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Vorwort

Es wird gesagt, dass eine Tradition erst nach drei Ereignissen begründet wird. Damit ist aber
noch nicht gesagt, ob es eine gute Tradition ist. Im November 2014 fand in Warschau das
inzwischen 5. Deutsch-Polnische Forum für Recht und Wirtschaft statt. Wir haben damit nicht
nur eine Tradition begründet. Die stetig steigenden Teilnehmerzahlen, die prominenten
Partner, das Engagement von Wirtschaft, Politik und Wissenschaft stellen unter Beweis, dass
es uns gelungen ist, auch eine gute Tradition zu begründen.
Die von der Europa-Universität Viadrina, der Deutsch-Polnischen Juristen-Vereinigung e.V.
sowie der Deutsch-Polnischen Industrie- und Handelskammer in Warschau jährlich zu
jeweils anderen aktuellen Compliance-Themen stattfindende Konferenz stellt inzwischen
eine etablierte Institution in Form einer gemeinsamen Austauschplattform für Vertreter
der Wissenschaft, Wirtschaft und Politik aus Deutschland und Polen rund um das Thema
Compliance dar.
Dr. Marcin Ciemiński, Monika Diehl, Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Bereits bei der ersten Veranstaltung 2010 haben wir an der Universität Warschau das 1. Forum
für Recht und Wirtschaft dem Thema Compliance gewidmet. Das Interesse der Teilnehmer
und der Referenten sowie die steigende Aktualität des Themas war uns Grund genug, das
Forum jedes Jahr der interdisziplinären Compliance-Materie zu widmen. So dürfen wir Ihnen
heute die Ergebnisse des 5. Forums 2014 unter dem Titel „Deutschland und Polen – vereint
in Compliance“ präsentieren.
In diversen Beiträgen behandeln die Autoren aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik
drei wesentliche Themenblöcke: die aktuellen Herausforderungen für die Umsetzung von
Compliance Management Systemen, Aktualitäten aus dem Bereich der Legal Compliance
sowie Implementierung von Compliance in besonderen Organisationstypen wie Wirtschaftsverbänden und Interessenvereinigungen sowie mittelständischen Unternehmen.
Denn eines ist sicher: So unterschiedlich das deutsche und polnische Rechtssystem sein
möge, so verbindet ihre Adressaten dasselbe Ziel: Sie wollen die sich aus diesen Rechtssystemen ergebenden Regeln einhalten. Doch wie ist dieses Ziel zu erreichen? Darauf bietet
die Compliance-Forschung konkrete Lösungen an und unsere Autoren in der vorliegenden
Fachpublikation praktische Hinweise für die Planung und Umsetzung.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und freuen uns, Sie am 5.11.2015 bei dem
nächsten 6. Forum in Warschau oder im Forum-Portal auf www.fowirt.org zu begrüßen!

Prof. Dr. Bartosz Makowicz
Viadrina Compliance Center, Europa-Universität Viadrina Frankfurt(Oder)
Dr. Jan Schürmann
Deutsch-Polnische Juristenvereinigung
Thomas Urbanczyk
Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer

Rechtliche Vorteile der
Einführung von
Compliance-Systemen in Polen
1. Einführung

In den letzten Jahren waren wir Zeugen einer dynamischen
Entwicklung von Compliance Management Systemen (CMS)
in Polen. Wie es scheint, ist diese auf mindestens zwei wichtige Faktoren zurückzuführen. Erstens betreffen compliancebezogene Probleme Unternehmen in jedem Wirtschaftssektor, wovon laute Korruptionsskandale um renommierte
polnische Unternehmen sowie polnische Abteilungen internationaler Konzerne zeugen1. Zahlreiche Beispiele von auf
Verstöße zurückgehenden negativen, oft unumkehrbaren
Einbüßen in Renommee und Wert verleiten Unternehmer
zur Durchsetzung von Präventivmaßnahmen. Zweitens
reagiert die Regulative in Polen nicht nur immer feinsinniger auf Ungereimtheiten, sondern es fand ein bedeutsamer
Ansatzwechsel bei der Missbrauchsbekämpfung statt. Die einst
auf die Verfolgung beschränkte Aktivität wird nun ergänzt
durch Bildung und Vorbeugung, welche auch mittlerweile
im immer größeren Maße von Unternehmern erwartet wird2.
1 Im Zuge der polnischen „Infoaffäre“ von 2014 schloss Hewlett Packard einen Vergleich mit
der US-Regierung über die Zahlung von 108 Mio. Dollar; 2013 schloss auch Phillips einen
Vergleich über 4,5 Mio. Dollar mit der US-Wertpapier- und Börsenkommission, nachdem
Schmiergeldzahlungen des polnischen Firmenzweigs im Gesundheitswesen aufgedeckt
worden sind; 2012 hingegen zahlte der Pharmakonzern Eli Lilly and Company im Rahmen
eines weiteren Vergleichs 29 Mio. Dollar aufgrund von Vorwürfen bezüglich der
Überreichung von Schmiergeldern an Vertreter des öffentlichen Gesundheitswesens
in Polen.
2 Das polnische Regierungsprogramm zur Bekämpfung von Korruption 2014–2019 propagiert explizit Lösungen für die Wirtschaft im Rahmen von gemeinsamen Unterfangen und
Projekten. Ein gutes Beispiel für die Wende in der Denkweise der Normgeber stellt die am 20.
Mai 2014 vom Chef des Zentralen Antikorruptionsbüros, dem Vorstandsvorsitzenden der
Warschauer Wertpapierbörse sowie einen Vertreter des Finanzaufsichtskommission

Obwohl also die polnische Rechtsordnung (mit Ausnahme des
Banken- und Versicherungswesens3) derzeit keine Pflicht zur
Einführung eines unternehmenseigenen CMS vorsieht, stellt die
Entscheidung über dessen Implementierung einen geschäftlichen Verhaltensstandard sowie eine bewusste Entscheidung
des Unternehmens zum Schutz der eigenen Interessen dar4.
In diesem Kontext lohnt sich eine kurze Überlegung, welche
Vorteile polnischen Unternehmern mit der Einführung von
wirksamen Compliance-Systemen zukämen. Diese würden
sich auf allen Ebenen des Umgangs mit Verstößen offenbaren
(vor, während und nach ihrem Auftreten), da ComplianceSysteme (i) Missbrauch vorbeugen, (ii) die Verwaltung von
Konformitätsverstoßszenarien, also die Einrichtung eines
Krisenmanagements, ermöglichen und (iii) ein Abwehrmittel
für Unternehmer gegen strafrechtliche Folgen darstellen.

unterzeichnete gemeinsame Erklärung zur Übernahme der sachlichen Schirmherrschaft
über Fortbildungsmaßnahmen und Workshops zur Verbesserung der Compliance-Kultur
in den Institutionen des Finanzmarktes dar.
3 Für das Bankenwesen besteht die obligatorische Einführung von einem betriebseigenen
Compliance-Systemen auf der Grundlage von Vorschriften der der in Polen umgesetzten
Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente (MiFiD); Eine
entsprechende Verpflichtung für das Versicherungswesen sieht hingegen die Richtlinie
des Europäischen Parlaments und des Rates 2009/138/EG vom 25. November 2009
betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) vor.
4 Als Beispiel sei die warschauer Wertpapierbörse zu nennen, welche die Einführung einer
Verpflichtung von dort notierten Unternehmen zum Besitz von Compliance-Strukturen
plant überlegt.
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2. Missbrauchsverhinderung

Der präventive Hintergrund der Einführung eines CMS erscheint
auf den ersten Blick genauso naheliegend, wie von Geschäftsleuten unterschätzt. Weltweit herrscht derzeitig die Praxis der
„Doublierung“ der strafrechtlichen Verantwortung für Gesetzesverstöße, für die einerseits als Organe handelnden natürlichen
Personen, andererseits die Personenvereinigungen, für die sie
handelten, belangt werden. Ein funktionierendes ComplianceSystem erlaubt es demgegenüber Fälle von Zuwiderhandlungen zu beschränken oder gar gänzlich auszuschließen, weil es
präzise bestimmt, welche Verhaltensweisen in der gegebenen
Organisation als unzulässig angesehen werden (wodurch das
wichtige Bestandteil „größeres Bewusstsein über Missbrauchsrisiken“ in die Unternehmensstruktur eingebaut wird) und weil
es überdies durch die Werbung für rechtstreues Verhalten zur
Entstehung einer Compliance-Kultur beiträgt5.
Ein CMS kann vor allem dann als zielgerichtet angesehen werden, wenn es maßgeschneidert für das gegebene Unternehmen ist. Notwendig für die Einführung eines solchen Systems
ist daher eine im Vorfeld durchgeführte unternehmenseigene
komplexe Gefahren- und Risikoanalyse mit Rücksicht u.a. auf
den Wirtschaftszweig, in dem das Unternehmen agiert, dessen
Kontrahenten und Stakeholder, kurz – unter Berücksichtigung
des „Kontextes“ der gegebenen Organisation. Von nicht minder
großer Bedeutung ist die firmeninterne Verinnerlichung des
eigenen CMS durch Bildungs- und Aufklärungsmaßnahmen.
Als entscheidend ist in diesem Kontext das Engagement des
Vorstands in die Schaffung einer eigenen Compliance-Kultur
im Unternehmen zu bewerten. Schließlich darf das CMS nicht
lediglich „auf Papier“ existieren. Die gewählten Lösungen haben
praktisch und umsetzbar zu sein, während die Effektivität des
Systems durchgehend überwacht werden sollte. Erst ein nach
diesen Maßgaben entwickeltes Compliance-System, welches
nicht lediglich als „Feigenzweig“ zur Abdeckung von Missständen fungieren soll, erlaubt eine effektive Vorbeugung von Verstößen im Unternehmen und, konsequenterweise, die damit
einhergehenden Haftungsprobleme gänzlich zu vermeiden6.

3. Management
von Konformitätsmängeln

Einen weiteren Mehrwert eines hauseigenen ComplianceSystems, und gleichzeitig einen rechtlichen Vorteil, stellt die
Schaffung von effektiven unternehmensinternen Krisenmanagementmechanismen zum Zwecke der Identifizierung von Verstößen und Anwendung durchdachter Reaktionsstrategien dar.
Die Aufgabe eines CMS besteht vor allem darin, die Erkennung von Verstößen gar erst zu ermöglichen, insbesondere
durch die Einführung von Warnsystemen (whistleblowing),

wie z.B. einer Hotline für Mitarbeiter. Mit der Schaffung von
Anreizen für Angestellte zur Signalisierung von Missständen
sollte ein CMS nicht nur für eine zero-tolerance Kultur in dieser Hinsicht werben, sondern gleichzeitig einen notwendigen
Schutz für Whistleblower sicherstellen, insbesondere durch die
Gewährleistung von Anonymität. Die polnische Rechtsordnung
sieht nämlich einen solchen Schutz, wie man ihn z.B. aus dem
US-amerikanischen Dodd-Frank-Act7 kennt, nicht vor. Jedoch
verhilft die Einführung eines wirkungsvollen Frühwarnsystems
auch in Abwesenheit rechtlicher Regelungen zur Erkennung
von Missbrauchserscheinungen im Unternehmen, wodurch die
auf diesem Wege gewonnen Informationen nächstens entsprechend Verwaltet werden können.

Schließlich ermöglicht ein wirkungsvolles Compliance-System
eine bewusste Entscheidungsfindung in Bezug auf Handlungsstrategien für den Fall der Aufdeckung von Konformitätsverstößen. Ein Unternehmen steht grundsätzlich vor der
Entscheidung, sich mit solchen Ereignissen „intern“ auseinanderzusetzen, etwa durch die Anpassung des betriebseigenen
CMS, die Durchführung von zusätzlichen Fortbildungsmaßnahmen oder Disziplinarmaßnahmen gegen die Verantwortlichen,
oder etwa „nach außen hin“ gerichtete Ansätze zu verfolgen
und die diagnostizierten Verstöße freiwillig den zuständigen
staatlichen Stellen anzuzeigen, um möglicherweise gemilderten Strafen entgegenzuschauen. Ein Modellbeispiel für die
Vorteile des letzteren Ansatzes stellt das leniency-Programm
im polnischen Kartellrecht mit seiner Möglichkeit der Strafmilderung für Unternehmer dar8. Obwohl (abgesehen davon) die
polnische Rechtsordnung keine weiteren expliziten Aussagen zur
Schaffung von Anreizen für eine Zusammenarbeit mit Organen
trifft, wenden sich diese immer häufiger von sich aus an Firmen
mit der Bitte um Unterstützung in laufenden Untersuchungen.
Es lässt sich demnach nicht ausschließen, dass das Einbeziehen
der Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden ins FirmenCMS zu einer günstigeren Bewertung des Unternehmens bei
der Festlegung von dessen Verantwortlichkeit für betriebsinterne Verstöße führen würde.

4. Compliance defense

In der Gänze der aus einem CMS erwachsenden rechtlichen
Vorteile spielt wohl die Möglichkeit der Bewahrung eines
Unternehmers vor einer strafrechtlichen Verantwortung
(compliance defense) die bedeutendste Rolle, zumal sie bei
näherer Betrachtung durchaus als denk- bzw. durchführbar im
Rahmen der polnischen Rechtsordnung erscheint.
Der britische UK Bribery Act sieht das Bestehen eines entsprechenden CMS explizit als eine Form der Vorbeugung von strafrechtlichen Folgen vor9.
Ein passgenaues CMS bestimmt auch zulässige Verhaltensweisen im Falle der Aufdeckung von Verstößen. Oft sehen interne
Compliance-policies für den Fall, dass Verdachtsmomente entstehen, eine Verifizierungspflicht im Wege der Einleitung einer
internen Untersuchung vor, welche eine möglichst zeitnahe
Aufdeckung der vermuteten Verstöße ermöglichen soll. Ein gut
angepasstes CMS im Unternehmen erleichtert des Weiteren die
Anwendung von Disziplinierungsmaßnahmen gegenüber Mitarbeitern sowie die Durchführung von Untersuchungen, indem
es entsprechende Prozeduren, z.B. der E-Mail-Sichtung, sowie
zulässige Maßnahmen gegenüber verwickelten Mitarbeitern –
hier sei als Beispiel die Dienstenthebung von in offenen Interessenskonflikten stehenden Personen genannt – regelt.

