżeli je dostarczy – taka zgoda będzie  
mogła być zakwestionowana.  
	

Niestosowanie się do wymogu zapobiegania przestępczości finansowej 
za pomocą odpowiednich systemów kontroli jest kluczowym obszarem 
zainteresowania dla Brytyjskiego Urzędu Regulacji Finansowych (FCA). 
W styczniu 2017 r. FCA nałożył na jeden z międzynarodowych banków 
karę w wysokości 163 mln funtów brytyjskich z powodu niewdrożenia 
systemu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Jakie lekcje płyną 
z tego dla specjalistów ds. compliance? 

Hannah Laming 
Peters & Peters 

	

 