Eine solche Zusage wird zwar nicht formell vom US-amerikanischem Foreign Corrupt Practices Act erteilt, jedoch sind auch
die dortigen Strafverfolgungsorgane durch interne Richtlinien dazu angehalten, das Bestehen eines CMS bei Entscheidungen über die Aufnahme der offiziellen Strafverfolgung
sowie im Zuge der Strafzumessung zu berücksichtigen10.
Auch im polnischen Gesetz vom 28. Oktober 2002 über die
Strafverantwortung von Personenvereinigungen findet sich
ein compliance defense-Moment wieder. So sieht Art. 5 des
Gesetzes die Verantwortung einer Personenvereinigung u.a.
für die Schuld vor, welche dieser bei der nachlässigen Ordnung
ihres Innenlebens zu Lasten kommt – beispielsweise für die
Abwesenheit von einem Compliance-System. Dessen Anwesenheit kann demnach in der Praxis eine Befreiung von der
Verantwortung für betriebsinternen Missbrauch und damit
auch Straffreiheit in Bezug auf dieses Gesetz mit sich bringen.
Die Tatsache des Bestehens von einem Compliance-System
im Unternehmen kann schließlich auch in die Strafzumessung
einfließen. Das Gesetz über die Strafverantwortung von Personenvereinigungen bestimmt nämlich in Art. 10 die Umstände,
die bei der eventuellen Bestimmung der Strafe für das Handeln der Personenvereinigung Berücksichtigung finden sollten.
Compliance-Systeme sind zwar nicht in der dortigen Aufzählung vertreten, doch es handelt sich dabei ohnehin leidglich
um Regelbeispiele, weswegen das urteilende Gericht auch
sonstige im Verfahren festgestellte Umstände gelten lassen
kann. Mit Blick auf die weltweite Tendenz lässt sich mit großer
Wahrscheinlichkeit sagen, dass Compliance-Systeme in den
Augen von Richtern zu diesen strafmildernden Umständen
mitgezählt werden.
Ein wirksames CMS erscheint demnach als ein zunehmend
realer Mechanismus zum Ausschluss oder zumindest zur Einschränkung der Strafverantwortung von Unternehmern für in
den von ihnen geführten Strukturen stattfindende Verstöße11.

Dr. Marcin Ciemiński
Rechtsanwalt und Leiter des Teams für Wirtschaftsstrafrecht im Warschauer Büro von Clifford
Chance. Vertritt als Experte auf diesem Gebiet Mandanten in Strafverfahren und bei internen
Ermittlungen, insbesondere bei Korruptions- und Betrugssachen sowie Regulierungsfragen,
einschließlich FCPA und UK Bribery Act. Beriet Gesellschaften verschiedener Wirtschaftszweige
vielfach in Compliancefragen.
Marcin.Cieminski@CliffordChance.com
Monika Diehl
Juristin im Team für Wirtschaftsstrafrecht des Warschauer Büros von Clifford Chance. Spezialisiert
sich auf interne Antikorruptionsermittlungen sowie in Compliancefragen. Berät Mandanten in
Wirtschaftsstrafverfahren und bei internen Ermittlungen, u.a. auf dem Gebiet des FCPA sowie

5 S. z.B. Brent Snyder, Compliance is a Culture, Not Just a Policy, Department of Justice,
Remarks as Prepared for the International Chamber of Commerce/United States Council of
International Business Joint Antitrust Compliance Workshop, 9. September 2014.
6 Die hier genannten grundliegenden Prinzipien für ein effektives CMS werden u.a. im
Prozeduren-Handbuch zur britischen Antikorruptionsgesetzgebung (s. The Bribery
Act 2010 Guidance about procedures which relevant commercial organisations can put
into place to present persons associated with them from bribing (section 9 of the Bribery
Act 2010), in den Guidelines zum US-Gesetz über ausländische Antikorruptionspraktiken
(zob. Hallmarks of Effective Compliance Program, A Resource Guide to the U.S. Foreign
Corrupt Practices Act, S. 57 f ) sowie in der kürzlich von der Internationalen Organisation
für Normung veröffentlichten Norm ISO 19600 für den Einsatz von Compliance Management
Systemen (s. International Standard ISO 19600 Compliance management systems –
Guidelines, 15. Dezember 2014) genannt.

7 Der am 3. Februar 2014 veröffentlichte EU-Antikorruptionsbericht übte eindeutige Kritik
an Polen für das Fehlen jeglicher rechtlicher Mechanismen zum Schutz von Whistleblowern.
Demgegenüber genießen sie auf der Grundlage vom Dodd-Frank Act nicht nur rechtlichen
Schutz, sondern auch eine signifikante finanzielle Belohnung als Anreiz zur Anzeige von
Verdachtsmomenten auf Missbrauch. Ihr Umfang richtet sich nach dem Strafmaß für den
aufgedeckten Verstoß. Der derzeit höchste Betrag wurde im September 2014 von der
Wertpapier- und Börsenkommission ausgezahlt und belief sich auf 30 Mio., s.
http://www.fcpablog.com/blog/2014/9/22/huge-payday-sec-whistleblower-awardedrecord-30-million.html# .

bei internationalen Regulierungsprojekten.
Monika.Diehl@cliffordchance.com

8 Art. 109 des polnischen Wettbewerbs- und Konsumentenschutzgesetzes, Dz.U. 2007
nr 50, poz. 331.
9 S. Art. 7(2) UK Bribery Act.
10 S. Corporate Compliance Program, A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices
Act, s. 52; zuletzt weißt auch das US-Department of Justice darauf hin, dass die Einführung von unmittelbaren Anreizen für amerikanische Unternehmen sehr begrüßenswert sei,

insbesondere in Kontext von Geschäftsbeziehungen zum Ausland. S.
http://www.fcpaprofessor.com/fcpa-enforcement-critic-and-reform-advocate-selectedas-new-doj-fraud-section-chief, http://www.fcpaprofessor.com/recent-doj-speeches.
11 S. auch M. Koehler, Revisiting a Foreign Corrupt Practices Act Compliance Defense,
2012 Wisconsin Law Review 609, 10. Januar 2012.
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Niezwykle ważne jest rozpowszechnianie wiedzy o systemie

Odpowiedni system compliance wyznacza także sposób postę-

compliance w przedsiębiorstwie poprzez działania edukacyj-

powania w przypadkach wystąpienia braku zgodności w przed-

ne, szkoleniowe i uświadamiające. W tym kontekście kluczowe

siębiorstwie. Wewnętrzne polityki compliance często nakazują

jest zaangażowanie zarządu w tworzenie kultury compliance

dokonywanie weryfikacji podejrzeń o ewentualnych naduży-

w przedsiębiorstwie. Wreszcie, system compliance nie może

ciach poprzez przeprowadzenie dochodzeń wewnętrznych, któ-

funkcjonować jedynie „na papierze“, a przyjęte w nim rozwią-

re pozwolą na wykrycie nadużyć na możliwie najwcześniejszym

zania muszą być praktyczne i wykonalne, a jego działanie stale

etapie, z korzyścią dla spółki. Odpowiedni system compliance

monitorowane. Dopiero tak skonstruowany system, który nie

w przedsiębiorstwie ułatwi także stosowanie sankcji dyscypli-

będzie stanowił jedynie „listka figowego“, za którym ukrywane

narnych wobec pracowników i przeprowadzenie postępowania

są nieprawidłowości, może pozwolić skutecznie zapobiec nad-

wyjaśniającego regulując procedury dotyczące m.in. przeglądu

W ostatnich latach jesteśmy w Polsce świadkami dynamicznego

użyciom w przedsiębiorstwie i w konsekwencji, w ogóle uniknąć

e-maili, czy też podejmowania działań wobec pracowników

rozwoju systemów compliance. Jak się wydaje, można wyróżnić

problemu odpowiedzialności za nadużycia6.

zaangażowanych w wykryte nieprawidłowości, przykładowo,

Prawne korzyści wprowadzenia
systemu compliance w Polsce
1. Wprowadzenie

co najmniej dwie przyczyny tego zjawiska. Po pierwsze, proble-

3. Zarządzanie brakiem zgodności

my braku zgodności dotykają przedsiębiorstw w każdym sekto-

odsunięcie od funkcji osób, co do których istnieje podejrzenie
konfliktu interesów.

rze gospodarki, o czym świadczą głośne afery korupcyjne do-

Kolejną zaletą systemu compliance stanowiącą zarazem praw-

tyczące renomowanych polskich przedsiębiorców czy polskich

ną korzyść jest stworzenie w przedsiębiorstwie mechanizmów

Wreszcie, sprawny system compliance umożliwia przedsiębior-

oddziałów międzynarodowych koncernów . Liczne przykłady

sprawnego zarządzenia ryzykiem braku zgodności, umożli-

stwu podjęcie świadomej decyzji co do strategii postępowania

negatywnego i często nieodwracalnego wpływu nadużyć na

wiających identyfikację nadużyć oraz podjęcie przemyślanych

w przypadku braku zgodności. Przedsiębiorstwo może bowiem

renomę i wartość spółki zachęcają przedsiębiorców do podej-

decyzji w zakresie reagowania na nieprawidłowości.

zdecydować, czy poradzić sobie z zaistniałymi nieprawidło-

1

mowania działań o charakterze prewencyjnym. Po drugie, regu-

wościami „wewnętrznie“, poprzez np. modyfikację systemu

latorzy w Polsce są nie tylko coraz bardziej wyczuleni na niepra-

compliance, wprowadzenie dodatkowych szkoleń, czy też wy-

widłowości, ale też ich podejście do zwalczania nadużyć uległo

ciągnięcie konsekwencji służbowych wobec osób odpowiedzial-

w ostatnich latach istotnym zmianom. Zajmują się oni już nie tyl-

nych za nadużycia, lub podjąć decyzję o wyjściu „na zewnątrz“

ko ściganiem, ale także prewencją i edukacją oraz w coraz więk-

i dobrowolnym ujawnieniu organom władzy państwowej

szym stopniu – oczekują prewencji od przedsiębiorców2. Choć

stwierdzone nieprawidłowości w celu skorzystania z możliwości

więc polski system prawny (z wyjątkiem sektora bankowego i

złagodzenia kary. Modelowym przykładem korzyści z przyjęcia

ubezpieczeniowego3) nie przewiduje obowiązku wprowadzenia

„zewnętrznej“ strategii postępowania jest program le-

systemu compliance w przedsiębiorstwie, decyzja o jego wdro-

niency w polskim prawie antymonopolowym, umożliwia-

żeniu staje się standardem biznesowym i świadomą biznesową
decyzją przedsiębiorstwa, służącą ochronie jego interesów4.

pociąganie do tej odpowiedzialności nie tylko osób fizycznych –

jący złagodzenie nakładanych na przedsiębiorców kar 8.

reprezentantów osób prawnych, lecz także samych osób prawnych.

Choć (poza tym przypadkiem) w polskim systemie prawnym

Tymczasem, sprawnie funkcjonujący system compliance po-

brak wyraźnego stanowiska co do korzyści ze współpracy

W tym kontekście warto więc rozważyć jakie prawne korzyści

zwala wyeliminować albo przynajmniej ograniczyć przypadki

w Polsce może dawać przedsiębiorcom wprowadzenie sku-

braku zgodności w przedsiębiorstwie. Określa on bowiem pre-

Przede wszystkim, rolą systemu compliance jest umożliwienie

przedsiębiorców o pomoc przy prowadzonych dochodzeniach.

tecznych systemów compliance. Korzyści te ujawniają się na

cyzyjnie zachowania, które w danej organizacji są niedopusz-

identyfikacji przypadków braków zgodności, w szczególności

Nie można więc wykluczyć, że przewidziana w systemie complian-

wszystkich płaszczyznach zarządzania nieprawidłowościami

czalne (co wprowadza do organizacji przedsiębiorstwa istotny

poprzez wprowadzanie systemów sygnalizowania niepra-

ce współpraca z organami ścigania zaprocentuje przy określaniu

(przed, w trakcie i po wystąpieniu nadużyć), bowiem syste-

element świadomości ryzyka nadużyć), ale także prowadzi do

widłowości (whistleblowing), takich jak np. gorąca linia dla

odpowiedzialności przedsiębiorstwa za nadużycia.

my compliance: (i) zapobiegają występowaniu nadużyć, (ii)

powstania kultury compliance poprzez promowanie zachowań

pracowników. Zachęcając pracowników do sygnalizowania

umożliwiają zarządzanie przypadkami braku zgodności, a więc

zgodnych z prawem5.

nieprawidłowości, system compliance powinien więc wpro-

4. Compliance defense

wadzać w przedsiębiorstwie nie tylko kulturę braku tolerancji

W ramach prawnych korzyści systemu compliance najistot-

System compliance można uznać za sprawny przede wszystkim

dla nadużyć, lecz także zapewniać sygnalistom odpowiedni

niejszą rolę odgrywa jednak możliwość obrony przedsiębiorcy

wtedy, kiedy skrojony jest na miarę danego przedsiębiorstwa.

poziom ochrony, poprzez m.in. zagwarantowanie anonimo-

przed odpowiedzialnością karną (compliance defense), która w

Wprowadzenie takiego systemu wymagać więc będzie prze-

wości. Polski system prawny nie przewiduje bowiem takiej

polskim systemie prawnym wydaje się być całkowicie realna.

Funkcja prewencyjna wprowadzenia skutecznego systemu

prowadzenia kompleksowej analizy zagrożeń i ryzyk danego

ochrony, jak to ma miejsce przykładowo w amerykańskiej

compliance choć najbardziej oczywista, wydaje się być niedoce-

przedsiębiorstwa uzależnionych m.in. od sektora gospodarki, w

ustawie Dodda-Franka7. Nawet jednak w braku uregulowań

Brytyjska ustawa antykorupcyjna UK Bribery Act wprost przewi-

niana przez przedsiębiorców. Obecnie tendencją światową jest

którym działa przedsiębiorstwo oraz jego kontrahentów i inte-

prawnych, wprowadzenie sprawnie działającego systemu zgła-

duje, że istnienie odpowiedniego systemu compliance stano-

„dublowanie“ odpowiedzialności karnej za nadużycia poprzez

resariuszy, a więc uwzględnienia „kontekstu“ danej organizacji.

szania nieprawidłowości pomoże w identyfikacji nadużyć w

wi sformalizowaną obronę przed odpowiedzialnością karną9.

przedsiębiorstwie, co z kolei pozwoli w odpowiedni sposób

Z kolei na gruncie amerykańskiej ustawy Foreign Corrupt

1 W związku z tzw. "infoaferą" w Polsce w 2014 roku Hewlett Packard zapłacił rządowi
amerykańskiemu kwotę 108 mln dolarów na podstawie ugody; 2013 roku w związku
łapówkami w sektorze ochrony zdrowia polskiego oddziału spółki, Philips podpisał z
Komisją Papierów Wartościowych i Giełdy Stanów Zjednoczonych ugodę na kwotę
ponad 4.5 mln dolarów; z kolei w 2012 roku koncern farmaceutyczny Eli Lilly and Company
w związku z zarzutami przekazywania łapówek funkcjonariuszom publicznym w Polsce
podpisał ugodę na kwotę ponad 29 mln dolarów.

3 W sektorze bankowym obowiązek wprowadzenia systemu compliance przewiduje
implementowana w Polsce Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/39/WE
z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFiD);
w sektorze ubezpieczeniowym z kolei podobny obowiązek wyznacza Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie
podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(Solvency II).

zarządzać uzyskanymi informacjami.

Practices Act, mimo że takiego mechanizmu formalnie brak,

2 Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 – 2019 wprost przewiduje
propagowanie rozwiązań antykorupcyjnych w biznesie w ramach wspólnych przedsięwzięć
i projektów. Dobrym przykładem zmiany w podejściu do compliance ze strony regulatorów
jest także podpisana w dniu 20 maja 2014 roku przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych i przedstawiciela Komisji
Nadzoru Finansowego wspólna deklaracja mającą na celu objęcie patronatem merytorycznym szkoleń i warsztatów służących podnoszeniu kultury compliance w instytucjach
działających na rynku finansowym.

4 Przykładowo, Giełda Papierów Wartościowych planuje wdrożenie rekomendacji
przewidujących, że spółki notowane na GPW powinny posiadać strukturę compliance.

sytuacjami kryzysowymi, oraz (iii) mogą stanowić środek obrony
przedsiębiorcy przed odpowiedzialnością karną.

2. Zapobieganie nadużyciom

5 Zob. np. Brent Snyder, Compliance is a Culture, Not Just a Policy, Department of Justice,
Remarks as Prepared for the International Chamber of Commerce/United States Council
of International Business Joint Antitrust Compliance Workshop, 9 września 2014.

z organami ścigania, organy te coraz częściej zwracają się do

6 Powyższe podstawowe zasady skutecznego systemu compliance podkreślone są m.in.
w poradniku dotyczącym procedur, stanowiącym element brytyjskiego ustawodawstwa
antykorupcyjnego (zob. The Bribery Act 2010 Guidance about procedures which relevant
commercial organisations can put into place to present persons associated with them from
bribing (section 9 of the Bribery Act 2010), w przewodniku po amerykańskiej ustawie
o zagranicznych praktykach antykorupcyjnych (zob. Hallmarks of Effective Compliance
Program, A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, s. 57 i n.), a także w
opublikowanej niedawno przez Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny normie ISO
19600 dotyczącej systemów zarządzania compliance w organizacji (zob. International
Standard ISO 19600 Compliance management systems – Guidelines, 15 grudnia 2014).
7 Opublikowany w dniu 3 lutego 2014 roku Raport Antykorupcyjny Unii Europejskiej

wyraźnie skrytykował Polskę za nieposiadanie rozwiązań prawnych zapewniających
ochronę sygnalistów. Tymczasem, na podstawie ustawy Dodda-Franka sygnaliści są nie
tylko chronieni przez prawo, lecz także motywowani do sygnalizowania nieprawidłowości
poprzez znaczące nagrody pieniężne. Wysokość nagrody uzależniona jest od wysokości
kary za dane nadużycie. Najwyższa do tej pory przyznana nagroda przez Komisję Papierów
Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych wyniosła aż 30 mln dolarów i przyznana
została we wrześniu 2014 roku, zob. http://www.fcpablog.com/blog/2014/9/22/hugepayday-sec-whistleblower-awarded-record-30-million.html# .
8 Art. 109 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. 2007 nr 50, poz. 331.
9 Zob. art. 7(2) UK Bribery Act.
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wytyczne dotyczące postępowań karnych nakazują brać pod

System compliance może także mieć wpływ na wymiar kary.

uwagę posiadanie systemu compliance przy podejmowaniu

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych przewi-

decyzji co do wszczęcia postępowania oraz wymiaru kary10.

duje bowiem w art.10 okoliczności, które powinny być brane
pod uwagę przy ewentualnym wymiarze kary na rzecz pod-

Również w polskiej ustawie z dnia 28 października 2002 roku

miotu zbiorowego. Mimo, iż brak tam odwołania do systemu

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych odnaleźć można

compliance, wyliczenie to ma charakter jedynie przykładowy,

element compliance defense. W art. 5 tej ustawy została bo-

sąd może więc uwzględnić także inne od wymienionych oko-

wiem przewidziana odpowiedzialność podmiotu zbiorowego za

liczności, które ujawnią się w trakcie postępowania. Istnieje

winę, która może polegać między innymi na nienależytej orga-

więc duże prawdopodobieństwo, że zgodnie z tendencjami

nizacji podmiotu zbiorowego – a więc przykładowo właśnie na

światowymi system compliance należy do okoliczności, którą

braku systemu compliance. Istnienie systemu compliance może

sąd będzie brał pod uwagę wymierzając karę.

więc w praktyce oznaczać, że podmiot zbiorowy nie ponosi
winy za nadużycia, a więc nie ponosi również odpowiedzial-

Wydaje się więc, że sprawnie działający system compliance

ności na podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów

staje się coraz bardziej realnym mechanizmem wyłączenia lub

zbiorowych.

co najmniej ograniczenia odpowiedzialności karnej przedsiębiorców za nieprawidłowości występujących w ich strukturach11.

Dr. Oskar Filipowski

Implementierung
von Compliance-Systemen
in Produktionsunternehmen

1

1. Einführung
Der Begriff Compliance ist aus den USA und Westeuropa,
wo zahlreiche Gesetzgeber nach der Finanzkrise von 2008 für
viele Bereiche unternehmerischer Tätigkeit die Pflicht zum
Aufbau von Compliance-Systemen eingeführt hatten2, nach
Polen übergewandert. Obwohl es der polnischen Rechtsordnung an einer solchen gesetzlichen Vorgabe fehlt, entscheiden
sich Unternehmer hierzulande, nach genauer Beobachtung der

Słowa kluczowe: odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych, compliance defense, prewencja, sygnaliści, FCPA,

von ausländischen Muttergesellschaften kontrollierten Markt-

UK Bribery Act, kultura compliance

teilnehmer sowie in Angesicht der wachsenden Aktivität des
polnischen und des EU-Gesetzgebers3, immer häufiger für die
Implementierung von Compliance Management Systemen
(CMS) in ihre internen Strukturen. Der besagte Mangel an com-

Summary

pliancebezogenen Vorschriften bzw. eine lediglich rudimentäre Regelung der Compliance in manchen Wirtschaftszweigen

Legal benefits of introducing the compliance management system in Poland

(vor allem im Bank- und Pharmawesen) führen zu einer Man-

The article concerns the legal benefits which are achieved by introducing a compliance management system in a company

nigfaltigkeit an Formen von Compliance-Systemen. Vor diesem

operating in Poland. The article discusses how the adoption of a tailored compliance system helps the company to prevent
and identify irregularities, assists with damage control, and enables the appropriate action to be taken in cases of noncompliance. The article also focuses on the presence of a compliance defense in the Polish Corporate Criminal Liability Act.

Hintergrund sollen in diesem Artikel die wichtigsten Grundsätze
beim Aufbau eines wirkungsvollen CMS für ein Unternehmen
veranschaulicht werden.

2. Der Compliance-Begriff
Dr Marcin Ciemiński
Adwokat kierujący warszawskim zespołem prawa karnego gospodarczego Clifford Chance. Ekspert w reprezentowaniu klientów w postępowaniach karnych, prowadzeniu wewnętrznych
dochodzeń, w szczególności w sprawach dotyczących korupcji, oszustw i kwestii regulacyjnych,
w tym w zakresie FCPA i UK Bribery Act. Wielokrotnie doradzał na rzecz spółek z różnych sektorów
gospodarki w sprawach compliance.

Monika Diehl
Prawnik w warszawskim zespole prawa karnego gospodarczego Clifford Chance. Specjalizuje
się w antykorupcyjnych dochodzeniach wewnętrznych i kwestiach compliance. Doradza klientom w postępowaniu karnym z zakresu prawa karnego gospodarczego, przy dochodzeniach
wewnętrznych m.in. zakresie FCPA oraz przy międzynarodowych projektach regulacyjnych.

Compliance heißt wörtlich übersetzt Übereinstimmung.

Dahingehend würde sich, nach Ansicht des Autoren, die von

Im Fokus der folgenden Überlegungen steht dabei das sog.

U. Schneider vorgeschlagene Definition als die Geeignetere an-

regulatory compliance, also Maßnahmen zur Gewährleistung

bieten: „Compliance umfasst die Gesamtheit aller Maßnahmen,

der Konformität mit geltendem Recht und freiwillig auf sich

um das rechtmäßige Verhalten der Unternehmen, der Organ-

genommene Verpflichtungen4. Unter die erste Kategorie fallen

mitglieder und der Mitarbeiter im Hinblick auf alle gesetzlichen

die im Katalog des Art. 87 der polnischen Verfassung genann-

Gebote und Verbote zu gewährleisten”6. Es ist hierbei anzumer-

ten Rechtsquellen sowie jegliche auf Unternehmer anwend-

ken, dass heutzutage angewandte CMS auch die Übereinstim-

bare ausländische Gesetzgebungsakte, z.B. Regelungen über

mung mit den oben erwähnten freiwilligen Verpflichtungen (com-

geschäftliche Betätigungen im Zielland. Unter freiwilligen

pliance obligations) und nicht lediglich mit den Vorschriften des

Verpflichtungen sind hingegen solche zu verstehen, die ein

geltenden Rechts (compliance requirements) bezwecken sollen.

5

Unternehmer aus freien Stücken auf sich nimmt, z.B. weil er
einem Verband angehören oder mit einer umweltfreundlichen

3. Aufbau eines Compliance-Systems

Politik assoziiert werden möchte. In diese Kategorie lassen sich

Bei der Einrichtung eines CMS ist eine genaue Zielsetzung von

u.a. Übereinkommen mit NGOs und Lokalgesellschaften, good

größter Bedeutung. Das Festlegen eines Hauptziels sollte regel-

practices, Verhaltenskodizes und Branchenstandards einordnen.

mäßig keine Probleme bereiten, da bereits intuitiv angenommen werden kann, dass die Minderung des aus einer instabilen

10 Zob. Corporate Compliance Program, A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt
Practices Act, s. 52; ostatnio także Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych coraz częściej wskazuje, iż wprowadzenie bezpośredniej zachęty dla amerykańskich
przedsiębiorców jest bardzo pożądane, szczególnie w kontekście relacji biznesowych z
zagranicznymi kontrahentami zob. http://www.fcpaprofessor.com/fcpa-enforcementcritic-and-reform-advocate-selected-as-new-doj-fraud-section-chief, http://www.fcpa
professor.com/recent-doj-speeches.

11 Zob. też M. Koehler, Revisiting a Foreign Corrupt Practices Act Compliance Defense, 2012
Wisconsin Law Review 609, 10 stycznia 2012.

Diese Definition von Compliance erhebt keinen Anspruch auf

Rechtslage oder einer zögerlichen Einführung von Vorschriften

Vollständigkeit, da sie keine Aussagen über Subjekte trifft.

resultierenden Haftungsrisikos im Vordergrund stehen werde7.

1 Die in diesem Aufsatz vertretenen Anschauungen stellen persönliche Ansichten des
Verfassers und nicht der mit ihm in Verbindung stehenden Institutionen dar.

4 Auf eine solche Definition von Compliance legte man sich in der ISO 19600:2014 fest.

2 Die Pflicht zur Einrichtung und Erhaltung von CMS sieht u.a. der amerikanische SarbanesOxley Act (Pub.L. 107-204, 116 Stat. 745, vom 30.07.2002) vor.

6 U. Schneider, Compliance als Aufgabe der Unternehmensleitung, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht und Insolvenzpraxis, 15/2003, S. 645.
7 Das Rechtsrisiko, eine Unterkategorie des Geschäftsrisikos, geht mit der Gefahr von finanziellen Einbußen aufgrund unerwünschter oder mangelbehafteter interner Betriebsverläufe
einher. Es kann sich dabei sowohl um von Menschen als auch allein durch technische
Systeme erzeugte Fehler handeln.

3 Laut offizieller Statistik des polnischen Sejm (http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/page/
prace_sejmu, Stand vom 16.01.2015) verzeichnete man allein im Jahr 2014 eine Zahl von
268 Gesetzesvorlagen und weiteren 196 verabschiedeten Gesetzen. Dabei sind die für in
Polen tätige Unternehmer relevanten Exekutivakte (Verordnungen), Richtlinien, Erläuterungen, amtlichen Interpretationen und lokalen Rechtsakte noch nicht einmal umfasst.

5 Verfassung der Republik Polen vom 02.04.1997 (Dz.U. 2009 nr 114 poz. 946).
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Einen weiteren Einfluss darauf nehmen Änderungen in der

Gestaltung von CMS, obgleich es aus Effektivitätserwägungen

Die dritte Phase besteht in der Festlegung der Gegenmaßnah-

keitseinbußen führenden Vorfällen dienen sollte, selbst jedoch

Rechtsprechung sowie ungünstige Gerichtsentscheidungen

heraus allgemein zweckdienlich erscheint, für die ordentliche

men, auf welche die Organisation zwecks der Neutralisierung

Verletzungen des Datenschutzgesetzes provoziert14. Kontrovers

Berichterstattung einen kurzen (unmittelbaren) Verwaltungs-

(oder Reduzierung auf ein akzeptables Niveau) der in der

bleibt auch die Praxis von internen Untersuchungen. Gemäß

weg zwischen der Compliance-Abteilung und dem Vorstand

zweiten Phase ausgemachten Gefahren zurückgreifen will.

einer Stellungnahme des Zentralen Antikorruptionsbüros (CBA)

Mit anderen Worten: Das Hauptanliegen von Compliance besteht

der Gesellschaft vorzusehen. Dies soll natürlich eine Zusam-

Auch an dieser Stelle kann auf eine grundlegende Vielfalt von

sollte ein Vorfall, der die Voraussetzungen für die Aufnahme von

in der Prävention gegen solche betriebsinternen Ereignisse, die

menführung von anderen Aufgaben mit denen aus dem Bereich

gängigen Maßnahmen verwiesen werden, wobei sich diese

Ermittlungen seitens einer staatlichen Behörde erfüllt, dieser

in externe Folgen (etwa in Gestalt von Presseskandalen, Verwal-

Compliance in einer Einheit, etwa in der Rechts- oder Verwal-

nicht nur in Bezug auf den Entwicklungsstand der gegebenen

gegenüber unverzüglich angezeigt sowie eigenständige in-

tungs- oder Gerichtsverfahren gegen die Organisation) umschla-

tungsabteilung, nicht von vornherein ausschließen.

Organisation, sondern auch auf deren Strukturen und die im

terne Maßnahmen eingestellt werden15.

und Verwaltungsakte.

gen und schlussendlich zu finanziellen (z.B. Sanktionen) sowie
sonstigen Einbußen (z.B. Publicity-Verlusten) führen können8.

zweiten Schritt unternommenen Handlungen unterscheiden.
In der zweiten Phase, nach der Festlegung ihrer Erwartungen,

Der Unternehmensführung obliegt auch die Entscheidung dar-

hat eine Organisation zu bestimmen, auf welche Art und Weise

über, ob bei der Anwendung der beschlossenen Gegenmaßnah-

Es sollte gleichzeitig darauf hingewiesen werden, dass

sie potentielle Bedrohungen für die angestrebte Konformität

men der für Compliance zuständigen Einheit eine leitende oder

Compliance nicht der Haftungsbefreiung bei Verstößen

(Konformitätsrisiken) identifizieren möchte. Im Falle einer weni-

lediglich eine Hilfsrolle gegenüber jener Einheiten zukommen

gegen die Rechtsordnung bzw. freiwillige Verpflichtungen

ger fortgeschrittenen Struktur und geringer für Compliance ver-

soll, in deren Geschäftsbereich Konformitätsmängel aufgedeckt

dient. Einer Organisation sollte nämlich rechtskonformes

wendbarer Mittel wird sich diese Aktivität ausschließlich auf die

worden sind.

Handeln auch dann zuzumuten sein, wenn sie über keine

Handhabung festgestellter Rechtsverstöße bzw. nichterfüllter

Compliance-Strukturen verfügt. Ähnlich wie dies bei der

freiwilliger Verpflichtungen beschränken. Bei größeren Akteuren

Die vierte Phase in der Planung eines CMS umfasst weitere

internen Revision der Fall ist, erfüllt Compliance eine zusätzliche

werden solche Systeme regelmäßig potentielle künftige Fehl-

Elemente, die es zusätzlich erlauben, eine Compliance-Kultur

Kontroll- und Überwachungsfunktion9, die auf eine systema-

tritte aufdecken und ausschalten sowie, dank einer frühzeitig

unter den Mitarbeitern der Organisation aufzubauen und

tische Art und Weise (im Gegensatz zur internen Revision, in

entgegenwirkenden Compliance-Abteilung, eine durchgehen-

ein Werkzeug zur Auswertung des in Betrieb genommenen

deren Rahmen eine Durchleuchtung lediglich nach bestimmten

de Konformität in den Schlüsselbereichen der Organisation auf-

Compliance-Systems einzurichten. Dazu gehören einerseits

Abschnitten verläuft) Rechtskonformität gewährleisten soll.

rechterhalten können. Globale Leistungsträger mit einer bereits

mitarbeiterbezogene Maßnahmen, wie etwa die Planung von

Aus diesem Grund sollte die Gewährleistung der Rechtmä-

Sie dient weiterhin der Unterstützung der Organisation über-

eingebürgerten Compliance-Kultur gehen mittlerweile einen

Lehrveranstaltungen, die Prüfung von Compliance-Sachkennt-

ßigkeit eines CMS eines der Hauptanliegen bei dessen Imple-

all dort, wo diese selbst nicht effektiv für Konformität zu

Schritt weiter, indem sie die Gewährleistung von Gesetzeskon-

nissen bzw. der Befolgung von geltenden Rechtsvorschriften,

mentierung darstellen. Auch das effektivste System, das seinen

sorgen vermag sowie dort, wo eine solche Gewährleistung eine

formität und die Erfüllung von selbst auferlegten Pflichten zum

und andererseits bspw. interne Revisionen des CMS.

Zweck gänzlich erfüllen mag, bleibt minderwertig, wenn es

präzise und langwierig umzusetzende Planung und beträcht-

Geschäftsziel und somit zum wichtigen Bestandteil der Unter-

liche finanzielle Auflagen voraussetzt.

nehmensstrategie erklären. Im Endeffekt werden dadurch sämt-

Ein nach diesen Grundsätzen errichtetes System verlangt den-

liche Betriebsabläufe durchgehend von Compliance begleitet.

noch ein regelmäßiges Prüfen und Anpassen, da es – wie der

selbst eine Quelle für Rechtsverstöße oder die Nichterfüllung

Im Hinblick auf die dargestellten Abhängigkeiten sollte sich

besagte Anzug – nach einer gewissen Zeit möglicherweise nicht

eine Organisation zuallererst der Erkundung der relevanten

mehr optimal liegt und an die neue Form des Trägers angepasst

internen10 sowie externen Zusammenhänge11 zuwenden, weil

werden muss.

anhand dieser ein CMS auf die Bedürfnisse der Organisation zu-

freiwillig auferlegter Verpflichtungen darstellt.

5. Zusammenfassung
Die vorangegangene Aufarbeitung veranschaulicht, dass die
Einrichtung eines CMS in jedem Unternehmen im Hinblick auf
dessen Größe, Branche und Einordnung unter die Rechtspre-

geschnitten werden kann. Um auf die Metapher von B. Makowicz

4. Risiken eines CMS

zurückzugreifen, der ein CMS mit einem maßgeschneiderten

Beim Entwurf eines CMS darf es nicht dazu kommen, dass dieses

Ausschaltung von Rechtsverstößen und Zuwiderhandlungen

Anzug vergleicht12, entspräche der erste Schritt beim Anlegen

selbst zur Quelle von Ungereimtheiten wird oder Risiken eines

gegen freiwillig aufgenommene Verpflichtungen sowie die Ge-

eines solchen Systems dem Aufnehmen aller für den indivi-

Konformitätsverlusts mit sich bringt. Angesichts der Tatsache,

währleistung von deren Einhaltung in sensiblen Geschäftsberei-

duellen Zuschnitt notwendigen Maße durch den Schneider,

dass die polnische Rechtsordnung von Unternehmen nicht nur

chen des Unternehmens. Aus diesem Grund sollten die Struktur

während der Schnitt selbst, mitsamt der Feinanpassung an die

keine Einrichtung eines CMS verlangt, sondern auf eine solche

des CMS, die ihm gewidmeten Ressourcen sowie die Platzierung

Figur des Kunden, erst später erfolgt.

Eventualität gar völlig unvorbereitet ist, fällt es nicht sonderlich

in der Organisation diesem Ziel untergeordnet werden. Es ist

schwer, in eine der zahlreichen Fallen zu tappen. Als Beispiel sei

gleichwohl darauf zu achten, dass die gewählte Form des CMS

An dieser Stelle kann sich bereits ergeben, dass die Form des

ein fehlerbehaftetes Whistleblowing-System zu nennen, das

und seine Grundsätze nicht gleichzeitig zu Verstößen in anderen

aufzubauenden CMS größtenteils von der Gesetzeslage ab-

zwar der Gewinnung von Informationen über zu Rechtsmäßig-

Bereichen (z.B. beim Datenschutz) führen.

chung des Geschäftsortes erfolgen sollte. Ein CMS bezweckt die

hängig ist, wenn die zutreffenden Vorschriften den am Aufbau
eines CMS Interessierten mittels weitgehend fallgruppenorientierter Vorschriften oder gar genauer Vorgaben zum Aufbau

Dr. Oskar Filipowski

von Compliance-Systemen13 eine Liste von Prioritäten zur Hand

Doktor der Rechtswissenschaften, Fachanwalt für Wettbewerbsrecht und gewerblichen

reicht. Beliebte Lehrbuchbeispiele für derart stark regulierte

Rechtsschutz, Coach. Compliance-Experte beim polnischen Kupfer-Marktführer KGHM Polska

Wirtschaftszweige bilden der Finanzsektor und das Versiche-

Miedź S.A.

rungswesen. Anderswo herrscht eine größere Freiheit bei der

8 Vgl. Vorwort von B. Makowicz mit der dortigen Veranschaulichung des Missglück-Regenbogens – B. Makowicz, Compliance w przedsiębiorstwie, Warschau 2011, S. 13.
9 Je nach angewandtem System kann Compliance beide dieser Funktionen oder aber
lediglich eine Kontroll- bzw. Beratungsfunktion erfüllen.
10 Unter dem Begriff äußere Zusammenhänge sind vor allem Außenstehende mit einem
berechtigten Interesse (Stakeholder) wie die öffentliche Verwaltung (einschließlich
Aufsichts- und Kontrollbehörden), Kunden, Kontrahenten sowie öffentliche Stakeholder
(Lokalgesellschaften, gemeinnützige NGO-Akteure) zu verstehen.

Oskar.Filipowski@kghm.com
11 Mit innere Zusammenhänge sind interne Umstände in einem Unternehmen gemeint,
wie z.B. dessen Organisationsstruktur, die Erwartungshaltung der Firmenleitung bzw.
-verwaltung und die Reife der Rechtskonformität der Organisation.
12 B. Makowicz, Compliance w przedsiębiorstwie, Warschau 2011, S. 9.
13 Die polnische Rechtsordnung hält keine eindeutigen Vorgaben über die Arbeitsweise von
Compliance-Systemen bereit. Manche ausländische Rechtsakte, wie z.B. der bereits
erwähnte Sarbanes-Oxley Act, liefern demgegenüber nicht nur Vorgaben zu den
obligatorischen Elementen eines CMS, sondern erlegen Unternehmern auch die Pflicht
zur Implementierung eines solchen in ihre jeweiligen internen Strukturen auf.

14 Polnisches Datenschutzgesetz vom 29.07.1997 (Dz.U. 2014 poz.1182).
15 Aussage des CBA-Leiters Paweł Wojtunik im Zuge der von der Warschauer Wertpapierbörse organisierten Konferenz Vertrauen auf dem Kapitalmarkt. Compliance. vom 31.03.2014.
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Należy jednak zaznaczyć, że wykorzystywane obecnie

gdzie zapewnienie zgodności wymaga szczegółowych

systemy compliance dotyczą również zgodności ze wspomi-

długofalowych planów i znacznych środków finansowych.

nanymi powyżej dobrowolnie przyjętymi zobowiązaniami
(compliance obligations), a nie tylko z normami prawa powszech-

Dlatego też, biorąc pod uwagę wyżej opisane zależności,

nie obowiązującego (compliance requirements).

organizacja powinna w pierwszej kolejności zbadać kontekst

3. Budowa systemu compliance

zewnętrzny10 oraz kontekst wewnętrzny11, które pozwolą na
właściwe dopasowanie systemu do potrzeb danej organi-

Przystępując do tworzenia systemu compliance należy przede

zacji. Korzystając z metafory B. Makowicza, który porównuje

wszystkim wskazać cel powstania takiego systemu. Wskazanie

system compliance do garnituru szytego na miarę12, pierwsze-

głównego celu nie powinno nastręczać problemów, gdyż, na-

mu etapowi działań podczas tworzenia systemu compli-

wet intuicyjne, można wskazać, że jest nim mitygacja ryzyka

ance odpowiadałoby zebranie przez krawca wszelkich miar,

prawnego, które może wynikać z niestabilności uregulowań

niezbędnych do „skrojenia garnituru na miarę użytkownika”

prawnych lub zbyt późnego ich wprowadzenia. Do ryzyka praw-

a dopiero w dalszej kolejności podejmowanie prac

nego7 zaliczamy również zmiany w orzecznictwie, niekorzystne

zmierzających do dopasowania ubrania do sylwetki.

orzeczenia sądów i decyzje organów administracji publicznej.
Na tym etapie może okazać się, że kształt systemu compli-

Dr Oskar Filipowski

Wdrażanie systemu Compliance
w przedsiębiorstwach produkcyjnych

1

Innymi słowy nadrzędnym celem compliance jest zapo-

ance może być w dużej mierze zdeterminowany przepisami

bieganie takim zdarzeniom wewnątrz organizacji, które

prawa, które poprzez swoją dość kazuistyczną naturę lub

rozpoczynają ciąg czynności poza organizacją (np. skandale

wręcz przez wskazówki dot. prawidłowej budowy systemu

prasowe, postępowania administracyjne lub sądowe przeciwko

compliance13 mogą wskazać listę priorytetów dla organizacji.

organizacji etc.), w efekcie których, organizacja ponosi straty

Podręcznikowymi przykładami sektorów gospodarki, w których

finansowe (np. sankcje) oraz niefinansowe (np. utrata reputacji)8.

występuje bardzo daleko idący stopień uregulowania, są sektory finansowy i ubezpieczeniowy. W pozostałych istnieje większa
dowolność kształtowania systemów compliance, choć wydaje
się, że efektywność systemu wymaga, aby ścieżka raportowania pomiędzy działem compliance, a organem zarządzającym

1. Wprowadzenie

spółką była ścieżką bezpośrednią. Nie wyłącza to oczywiście

Pojęcie compliance przywędrowało do Polski z USA oraz

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz

możliwości łączenia funkcji compliance z innymi funkcjami w

Europy Zachodniej, gdzie, po kryzysie finansowym w 2008 r.,

dobrowolnie przyjętymi zobowiązaniami4. Jako przepisy pra-

organizacji (np. działem prawnym lub działem organizacyjnym).

ustawodawcy wprowadzili obowiązek budowania tego typu

wa będziemy rozumieli katalog źródeł prawa znajdujący się w

systemów w przedsiębiorstwach w wielu obszarach2. Mimo bra-

art. 87 Konstytucji RP5 oraz wszystkie źródła stanowionego

W drugiej fazie, po zidentyfikowaniu oczekiwań, organizacja po-

ku prawnego obowiązku wprowadzania systemów compliance

prawa zagranicznego, których zakresem zastosowania może

winna określić, w jaki sposób będzie identyfikowała zagrożenia

w Polsce, przedsiębiorcy, obserwując rozwój innych podmiotów

być objęty przedsiębiorca, na przykład z racji prowadzenia na

(ryzyka) compliance, na które jest narażona. W przypadku niskiej

gospodarczych kontrolowanych przez zagraniczne spółki-matki

danym terenie swojej działalności. Natomiast poprzez dobro-

dojrzałości organizacji oraz niewielkich zasobów, które mogą

oraz dostrzegając znaczny przyrost rodzimej i unijnej legislacji3,

wolne zobowiązania należy rozumieć wszystkie te zobowiąza-

być przeznaczone na compliance, działania mogą się ograniczać

coraz częściej skłaniają się do wdrażania tego typu systemów w

nia, które przedsiębiorca przyjmuje na siebie dobrowolnie np.

swoich strukturach organizacyjnych. Brak regulacji prawnych

z racji przynależności do jakiejś organizacji lub prowadzonej

Ważne jest również wskazanie, że rolą funkcji compliance nie

z przepisami prawa oraz dobrowolnie przyjętymi

w zakresie compliance, bądź jedynie ich zręby, w niektórych

polityki proekologicznej. Do tej kategorii możemy zaliczyć m. in.

jest zdjęcie odpowiedzialności z organizacji, za przestrze-

zobowiązaniami. W większych organizacjach systemy takie

obszarach gospodarki (głównie sektor bankowy i farmaceu-

porozumienia z organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi

ganie norm prawnych oraz innych dobrowolnie przyjętych

identyfikują i eliminują możliwość wystąpienia niezgodności w

tyczny) powodują, że systemy compliance mogą przyjmować

społecznościami, dobre praktyki, kodeksy postępowania oraz

zobowiązań. Organizacja powinna bowiem działać zgodnie z

przyszłości oraz poprzez proaktywną działalność działu compli-

bardzo różne formy. Dlatego też, celem niniejszego artykułu

standardy branżowe.

prawem również wtedy, gdy nie posiada struktur compliance.

ance pozwalają na utrzymanie zgodności w kluczowych dla orga-

Podobnie, jak w przypadku audytu wewnętrznego, compli-

nizacji obszarach. Światowi liderzy, którzy zdążyli już zakrzewić

jest przedstawienie najważniejszych założeń budowania com-

tylko i wyłącznie do zarządzania wykrytymi niezgodnościami

pliance w przedsiębiorstwie, w taki sposób by w efektywny

Powyższa definicja compliance nie jest definicją pełną, gdyż

ance pełni dodatkowo funkcję kontrolno-nadzorczą9, która w

kulturę compliance w swoich organizacjach, idą jeszcze dalej,

sposób spełniał swoją rolę.

nie określa strony podmiotowej. Dlatego też, zdaniem Auto-

sposób systemowy (co odróżnia ją od audytu, który sprawdza

uznając zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi oraz

ra, właściwsze byłoby zastosowanie definicji zaproponowanej

działanie organizacji „wycinkowo”) dba o przestrzeganie pra-

dobrowolnie przyjętymi zobowiązaniami za cel biznesowy,

przez U. Schneidera, wedle którego „Compliance to całokształt

wa przez organizację. Ma ona również funkcję wspierającą,

który stanowi element strategii działań przedsiębiorstwa.

Compliance w dosłownym tłumaczeniu oznacza zgodność.

środków zmierzających do zapewnienia nakazów wynikających

a więc wspomagającą organizację w obszarach, w których

W rezultacie compliance obecny jest na wszystkich etapach

Niniejsze opracowanie skupia się na tzw. regulatory com-

z prawa oraz niewykraczania poza ustawowe zakazy przez

organizacja nie radzi sobie z zapewnieniem zgodności lub tam,

procesów zachodzących w danej organizacji.

pliance, czyli działaniach służących zapewnieniu zgodności

przedsiębiorstwa, członków organów oraz pracowników”6.
7 Ryzyko prawne, to podkategoria ryzyka operacyjnego, związanego z zagrożeniem
występowania strat wynikających z niepożądanych lub zawodnych procesów zachodzących
wewnątrz przedsiębiorstwa. Mogą to być zarówno błędy popełniane przez ludzi, jak i
systemy techniczne.

11 Przez kontekst wewnętrzny należy rozumieć uwarunkowania wewnętrzne
przedsiębiorstwa, takie jak jego struktura organizacyjna, oczekiwania osób pełniących
funkcję kierowniczą lub organu zarządzającego, czy też poziom dojrzałości organizacji
do przestrzegania norm prawnych.

8 Por. z wprowadzonym przez B. Makowicza pojęciem tęczy niepowodzeń – B. Makowicz,
Compliance w przedsiębiorstwie, Warszawa 2011, s. 13.

12 B. Makowicz, Compliance w przedsiębiorstwie, Warszawa 2011, s. 9.

2. Pojęcie compliance

1 Poglądy zawarte w niniejszym opracowaniu są osobistymi poglądami Autora, a nie
instytucji, z którymi jest związany.
2 Wymóg stworzenia i utrzymania systemu Compliance przewiduje m.in. amerykański
Sarbanes–Oxley Act (Pub.L. 107–204, 116 Stat. 745, z 30 lipca 2002 r.).
3 Według oficjalnych statystyk sejmowych (http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/page/
prace_sejmu {dostęp: 16.01.2015 r.}) w samym 2014 r. zgłoszono 268 projektów ustaw
oraz uchwalono dalszych 196. Dane te nie zawierają uchwalonych aktów wykonawczych
(rozporządzenia), wytycznych, wyjaśnień, interpretacji, ani aktów prawa miejscowego,
które obowiązują przedsiębiorstwa działające na terenie Polski.

4 Taka definicja Compliance została przyjęta w normie ISO 19600:2014.
5 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. , tj. Dz. U. z 2009 r. nr 114,
poz. 946 ze zm.
6 U. Schneider, Compliance als Aufgabe der Unternehmensleitung, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht und Insolvenzpraxis, 15/2003, s. 645.

9 W zależności od przyjętego rozwiązania może pełnić obie te funkcje lub jedynie funkcję
kontrolno-doradczą.
10 Przez kontekst zewnętrzny należy rozumieć interesariuszy zewnętrznych takich jak
administracja publiczna (w tym instytucje nadzorujące i kontrolujące), klientów, kontrahentów
oraz interesariuszy społecznych (lokalne społeczności organizacje pożytku publicznego).

13 W polskim ustawodawstwie brak jest wyraźnych wskazówek dot. funkcjonowania
systemów compliance. Jednak niektóre zagraniczne akty, takie jak przywoływany już
wcześniej Sarbanes–Oxley Act, nie tylko wskazują na konieczne elementy takiego systemu,
lecz również wymagają, aby przedsiębiorstwa zaimplementowały systemy compliance do
swoich struktur.
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Trzecia faza polega na wskazaniu działań, które organizacja

nie trudno jest wpaść w pułapkę. Dla przykładu źle zaprojekto-

będzie podejmować celem neutralizacji (lub zmniejszenia do

wany system zgłaszania naruszeń (whistleblowing), który może

akceptowalnego poziomu) zagrożeń identyfikowanych podczas

służyć do zbierania informacji o incydentach powodujących

drugiej fazy. W tym zakresie również podejmowane działania

niezgodność działań organizacji z przepisami prawa, może

mogą się bardzo różnić od siebie nie tylko ze względu na

doprowadzić do niezgodności z przepisami ustawy o ochronie

dojrzałość organizacji, lecz również ze względu na strukturę orga-

danych osobowych14. Kontrowersje wzbudza również zagadnie-

nizacji, a także na zakres działań wskazanych w drugiej fazie pro-

nie prowadzenia wewnętrznych dochodzeń. Wedle stanowiska

cesu. Również do decyzji organów zarządzających organizacją

CBA, w przypadkach gdy dochodzenie w sprawie danego

należy pozostawić, czy w ramach prowadzonych działań dosto-

zdarzenia może być prowadzone przez służby państwowe,

sowawczych komórka compliance będzie pełniła rolę wiodącą,

organizacja powinna niezwłocznie zgłosić dane zdarzenie tym

czy pomocniczą w stosunku do komórki, która „biznesowo”

służbom i zaprzestać dalszych działań na własną rękę15.

jest odpowiedzialna za zarządzanie danym zagadnieniem.
Dlatego też, jednym z kluczowych zadań przy budowie systemu
Czwarta faza planowania systemu zawiera w sobie pozostałe

compliance jest zapewnienie jego zgodności z przepisami pra-

elementy dodatkowepozwalające organizacji na budowanie

wa. Nawet najbardziej skuteczny system, wypełniający w pełni

kultury compliance wśród pracowników organizacji oraz na

swoje cele, jest niewiele wart, jeżeli sam jest źródłem zachowań

ustanowieniu mechanizmu oceny działania systemu com-

niezgodnych z przepisami prawa oraz dobrowolnie przyjętymi

pliance. Działania te mogą zawierać planowanie szkoleń dla

wymaganiami prawnymi.

pracowników, sprawdzanie znajomości oraz przestrzegania
przez pracowników obowiązujących ich norm prawnych czy

Podsumowanie

też audytowanie systemu compliance.

Jak wskazano w niniejszym opracowaniu, budowa systemu
Compliance w każdej organizacji powinna być dostosowana do

Tak zaprojektowany system należy cyklicznie sprawdzać i

wielkości firmy, branży, w której dana firma działa oraz jurysdykcji,

modyfikować, gdyż podobnie jak przywoływany garnitur,

w których prowadzona jest działalność. System ma za zadanie

może po pewnym czasie przestać być dopasowany, ze względu

eliminowanie działań organizacji niezgodnych z przepisami

na zmieniającą się sylwetkę użytkownika.

prawa oraz dobrowolnie przyjętymi wymaganiami oraz utrzy-

4. Zagrożenia systemu compliance

manie zgodności w newralgicznych dla organizacji obszarach.
Dlatego też, jego struktura, potrzebne zasoby oraz umiejscowie-

Projektując system compliance nie można dopuścić do sytu-

nie w organizacji powinny być podporządkowane powyższemu

acji, w której sam system stanie się źródłem nieprawidłowości

celowi. Pamiętać jednak należy, aby konstrukcja systemu

i zagrożeń (ryzyk) utraty zgodności. Biorąc pod uwagę fakt, że

Compliance już w swoich założeniach nie powodowała

polskie prawo nie tylko nie wymaga od firm wprowadzania sys-

niezgodności, mogących ujawnić się w innych obszarach prawnych

temów compliance, lecz również nie jest na nie przygotowane,

(np. ochronie danych osobowych).

Summary
The aim of this article is to give couple of practical hints on building compliance management systems in companies operating in Poland. The Author presents the definition of compliance management systems, its scope and main steps that ensure
building of “tailor-made” compliance function in the company as well as legal threats connected with this process. As the
conclusion, Author presents his view that compliance management system has to take into consideration many factors such
as jurisdictions, where the company operates, its size and industry branch, therefore it is impossible to copy systems from
other companies as they will not fit the needs of the organization.

Dr Oskar Filipowski
Doktor nauk prawnych, radca prawny specjalizujący się w prawie konkurencji oraz szeroko pojętym
obrocie gospodarczym, trener. Zajmuje się tematyką compliance w KGHM Polska Miedź S.A.
Oskar.Filipowski@kghm.com

14 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182).
15 Wypowiedź szefa CBA Pawła Wojtunika podczas konferencji organizowanej przez GPW w dniu 31 marca 2014 r. pt. Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance.
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Compliance für
den Mittelstand
Es gibt kaum ein Gebiet, welches in kürzester Zeit so enorme
Bedeutung für den Mittelstand erlangt hat wie Compliance.
Noch 2005, also vor nicht allzu langer Zeit, war der Begriff
„Compliance“ eher unbekannt, das Interesse gering. In dieser
Zeit wunderten sich nur wenige über das Verhalten des damaligen Bundesbankpräsidenten Welteke, der auf Kosten der von
ihm zu kontrollierenden Dresdner Bank im Adlon übernachtete.
Derartige Gepflogenheiten schienen seinerzeit fast normal.
Auch verstanden zu dieser Zeit viele nicht die Aufregungen
um den Siemens Konzern und erst recht nicht die Rolle, die der
damalige Vorstandsvorsitzende Heinrich von Pierer seinerzeit
dort einnahm.
Managerhaftung mit allen einhergehenden Vorschriften und

Mittlerweile sind wir in einem positiven Klang, nämlich der

Verschärfungen gibt es in Deutschland schon seit Jahrzehnten.

Erkenntnis, dass Compliance nachweisbar einen Wettbewerbs-

Das schlimmste, was einem Manager bis dahin allerdings pas-

und Imagevorteil bringt, einhergehend mit einer völlig neuen

sieren konnte, war, dass er seinen Job verliert. Von Schadenser-

Unternehmenskultur.

satzzahlungen und dergleichen konnte überhaupt keine Rede
sein, war nicht gewollt und wurde auch nicht so gelebt. Durch

Im Ergebnis ist also heute die Interessenlage extrem gestiegen.

unterschiedliche Faktoren wie Globalisierung, aufgeklärte
Gesellschafter etc. hat sich dieses Bild in Deutschland dramatisch

Eine Studie aus dem Jahr 2014 zum Thema „Erfolgsfaktoren im

gewendet. Gehörte es noch früher zur „Unternehmenskultur“,

Mittelstand“ zeigt, dass das Thema „Compliance-Management-

mögliche Fehler des Vorgängers zu decken und möglichst

System“ im Mittelstand erfreulicherweise immer wichtiger wird.

nicht aufzuklären, fand nun ein vollständiger Sinneswandel

Zwar haben nur 48 % der Umfrageteilnehmer ein entsprechen-

statt, nicht zuletzt deshalb, weil sich derjenige, der Fehler nicht

des System implementiert, aktuell planen aber 18 %, in Kürze

aufklärt, heute nun selbst verantworten muss. Diese frühere

ein Compliance-Management-System einzuführen1.

„Kultur“ ist vielerorts mittlerweile über Bord geworfen worden.
Nunmehr herrscht auch in Deutschland eine tatsächliche

Bereits 2005 zeigte sich, dass jedes dritte mittelständische

„Verantwortungskultur“.

Unternehmen Opfer wirtschaftskrimineller Handlungen war;
dies teilweise sogar mehrfach. Bis 2014 ist der Anteil der mit-

Diese „Verantwortungskultur“ geht einher mit dem Interesse

telständischen Unternehmen, die Wirtschaftskriminalität als

an Compliance. Heute ist die Interessenlage extrem gestiegen.

ernsthaftes Problem für das Wirtschaftsleben betrachtet, um

Nach wie vor gibt es einige Unternehmer, die mit dem Thema

weitere 9 % gestiegen und liegt nun bei 80 %. Trotz dieser Wahr-

Compliance „nichts zu tun haben wollen. Diese Unternehmer-

nehmung wird das Thema Compliance immer noch nicht ernst

schaft stirbt aber aus. So wie sich Compliance in einem rasan-

genommen und stiefmütterlich behandelt2.

ten Tempo entwickelt, entwickelt sich auch der „ComplianceDreiklang“. Der erste Klang war der, dass man Beratern und

Trotz des gestiegenen Interesses herrschen immer noch

Anwälten nachsagte, mit Compliance lediglich ein Angstge-

„Compliance-Todsünden“ bzw. „Compliance-Bremsen“ vor.

spenst aufbauen zu wollen, das lediglich teuer bezahlt wer-

Das häufigste Vorurteil gegen die Installation eines CMS

den müsse und nichts bringt. Man müsse sich nur abducken,

ist die Angst vor negativen Auswirkungen auf Geschäftsab-

dann werde das „Compliancegespenst“ schon vorbeiziehen.

schlüsse. Bei Auslandsgeschäften wird gern angeführt, dass

In der nächsten Phase lautete der Klang „Wenn wir schon nicht

in manchen Ländern ohne Schmiergeldzahlungen keine

an Compliance vorbeikommen, dann machen wir es eben“.

Geschäftsabschlüsse erzielbar sind.

1 Deloitte, Studie Compliance im Mittelstand 2014, S. 5.
2 Euler Hermes, Wirtschaft konkret Nr. 33 Wirtschaftskriminalität, S. 6.
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Dass Unternehmen in bestimmten Ländern mit Gepflogenhei-

Es wird kurzfristig so sein, dass kein Unternehmen mehr an einer

ten konfrontiert werden, die mit der deutschen und oft auch mit

Ausschreibung teilnehmen kann bzw. berücksichtigt wird, wenn

der dortigen Gesetzeslage nicht vereinbar sind, ist ein offenes

es nicht im Mindestfall Compliance-Regeln berücksichtigt bzw.

Geheimnis. Gleichwohl wäre es ein schwerwiegender Fehler, auf

ein eigenes Compliance-Management-System implementiert

solche Verhaltensweisen und Forderungen einzugehen. Denn

hat. Bei einem Verstoß gegen Compliance-Vorschriften droht

im besten Fall macht sich ein Unternehmen dadurch lediglich

die Kündigung des Auftragnehmers. Dies war immer schon so.

erpressbar, im zweitbesten Fall steigt dadurch regelmäßig die
Höhe der Bestechungszahlungen und im schlimmsten Fall wird

Wer gegen vertragliche Verpflichtungen verstößt, dessen Ver-

der Fall bekannt und die hohen Bestechungszahlungen führen

trag wurde und wird gekündigt. Durch die Schaffung von trans-

zu massiven strafrechtlichen und zivilrechtlichen Konsequenzen

parenten Strukturen führt dies dazu, dass möglicherweise das

gegen das Unternehmen und deren Führungskräfte sowie zu

Unternehmen konzernweit gesperrt wird und auf die sogenann-

massiven Imageverlusten und damit einhergehend zu Kun-

te schwarze Liste gesetzt und bei weiteren Ausschreibungen

denverlusten und dem Ausschluss von öffentlichen Aufträgen.

gesperrt wird. Dies kann aber auch über das Unternehmen oder
den Konzern selbst hinausgehen, denn branchenübergreifend

Der Mittelstand tut sich nach wie vor auch schwer mit der

verständigen sich die Unternehmen über interne Blacklists da-

Begrifflichkeit von Compliance. Nicht viele Führungskräfte in

rüber, ob und gegebenenfalls welches Unternehmen schon

mittelständischen Unternehmen sind mit der Begrifflichkeit

einmal in Bezug auf Compliance negativ aufgefallen ist.

ausreichend vertraut und noch weniger mittelständische Unternehmen „leisten“ sich eine Compliance-Abteilung. Leider wird

Bei der Einrichtung eines CMS innerhalb eines mittelständi-

das Thema noch allzu oft nebenbei vom Geschäftsführer abge-

schen Unternehmens gilt es hinsichtlich der Gesamteffizienz

deckt oder man vertraut darauf, dass schon nichts passieren wird.

einen goldenen Mittelweg zu finden. Der Mittelstand ist nicht
an starre Vorgaben gebunden und so zeigt sich auch hier die

Positive Compliance führt zu einem Image- und Wettbewerbs-

Flexibilität. Allzu große Flexibilität birgt andererseits natürlich

vorteil im Mittelstand.

auch wieder Gefahren in sich. Einerseits unterschätzen viele
mittelständische Unternehmen sowohl die Haftungsrisiken,

Compliance schafft darüber hinaus klare Organisationsstruk-

ohne die Implementierung eines CMS, also auch die positiven

Übertriebener Kontrolleifer lähmt Betriebsklima und

Für den Mittelstand eignet sich am ehesten ein dem Risiko und

turen. Compliance ist die Möglichkeit, teilweise verkrustete

Auswirkungen bei der Installation eines solchen auf sämtliche

Geschäftsalltag, mangelnde Kontrolle zerstört oftmals durch

der Größe angepasster, wesensgemäß eher schlanker Ansatz,

Strukturen zu hinterfragen und gegebenenfalls aufzubrechen.

Geschäftsprozesse und die Gesamtheit des Unternehmens.

Haftungsfälle schlagartig die mühsame Arbeit von Jahren.

der sich auf die wesentlichen Aufgaben des CMS konzentiert.

Klare Handlungsanweisungen und Regelungen helfen den Mit-

Anderseits muss gerade ein CMS in einer wirtschaftlichen

Ohne die Installation eines Compliance-Systems gibt es un-

Das besondere eines solchen Ansatzes ist dabei nicht, dass er

arbeitern und auch dem Unternehmenslenker.

Kosten-Nutzen-Relation konfiguriert werden.

zählige Risikofelder in den meisten Unternehmen. Der Mit-

andere Themen behandelt als Ansätze, die auch in Großunter-

telstand in Deutschland trifft auf 2.197 Bundesgesetze mit

nehmen angewandt werden. Dies würde eher verwundern, da

Der deutsche Mittelstand ist bekanntlich und nachweislich das

Ganz generell kann man als Faustregel festhalten, dass umso

46.777 Einzelvorschriften und 3.131 Verordnungen mit 39.197

jedes Unternehmen, das mit Menschen zu tun hat, den vielfäl-

geringer der Aufwand für Compliance-Maßnahmen und umso

Einzelvorschriften. Hinzukommen Landesgesetze und Rege-

tigen Gefahren ausgesetzt ist, die von deren möglichen Fehl-

größer der zu erwartende Wirkungsgrad und potentielle Schä-

lungen der Europäischen Union. Insgesamt binden derzeit ei-

verhalten ausgehen. Die Besonderheit eines mittelständisch

den bei Nichtinstallation desto dringender sollte ein mittelstän-

nen Deutschen ca. 150.000 Einzelvorschriften und dabei sind

orientieren Ansatzes ist vielmehr die Herangehensweise an

disches Unternehmen ein CMS in den Geschäfts- und Arbeits-

natürlich Gerichtsurteile und ausländische Gesetzgebungen,

Compliance-Themen. Es geht also konkret darum, wie Themen

prozessabläufen installieren.

wie bespielsweise Europäisches oder US-amerikanisches Recht

angegangen und Maßnahmen effektiv umgesetzt werden. Ziel

noch gar nicht mitgerechnet. Damit die grundlegenden Com-

des Ansatzes ist es, dass der Kern der wesentlichen Compliance-

pliance-Ziele erreicht werden können, ist es wichtig, dass der

Aufgaben für Unternehmen schnell erfassbar ist, da sie dann

CMS-Ansatz zum jeweiligen Unternehmen passt und in dessen

eher bereit sind, sich diesen Aufgaben zu stellen.

Rückgrat der Deutschen Wirtschaft und so wird es auch nur
dem deutschen Mittelstand gelingen, die Diskussion voranzubringen.
So wie der Mittelstand aber zum Rückgrat der Deutschen Wirtschaft geworden ist, so wird er es eben auch schaffen, hier die
eine oder andere Grenze zu überwinden und neue Maßstäbe zu
setzen. Im Unterschied zu Großunternehmen – und dies muss
nicht Thyssen Krupp sein – zeichnet sich der Mittelstand eben
durch ein hohes Maß an Flexibilität aus, durch das Entwickeln
eigener Geschäftsmodelle, durch schlanke Strukturen, flache
Hierarchien und durch eine besondere Kultur. Nicht zuletzt

vorhandene Strukturen und Prozesse integriert werden kann.
Es sind also solche Strukturen einzurichten, von denen erwartet

Diese Flexibilität und Individualität wird auch vom neuen ISO-

werden kann, dass sie für den spezifischen Unternehmenstyp

Standard 19600 aufgenommen, der für den deutschen Mittel-

zielführend sind.

stand ideal sein dürfte.

besetzt der Mittelstand Nischen und ist in vielen Bereichen
Weltmarktführer, weit vor den börsennotierten Aktiengesell-

Prof. Dr. Peter Fissenewert

schaften. Und eben dieser erfolgreiche Mittelstand hat erkannt,

Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei hww hermann wienberg wilhelm. 2005 erhielt er eine

wie notwendig Compliance für den Mittelstand wirklich ist.

Professur für Wirtschaftsrecht. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind das Gesellschaftsrecht, Restrukturierung, Sanierung und Insolvenz sowie Compliance-Beratung und Managerhaftung. Er zählt

Neben all den Vorteilen, die ein funktionierendes Compliance-

zu den führenden Beratern und Autoren in diesem Bereich (Herausgeber des Handbuchs „Com-

Management-System mit sich bringt, nämlich Vermeiden von

pliance für den Mittelstand“ und des „Praxishandbuchs internationale Compliance-Management-

Korruption und Wirtschaftskriminalität, positive Reputation,

Systeme, Grundsätze – Checklisten – Zertifizierung gemäß ISO 19600“, Mitautor des Standardwerks

positive Geschäftsbeziehung und Kreditwürdigkeit, ist auf der

„Compliance kompakt“) und nimmt regelmäßig als Redner an hochkarätigen Fachveranstaltungen teil.

Gegenseite auch zu erwähnen, welche fatalen Folgen eben
Compliance-Verstöße mit sich bringen.

Peter.Fissenewert@hww.eu
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Compliance
dla przedsiębiorstw
średniej wielkości
Rzadko który problem zyskiwał tak dużą uwagę prowadzących
średniej wielkości przedsiębiorstwa w przeciągu tak krótkiego
czasu jak kwestia compliance. Jeszcze niedawno, w roku 2005,
termin compliance był mało znany, a związana z nim problematyka cieszyła się względnie skromnym zainteresowaniem.
Niewiele osób dziwiło wtedy zachowanie prezesa Welteke,
ówczesnego szefa Niemieckiego Banku Federalnego, który
nocował w berlińskim hotelu Adlon na koszt oczekującego prześwietlania Dresdener Bank. Postępowanie tego typu uznawano
w tamtym czasie niemal za normę. Często nie rozumiano też
oburzenia towarzyszącego sprawie Siemensa, ani tym bardziej
roli, którą odegrał w niej ówczesny prezes zarządu Heinrich von
Pierer. (Przydałoby się wiedzieć, kto się oburzał.)
Formalnie odpowiedzialność menagerów, podobnie jak zwią-

Błyskawiczna popularyzacja polityki compiliance wywołała trzy

zane z nią przepisy i obostrzenia, obowiązuje w Niemczech

kolejne fazy jej recepcji. Pierwszy etap naznaczony był nieuf-

od dziesięcioleci. Najpoważniejszą konsekwencją faktycznie

nością wobec doradców i adwokatów, którym zarzucano chęć

grożącą przedstawicielom tego zawodu pozostawała jednak

wykorzystania compliance jako straszaka motywującego do

wyłącznie utrata posady. O roszczeniach, w tym odszkodowaw-

korzystania z ich drogich, choć w gruncie rzeczy niepotrzeb-

czych, nie mogło natomiast być mowy, nie znajdowały poparcia

nych usług. Wystarczyło przecież odpowiednio się zabezpie-

w świecie biznesu, w związku z czym nigdy nie przyjęły się w

czyć, a zła mara compliance sama ulotniłaby się po pewnym

praktyce. Jednak, kiedy zmieniły się realia społeczne, znaczenia

czasie. W trakcie drugiej fazy powtarzano: „trudno – skoro nie

nabrały takie czynniki jak globalizacja i wzrost świadomości

uda nam się uniknąć compliance, to weźmiemy w tym udział“.

wspólników i akcjonariuszy, sytuacja w Niemczech zmieniła się

Obecnie mamy do czynienia z etapem trzecim, tym razem o

diametralnie. Krycie i uchylanie się od wyjaśnienia możliwych

wydźwięku pozytywnym, wynikającym z doświadczenia wy-

błędów poprzednika na stanowisku kierowniczym utraciło

raźnie korzystnego wpływu compliance na konkurencyjność i

naglestatus stałego elementu „kultury prowadzenia przed-

wizerunek przedsiębiorstw, co wiąże się także ze wspomnianą

siębiorstwa” w obliczu całkowitej zmiany optyki, wynikającej

nową kulturą zarządzania przedsiębiorstwami.

Od 2005 roku wiadomo, że przestępczość gospodarcza powo-

Pozytywne compliance rodzi korzyści wizerunkowe i rynkowe

duje szkody w co trzecim przedsiębiorstwie średniej wielkości;

dla przedsiębiorstw średniej wielkości.

w części z nich nawet wielokrotnie. Do 2014 roku odsetek
takich firm uznających przestępczość gospodarczą za poważ-

Compliance przyczynia się ponadto do ustalenia przejrzystej

ny problem wzrósł o kolejne 9 pkt proc. do poziomu 80 %.

organizacji w przedsiębiorstwie. Stanowi również bodziec do

Choć więc sytuacja oceniana jest jako istotna, problem

weryfikacji i zastąpienia skostniałych struktur. Jednoznaczne

compliance nadal bywa traktowany bez należytej powagi .

instrukcje i reguły postępowania pomagają zarówno pracow-

2

nikom jak i decydentom.
Mimo wzrostu zainteresowania compliance, dość powszechnym zjawiskiem pozostają zachowania i postawy uznawane za

Zgodnie z powszechną opinią i wynikami wielu badań przedsię-

grzechy śmiertelne, za przeszkody dla prawidłowego wdrożenia

biorstwa średniej wielkości stanowią rdzeń niemieckiej gospo-

CMS w danym przedsiębiorstwie. Uprzedzenia wobec zmian

darki, wobec czego tylko im może się udać posunięcie naprzód

wynikają najczęściej z obawy przed rzekomym negatywnym

powszechnej debaty na ten temat.

wpływem na możliwości transakcyjne firmy. W kontekście
działalności zagranicznej sugeruje się często, że w niektórych

Skoro przedsiębiorstwa średniej wielkości są fundamentem

państwach kategoryczna odmowa ze skorzystania z możliwości

niemieckiej gospodarki, to w ich mocy leży przekroczenie

wręczania łapówek całkowicie krępuje uczestnictwo w obrocie

istniejących barier i wprowadzenie nowych standardów.

gospodarczym. Tajemnicą Poliszynela pozostaje bowiem fakt,

W przeciwieństwie do wielkich przedsiębiorstw, a nie musi

że przedsiębiorcy konfrontowani są w określonych krajach ze

wcale chodzić o te największe, jak np. Thyssen Krupp, podmioty

zwyczajami niezgodnymi z niemieckim, a często również miej-

średniej wielkości wyróżniają się dużą elastycznością, umiejęt-

scowym prawem. Z drugiej strony, godzenie się na takie zachowa-

nością tworzenia własnych modeli biznesowych, oszczędnymi

nia i oczekiwania byłoby poważnym błędem. Przedsiębiorstwu

strukturami, płaską hierarchią i szczególną kulturą zarzadzania.

grozi w najlepszym razie to, że stworzy kontrahentowi okazję

To do nich należą nisze rynkowe i to one przodują na wielu

do przyszłych wymuszeń, w nieco gorszym, lecz powszechnym

globalnych rynkach będących daleko poza zasięgiem notowa-

wypadku może się to skończyć wzrostem żądanych łapówek,

nych na giełdzie spółek akcyjnych. Konsekwentnie to właśnie te

a w najgorszym – opublikowaniem stanu faktycznego i poważ-

spośród przedsiębiorstw średniej wielkości, które odniosły zna-

ne konsekwencje cywilno- i karnoprawne popełnienia przestęp-

czące sukcesy, były w stanie rozpoznać znaczenie compliance

stwa korupcji. Uderzają one zarówno w samo przedsiębiorstwo

dla działalności.

jak i w jego kierownictwo, prowadząc do bolesnej utraty reputacji i związanymi z tym konsekwencjami w postaci odpływu

Obok wymienienia korzyści płynących z posiadania spraw-

klientów oraz wykluczenia z przetargów na zlecenia publiczne.

nie działającego CMS, jakimi są zapobieżenie korupcji i przestępczości gospodarczej oraz zyskanie pozytywnej reputacji,
dobrych relacji biznesowych i zdolności kredytowej, warto spojrzeć również na drugą stronę medalu, a mianowicie na fatalne
skutki naruszenia reguł.
W nieodległej perspektywie do przetargów dopuszczane,
tudzież uwzględniane w nich, będą wyłącznie oferty złożone
przez przedsiębiorstwa, które przynajmniej zobowiązały się do
przestrzegania reguł compliance lub wręcz tylko takich firm,
które zaimplementowały CMS. Stwierdzenie naruszenia przepisów compliance grozić będzie wypowiedzeniem kontraktu.
Nie jest to bynajmniej nowość. Kto narusza postanowienia umo-

choćby z tego, że osoba dokonująca takich zaniechań musi
obecnie liczyć się z bezpośrednim pociągnięciem do odpowie-

Mamy więc obecnie do czynienia z zupełnie innym, poważnym

dzialności. Wiele instytucji odżegnało się więc od wspomianej

zainteresowaniem tematyką compliance.

„kultury“ na rzecz nowego modelu, obowiązującego również
w Niemczech: autentycznej „kultury odpowiedzialności”.

Przeprowadzone w 2014 roku badanie Czynniki składające się na
sukces średniej wielkości przedsiębiorstw szczęśliwie wskazuje na

Rzeczona „kultura odpowiedzialności“ wiąże się ze wzrostem

wzrost znaczenia systemów zarządzania compliance (compliance

zainteresowania tematyką compliance, która cieszy się obecnie

-management-systems lub CMS) dla tej kategorii podmiotów

nieznaną wcześniej popularnością. Oczywiście nadal w pew-

gospodarczych. Odpowiednie rozwiązania implementowano

nych spółkach pracują osoby pragnące ominąć zagadnienie

wprawdzie dopiero w 48 % ankietowanych przedsiębiorstw,

compliance szerokim łukiem, jednak przedsiębiorczość tego

lecz w kolejnych 18 % chciano to uczynić niebawem1.

rodzaju znajduje się obecnie na wymarciu.
1 Deloitte, Studie Compliance im Mittelstand 2014, str. 5.

wy, musiał – i nadal powinien – spodziewać się jej wypowiedzenia przez stronę przeciwną. Zważywszy na wzrost znaczenia
transparencji, może to doprowadzić do zablokowania działalW wielu przedsiębiorstwach średniej wielkości wciąż panują

ności danego przedsiębiorstwa w strukturach całego koncernu,

problemy ze znajomością podstaw compliance. Na zagadnieniu

jak również jego wpisanie na tzw. czarną listę, co jest równo-

znają się kierownictwa nielicznych spółek, a jeszcze mniejsza

znaczne z wyłączeniem z przyszłych konkursów. Skutki mogą

ich liczba pozwoliła sobie na założenie stosownego oddziału w

jednak sięgać również poza granice własnego przedsiębiorstwa

firmie. Zbyt często zdarza się natomiast bezrefleksyjne dopisy-

lub koncernu, gdyż w różnych branżach praktykuje się obec-

wanie tych zadań do i tak już licznych obowiązków dyrektora

nie wymianę informacji z wewnętrznych czarnych list o tym,

generalnego lub wręcz całkowite pomijanie compliance w prze-

którzy kontrahenci pozostawili po sobie w aspekcie compliance

konaniu, że nic przykrego nie może się z tego powodu wydarzyć.

złe wrażenie.

2 Euler Hermes, Wirtschaft konkret, wyd. 33 Wirtschaftskriminalität, str. 6.
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W procesie doboru CMS dla przedsiębiorstwa średniej

Każdy mieszkający w Niemczech obywatel znajduje się

wielkości naczelne znaczenie z punktu widzenia skuteczności

w obszarze działania łącznie ok. 150.000 przepisów, nie licząc

przypisać można umiejętności odnalezienia złotego środka.

oczywiście wyroków sądowych oraz ustawodawstwa zagrani-

Przedsiębiorstwa z segmentu średniego nie są związane

cznego, zwłaszcza w krajach europejskich czy Stanach Zjed-

sztywnymi regulacjami wewnętrznymi, co przekłada się na ich

noczonych. Dla osiągnięcia podstawowych celów compliance

elastyczne podejście. Z drugiej strony zbytnia elastyczność także

ważny pozostaje więc dobór CMS o właściwym podejściu do

niesie ze sobą pewne ryzyko. Wiele średnich przedsiębiorstw

sytuacji danego przedsiębiorstwa oraz jego struktury i prze-

notorycznie nie docenia ani ryzyka odszkodowawczego

biegów roboczych. Należy ustawić system w taki sposób,

związanego z prowadzeniem działalności bez implementacji

aby można było oczekiwać po nim najbardziej skutecznego

odpowiedniego CMS ani korzystnego wpływu compliance na

działania w odniesieniu do konkretnego charakteru firmy.

wszelkie procesy biznesowe w przedsiębiorstwie. Warto jed-

Dla przedsiębiorstw średniej wielkości najodpowiedniejszy

nak pamiętać o tym, że samo CMS powinno zostać skonfigu-

okazuje się zwykle model w miarę oszczędny, dopasowa-

rowane pod kątem osiągnięcia jak najlepszej relacji kosztów

ny do wielkości danego podmiotu oraz skali istniejącego

do korzyści.

ryzyka, skupiający się na realizacji podstawowych zadań
systemów CMS. Cechą szczególną takiego podejścia jest

Jako ogólną zasadę przyjąć można, że im mniejszej inwestycji

natomiast ograniczenie zainteresowania aspektami istotnymi

wymagają działania niezbędne dla zapewnienia compliance

dla dużych przedsiębiorstw. Stosowanie CMS o takich para-

oraz im większe oczekiwania co ich skuteczności, a także im

metrach budziłoby raczej zdziwienie, gdyż praktycznie każdy

większe szkody potencjalnie wywołać może brak takich działań,

przedsiębiorca ma do czynienia z innymi ludźmi i narażony

tym bardziej konieczne staje się włączenie CMS w wewnętrzne

jest na różnorodne ryzyko wynikające z ich niepożądanego

i zewnętrzne procesy przedsiębiorstwa średniej wielkości.

zachowania. Compliance średnich uczestników obrotu

Magdalena Gertig, LL.B.; Bartosz Jagura, LL.M.

Die Zertifizierung von
Compliance Management Systemen

gospodarczego cechuje bowiem zwykle względnie precyzyjne

Im Dezember 2014 wurde die ISO-Norm 19600 Compliance

Management Systems3 sowie zum anderen einen Rahmen für

Nadmierna kontrola działań firmy negatywnie odbije się na

traktowanie tematów dla nich istotnych. Chodzi zatem przede

Management Systems veröffentlicht. Ihre Verabschiedung stellte

Wirtschaftsprüfer zur Durchführung einer Angemessenheits-

klimacie pracy i rutynowych przebiegach roboczych, natomiast

wszystkim o konkretne podejście do określonych zagadnień

einen Meilenstein in der Entwicklung globaler Standards zur

und Wirksamkeitsprüfung des CMS4. Ein solcher Aufbau der

zbytnia pobłażliwość prowadzi często do zniweczenia wielu

i wypracowanie najefektywniejszych rozwiązań. Celem takiej

Einrichtung von Compliance Management Systemen (CMS)

Norm ermöglicht die Berücksichtigung individueller Bedürf-

lat pracy w momencie urzeczywistnienia odpowiedzialności

doktryny pozostaje wczesne ujęcie grupy najważniejszych

dar – nicht nur in Unternehmen, sondern auch in Organisati-

nisse des Geprüften5. Die in dem IDW PS 980 niedergelegten

karnej i odszkodowawczej. W większości przedsiębiorstw

obszarów wymagających uwagi z perspektywy compliance, aby

onen aller Art. Darüber hinaus ist mittlerweile auch ein Markt

Grundsätze weichen des Weiteren nicht nennenswert von ande-

wskazać można niezliczone obszary ryzyka powstałe pod

powstające w tym zakresie zadania mogły zostać wykonane

für CMS-Zertifizierungsdienste erwachsen. Die angebotene

renorts geltenden Maßstäben und Regelungen ab, wie z.B. dem

nieobecność jakiegokolwiek systemu zarzadzania compliance.

jak najsprawniej.

Leistung besteht in einer Überprüfung, ob das von dem

Australian Standard on Compliance Programs oder den Adequate

Unternehmen implementierte Compliance Management Sys-

Procedures of the UK Bribery Act. Es besteht die Möglichkeit, bei

Tak rozumiane elastyczność i indywidualizm zostały przejęte do

tem bestimmten Vorgaben entspricht. Den angesehensten Prüf-

der Durchführung einer Zertifizierung auf der Grundlage des

nowego standardu ISO-19600, który powinien okazać się ide-

maßstab im deutschsprachigen Raum bildet dabei der 2011

IDW PS 980 auch auf sonstige Regelungen zurückzugreifen,

Na to nakładają się regulacje unijne oraz danego kraju

alnym rozwiązaniem dla niemieckich przedsiębiorstw średniej

eingeführte Prüfungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprü-

etwa den amerikanischen Foreign Corrupt Practices Act oder den

związkowego.

wielkości.

fer in Deutschland e.V. (IDW PS 980). Dieser gibt den Wirtschafts-

UK Bribery Act. Die Zertifizierung bietet dem Unternehmen die

prüfern vor, worauf sie beim CMS-Prüfverfahren achten müssen.

Gelegenheit, eine unabhängige Aussage zur Wirksamkeit des

Die eingangs erwähnte ISO-Norm enthält demgegenüber

unternehmenseigenen CMS sowie Empfehlungen für Nachbes-

generische Empfehlungen zum Aufbau eines CMS.

serungsmöglichkeiten zu erhalten6.

Przedsiębiorstwa średniej wielkości w Niemczech związane
są łączną liczbą 2.197 ustaw federalnych z 46.777 przepisami, jak i kolejnymi 39.197 przepisami z 3.131 rozporządzeń.

Summary
Prof. Dr. Peter Fissenewert is an expert in the subject compliance in small and medium-sized busi-nesses. In his article he

1. IDW PS 980

Den Gegenstand der Zertifizierung bildet eine Beschreibung

describes the development of compliance in Germany in the last few years from primary denial (the seven deadly sins of

Der IDW PS 980 bestimmt weder ein Muster für CMS

des überprüften CMS, welche grundlegende Aussagen in Bezug

compliance) to positive acceptance as well as the de-velopment from merely risk avoidance policy to use compliance as

noch stellt er Anforderungen an deren Gestaltung. Er be-

auf Maßnahmen und Grundsätze des Systems, seine Grundele-

a positive chance for a positive reputation and competitive advantage.

schränkt sich stattdessen auf die Definition der wesentli-

mente sowie Angemessenheit, Implementierung und Wirksam-

Key words: Compliance-management-systems, small and medium-sized business, implementing, CMS, risk,

chen Grundsätze für ein CMS, der sog. sieben Grundele-

keit beinhaltet7. Die CMS-Zertifizierung nach dem IDW PS 980

mente : Compliance-Kultur, -Ziele, -Risiken, -Programm,

beschränkt sich lediglich auf eine Auswahl von Teilbereichen

-Organisation, -Kommunikation sowie -Überwachung und Ver-

des CMS, welche auf der Grundlage z.B. von Rechtsgebieten,

besserung2. Diese sieben Elemente stellen eine Handlungs-

bestimmten Prozessen oder der Geschäftsbereiche bestimmt

chance, reputation, competitive advantage, seven deadly sins of compliance

Prof. dr Peter Fissenewert
Adwokat i partner w Kancelarii hww hermann wienberg wilhelm. W 2005 r. objął profesurę

1

grundlage für die deutsche Praxis dar: zum einen ein Muster

wird8. Eine Wirksamkeitsprüfung in Bezug auf das gesamte

für die Gründung und Aufrechterhaltung eines Compliance

System scheint aus praktischer Sicht ohnehin unmöglich9.

1 K. von Busekist, O. Hein, Der IDW PS 980 und die allgemeinen rechtlichen Mindestanforderungen an ein wirksames Compliance Management System (1) – Grundlage, Kultur, Ziele,
CCZ 2/2012, S. 41.

5 A. Schemmel, A. Minkoff, Die Bedeutung des Wirtschaftsstrafrechts für Compliance Management
Systeme und Prüfungen nach dem IDW PS 980, CCZ 2/2012, S. 49.

2 IDW PS 980, Rn. 23.

7 IDW PS 980, Rn. 7.

3 E. Sünner, Von der Sorge für gesetzeskonformes Verhalten – Zugleich eine Besprechung des
ISO-Entwurfs 19600, CCZ 1/2015, S. 3.

8 IDW PS 980, Rn. A3.

prawa gospodarczego. Specjalizuje się w prawie spółek, restrukturyzacjach, prawie naprawczym
i upadłościowym oraz doradztwie z zakresu compliance i odpowiedzialności kadry zarządzającej.
Należy do wiodących doradców i autorów w zakresie compliance (wydawca podręcznika „Compliance für den Mittelstand“ oraz „Praxishandbuch internationale Compliance-Management-Systeme,
Grundsätze – Checklisten – Zertifizierung gemäß ISO 19600“, współautor „Compliance kompakt“);
mówca na licznych konferencjach.
Peter.Fissenewert@hww.eu

4 S. Schmidt, A. Wermelt, B. Eibelhäuser, ISO 19600 aus der Sicht der Wirtschaftsprüfung,
CCZ 1/2015, S. 18.

6 Ibidem, S. 49.

9 IDW (Hrsg.), WP Handbuch 2014, Band II, 14. Aufl., Düsseldorf 2014, Kap. M, Rn. 71;
IDW Prüfungsstandard Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung von Compliance Management Systemen (IDW PS 980), WPg Supplement 2/2011, S. 78 f.; FN-IDW 4/2011, S. 203 f.
(Stand: 11.03.2011), Rn. 6.
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Für die Zwecke eines CMS-Aufbaus greift die ISO 19600-Norm

In deutschsprachigen Ländern mit stark ausgeprägter Zertifi-

auf drei allgemein anerkannte Konzepte zurück: Risikoma-

zierungstradition wird die ISO 19600 wegen ihrer fehlenden

nagement, Managementsysteme (high level structure) sowie

Zertifizierfähigkeit kritisiert21. Es kann also davon ausgegangen

das sog. PDCA-Modell (plan-do-check-act) . Das entscheiden-

werden, dass mit der Zeit auch für diese Norm Zertifizierungs-

de Ziel besteht in der stetigen Verbesserung der Effektivität

verfahren entwickelt werden. Für Österreich, wo man das be-

des eigenen CMS: Angefangen bei der Planung in Anlehnung

triebseigene CMS nach Maßgabe der ISO 19600 zertifizieren

an die Identifizierung von Compliance-Pflichten und -Risiken,

lassen kann, ist dies sogar bereits der Fall22.

20

bis hin zur Umsetzung und nachfolgenden Überwachung

3. Zusammenfassung

sowie der damit einhergehenden Beseitigung von Mängeln bzw.
Verbesserung des Systems.

Der Themenkomplex der CMS-Zertifizierung gewinnt in
Deutschland zunehmend an Bedeutung, nicht zuletzt vor

Die Bedeutung der ISO-Norm kommt vor allem in ihrem globa-

dem Hintergrund der verschärften Verantwortung von Organ-

len und universellen Charakter zum Ausdruck: Sie bezieht sich

mitgliedern von Kapitalgesellschaften23. Das Vorweisen eines

auf alle weltweit praktizierten Organisationsformen, ohne sich

firmeneigenen CMS stellt zwar keinen pauschalen Umstand

bloß auf Unternehmen zu beschränken, und enthält Maßgaben

zur Befreiung von rechtlicher Verantwortung dar (die Gerichte

zur Begründung wirkungsvoller Compliance-Strukturen. Eine

beurteilen jeden Fall individuell), liefert jedoch zweifellos ein

Der IDW PS 980 kennt drei unterschiedliche Bewertungskate-

Bewertung auch notwendige Hinweise für die Nachbesserung

gewisse Vorstellung darüber, welche Schwierigkeiten die Aus-

Indiz dafür, dass der Vorstand bei der Führung der Geschäfte

gorien für ein CMS:

ihres CMS14. Häufig bieten Wirtschaftsprüfer im Rahmen des

formulierung einer solchen Norm birgt, geben die folgenden

der Gesellschaft die gebotene Sorgfalt eingehalten hat. Bis jetzt

Zertifizierungsvorgangs auch Workshops zur Verbesserung

Umstände: Compliance kommt von Natur aus ein interdiszipli-

ist in der deutschen Rechtsprechung noch keine Entscheidung

des betreffenden CMS an. Ein zertifiziertes CMS sendet ein

närer Charakter zu, weswegen sich in ihr Erkenntnisse aus ver-

darüber ergangen, welchen Einfluss die Durchführung einer

klares Signal an andere Wirtschaftsteilnehmer über das eigene

schiedenen Wissenschaftszweigen wiederfinden; allein im Rah-

CMS-Zertifizierung auf eine mögliche Verantwortungsbefreiung

nachhaltige Interesse für Compliance und kann zugleich zu

men der Rechtswissenschaft manifestiert sich ihr Stellenwert im

haben könnte.

einer Steigerung des Marktwertes eines Unternehmens führen.

Hinblick auf unzählige Rechtsquellen unterschiedlicher Ebenen;

Sie stellt hinsichtlich des hauseigenen CMS zudem ein Kontroll-

zwischen den einzelnen Ländern bestehen wesentliche Un-

Eine CMS-Zertifizierung weist eine Reihe von Vorteilen auf.

werkzeug für Vorstand bzw. Aufsichtsrat dar15.

terschiede in der Beurteilung, welche Funktionen Compliance

Sie ermöglicht eine Durchleuchtung des eigenen CMS durch

erfüllen sollte. Angesichts der genannten Umstände wird deut-

externe Wirtschaftsprüfer ohne Verbindungen zur Organi-

a) Konzeptionsprüfung – es wird überprüft, ob die in der CMSBeschreibung enthaltenen Aussagen über die Grundsätze und
Maßnahmen des CMS in allen wesentlichen Belangen angemessen dargestellt sind und sämtliche Grundelemente eines
CMS umfasst .
10

b) Angemessenheits- und Implementierungsprüfung – eine
Prüfung, ob die in der CMS-Beschreibung enthaltenen Aussagen über die Grundsätze und Maßnahmen des CMS geeig-

Zu den größten im DAX 30 notierten Unternehmen, die eine CMS-

net sind, sowohl die Risiken für wesentliche Regelverstößen

lich, dass eine Norm von großer Flexibilität geprägt sein und

sation und daher mit einer Unbefangenheit, die es erlaubt,

Zertifizierung gem. IDW PS 980 durchführen ließen, zählen u.a.16:

rechtzeitig zu erkennen, als auch solche Regelverstöße zu ver-

nach einem gemeinsamen Nenner zur Zusammenführung der

vom Compliance Officer übersehene Lücken zu schließen.

die Continental AG, die Telekom AG, die Henkel AG & Co. KGaA,

hindern, wobei auch deren Umsetzung zu einem bestimmten

unterschiedlichen länderspezifischen Ansätze streben muss.

Die Durchführung einer Zertifizierung gewährleistet, dass bei

die RWE AG und die ThyssenKrupp AG.

Erkennbar ist dies bereits an der für die ISO 19600-Norm festge-

der Gestaltung eines CMS höchste Standards eingehalten und

legten Definition von Compliance als „Erfüllung von allen Ver-

das System effektiv umgesetzt worden ist. Die Kehrseite einer

Zeitpunkt in die Bewertung einfließt11.

2. ISO 19600

pflichtungen durch die gegebene Organisation”. Unterschiede in

Zertifizierung bilden ihre Kosten sowie die fehlende Gewähr-

ze und Maßnahmen des CMS während eines bestimmten

Soweit der IDW PS 980 als ein CMS-Zertifizierungswerkzeug

der Herangehensweise in Bezug auf Compliance werden auch im

leistung für eine Befreiung von rechtlicher Verantwortung

Zeitraums wirksam waren12.

konzipiert wurde, kann der ISO-Norm 19600 keine Zertifizierfä-

Kontext der Bewertung und Behandlung der ISO-Norm sichtbar.

im Falle einer Aufdeckung von Compliance-Verstößen.

c) Wirksamkeitsprüfung – die Bewertung ob die Grundsät-

higkeit bescheinigt werden. Sie ist eine sog. „Norm des Typs B“,
Die vorstehend genannten Prüfungstypen ergänzen einan-

stellt demnach keine verbindlichen Mindestanforderungen an

der und werden in dieser Reihenfolge durchgeführt, wes-

CMS, sondern erteilt vielmehr Empfehlungen für deren Aufbau.

wegen etwa die Angemessenheitsprüfung eines CMS nicht

Die Norm enthält ein eigens für die Schaffung, Entwicklung,

ohne vorherige Bewertung seiner Konzeption erfolgen

Effektivitätssicherung und Optimierung von CMS in verschie-

kann. Diese Unterscheidung ermöglicht die Durchführung

denen Organisationsarten zusammengestelltes Instrumentarium17.

einer typengerechten CMS-Prüfung gemäß dem aktuellen

Dieser Umstand ist besonders zu betonen: Im Hinblick auf den der

Entwicklungsstand13. Neben den in der Norm enthaltenen

ISO-Norm 19600 zugrundeliegenden Grundsatz der Gestaltung

Prüfungstypen bieten Wirtschaftsprüfer ebenfalls einen sog.

von CMS im Verhältnis zur Größe, Natur und Komplexität der

Pre-Check des CMS auf der Grundlage des IDW PS 980 an.

Organisation, kann sie auf alle Arten von Organisationen – nach

Nach Abschluss dieses Pre-Checks erhält das geprüfte

weitestem Verständnis auch auf Personen oder organisierte und

Unternehmen eine Eingangsbewertung für dessen CMS mit

zur Verfolgung gemeinsamer Ziele gebildete Personengruppen –

Empfehlungen zu Verbesserungsmöglichkeiten für System

Anwendung finden18. Die Norm erteilt international einheitlich

und Verfahrensabläufe im Hinblick auf eine noch folgende

geltende Empfehlungen zum Aufbau von CMS. Die Begründung

CMS-Wirksamkeitsprüfung.

eines CMS in Anlehnung an diese Vorgaben liefert demnach einen
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bedeutenden Beitrag zur Vereinheitlichung der geltenden StanDie Zertifizierung nach dem IDW PS 980 erfüllt auch eine bera-

dards und damit auch zur Kostensenkung z.B. für third-party due

tende Funktion: die geprüfte Organisation erhält neben einer

diligence-Überprüfungen19.
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13
14
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IDW PS 980, Rn. 16.
IDW (Hrsg.), a.a.O., Kap. M, Rn. 83; IDW PS 980 Rn. 17.
IDW PS 980, Rn. 14.
IDW (Hrsg.), a.a.O., Kap. M, Rn. 84.
Ebenda, S. 938.

A. Schemmel, A. Minkoff, Die Bedeutung…, a.a.O., S. 49.
Vgl. die Veröffentlichungen auf den Websites der genannten Gesellschaften.
E. Sünner, Von der Sorge…, a.a.O., S. 3.
B. Makowicz, Wie ISO-bereit ist Ihr CMS?, Compliance Praxis 2014, S. 33-34.
B. Makowicz, ISO 19600: United in Compliance, CB 10/2014, Editorial.

20 B. Makowicz, Wie ISO-bereit…, a.a.O., S. 34-35.
21 Vgl. Ch. E. Hauschka, Von Normen und Normen – zur ISO 19600, CCZ 1/2015, S. 1.
22 Compliance. Die Zeitschrift der Compliance-Verantwortliche, 2/2015, S. 2.

23 Vgl. das Urteil des LG München I vom 10.12.2013, 5 HK O 1387/10, NZG 9/2014, S. 345 f.,
in dem das beklagte Vorstandsmitglied auf Zahlung von 15 Mio. Euro für Verstöße bei
der Gewährleistung der Effektivität des betriebseigenen CMS verurteilt wurde.
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Certyfikacja systemów
zarządzania compliance
W grudniu 2014 r. opublikowana została norma ISO 19600
Compliance Management Systems. Jej przyjęcie stanowi
milowy krok w zakresie rozwoju globalnych standardów
kształtowania systemów zarządzania compliance (Compliance
Management Systems, CMS) – nie tylko w przedsiębiorstwach,
ale we wszystkich rodzajach organizacji. Jednocześnie na rynku oferowane są usługi certyfikacji CMS, a więc sprawdzania,
czy dany system zarządzania compliance zgodny jest z wzorcem. Najpopularniejszą normą tego rodzaju w krajch niemiec-

Wyróżnione typy oceny CMS mają charakter uzupełniający i

Ta właśnie okoliczność wymaga szczególnego podkreślenia:

są przeprowadzane w powyższej kolejności, nie można więc

ze względu na leżącą u podstaw normy ISO 19600 zasadę

sprawdzić adekwatności CMS bez wcześniejszej oceny jego

proporcjonoalności kształtowania CMS w odniesieniu do wiel-

koncepcji. Takie zróżnicowanie umożliwia dokonanie oceny

kości, natury i kompleksowości organizacji, może mieć ona

CMS na podstawie odpowiedniego typu w zależności od etapu

zastosowanie do wszystkich organizacji – rozumianych szeroko

ukształtowania systemu13. Obok zawartych w normie typów

jako osoby lub grupy osób mające strukturę organizacyjną dla

oceny CMS biegli rewidenci oferują także przeprowadzenie

osiągania swoich celów18. Norma formułuje zalecenia odnośnie

na podstawie normy IDW PS 980 tzw. Pre-Check CMS. Po jego

kształtowania CMS, które obowiązują jednolicie w przestrzeni

przeprowadzeniu podmiot otrzyma wstępną ocenę koncepcji

międzynarodowej. Konstruowanie CMS w oparciu o zalecenia

Przedmiotem certyfikacji jest opis CMS, w którym zawarte są

CMS oraz informacje dot. usprawniania systemu oraz procedur

normy stanowić będzie znaczącą korzyść w postaci ujednolicania

podstawowe informacje dot. środków oraz zasad danego CMS,

w celu przeprowadzenia późniejszej oceny skuteczności CMS.

standardów, a tym samym przekładać będzie się na obniżenie

jego podstawowych elementów a także adekwatności, imple-

Certyfikacja na podstawie normy IDW PS 980 ma także funk-

kosztów, np. prowadzenia badania partnerów biznesowych

mentacji oraz skuteczności . Certyfikacja CMS na podstawie

cje doradcze: podmiot otrzymuje obok oceny CMS wskazówki

(tzw. third-party due diligence)19.

normy IDW PS 980 ogranicza się jedynie do wybranych

konieczne do efektywnego usprawnienia CMS . Biegli rewidenci

obszarów CMS, które wyodrębnione zostają ze względu na np.

oferują często w ramach certyfikacji workshopy, mające na celu

Norma ISO 19600 konsoliduje na potrzeby stworzenia modelu

dziedzinę prawa, wybrane procesy czy obszar prowadzonej

udoskonalenie danego CMS. Certyfikowany CMS stanowi także

CMS trzy stosowane powszechnie koncepcje: zarządzania

działalności8. Przeprowadzenie oceny skuteczności całego sys-

wyraźny komunikat dla innych podmiotów o jego ciągłym zain-

ryzykiem, systemów zarządzania (high level structure) oraz tzw.

temu wydaje się z praktycznego punktu widzenia niemożliwe .

teresowaniu compliance i może prowadzić do wzrostu wartości

model PDCA (plan-do-check-act)20. Zasadniczym jego celem

przedsiębiorstwa. Certyfikacja stanowi ponadto formę kontroli

jest ustawiczne ulepszanie skuteczności CMS: począwszy od

CMS dla zarządu czy rady nadzorczej15.

planowania w oparciu o identyfikację obowiązków i ryzyk

kojęzycznych jest wprowadzona w 2011 r. norma Instytutu
Biegłych Rewidentów w Niemczech (Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.) IDW PS 980. Norma ta zawiera
wytyczne dla audytorów odnośnie tego, na co mają zwracać uwagę
podczas sprawdzania CMS. Norma ISO natomiast zawiera generyczne wskazówki na temat tego, jak należy kształtować CMS.

1. IDW PS 980
Norma IDW PS 980 nie określa wzorowego modelu CMS bądź
wymagań dotyczących jego kształtowania, a jedynie definiuje
najważniejsze zasady CMS, tzw. siedem podstawowych elementów CMS1: kultura compliance, cele compliance, ryzyka
compliance, program compliance, organizacja compliance,
komunikacja compliance oraz monitoring compliance2. Podkreślić należy, że w praktyce wskazane siedem elementów stanowi
w Niemczech podstawę – wzór tworzenia i funkcjonowania
systemów zarządzania compliance3, a także ramy do przeprowadzania oceny adekwatności oraz skuteczności CMS dla biegłych
rewidentów4. Taka konstrukcja normy umożliwia uwzględnienie
indywidualnych potrzeb podmiotu w jego ocenie5. Zawarte
w normie IDW PS 980 zasady nie odbiegają także od innych
wytycznych lub regulacji np. Australian Standard on Compliance,
czy Adequate Procedures of the UK Bribery Act. Również przy
przeprowadzeniu certyfikacji na podstawie normy IDW PS 980
możliwe jest uwzględnienie innych regulacji, np. amerykańskiego Foreign Corrupt Practices Act czy UK Bribery Act. Certyfi-

7

9

Norma IDW PS 980 wyróżnia trzy typy oceny CMS:
Ocena koncepcji CMS - ocenie podlega, czy opisana koncepcja
CMS uwzględnia wszystkie podstawowe elementy CMS oraz czy
zostały one odpowiednio przedstawione, przy uwzględnieniu
oceny ryzyk compliance .
10

Ocena adekwatności oraz implementacji CMS - ocena adeznawaniu ryzyk oraz w zapobieganiu naruszeniom przepisów

nie systemu. Znaczenie normy ISO przejawia się w globalnym

980, zalicza się m.in.16: Continental AG, Telekom AG, Henkel

i uniwersalnym charakterze: odnosi się ona do wszystkich na

AG & Co. KGaA, RWE AG, ThyssenKrupp AG.

świecie organizacji, nie tylko do przedsiębiorstw i zawiera

2. ISO 19600

wytyczne w zakresie tworzenia skutecznych struktur compliance.
Wyobrażenie o tym, jak trudnym zadaniem jest stworzenie tego
rodzaju normy, dają następujące okoliczności: compliance ma
z natury charakter interdyscyplinarny, a więc czerpie z róż-

podlegającej certyfikacji. Jest to tzw. typ normy „B”, która nie

nych dziedzin nauki; w ramach samego prawa jego znaczenie

formułuje wymagań minimalnych, jakie CMS musi spełniać,

materializuje się odnośnie niezliczonych źródeł prawa różnego

a wytyczne, w jaki sposób powinien on być (should) ukształ-

szczebla; między poszczególnymi krajami występują znaczące

7 IDW PS 980, Rn. 7.

towany. Norma ta zawiera swoiste, odpowiednio dobrane

różnice w postrzeganiu funkcji compliance. W obliczu wskaza-

8 IDW PS 980, Rn. A3.

instrumentarium, za pomocą którego możliwe jest tworzenie,

nych powodów oczywistym jest, że norma musi wykazywać

9 IDW (Hrsg.), WP Handbuch 2014, Band II, 14. Aufl., Düsseldorf 2014, Kap. M, Rn. 71;
IDW Prüfungsstandard Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung von Compliance Management Systemen (IDW PS 980), WPg Supplement 2/2011, S. 78 f.; FN-IDW 4/2011, S. 203 f.
(Stand: 11.03.2011), Rn. 6.

rozwijanie, zapewnienie skuteczności i ulepszanie CMS dla

się dużą elastycznością i szukać wspólnych mianowników

różnych organizacji17.

łączących podejście do compliance w wielu krajach.

13 IDW (wyd.), op. cit., rozdz. M, nb. 84.

17 E. Sünner, Von der Sorge, op. cit., s. 3.

14 Ibidem, S. 938.

18 B. Makowicz, Wie ISO-bereit ist Ihr CMS?, Compliance Praxis 2014, s. 33-34.

15 A. Schemmel, A. Minkoff, Die Bedeutung, op. cit., s. 49.

19 B. Makowicz, ISO 19600: United in Compliance, CB 10/2014, Editorial.

16 Por. informacje publikowane na stronach internetowych wskazanych spółek.

20 B. Makowicz, Wie ISO-bereit, op. cit., s. 34-35.

Ocena skuteczności CMS - ocena skuteczności opisanych zasad

wek dotyczących udoskonalenia systemu6.

i środków CMS w wyznaczonym przedziale czasu12.

4 S. Schmidt, A. Wermelt, B. Eibelhäuser, ISO 19600 aus der Sicht der Wirtschaftsprüfung,
CCZ 1/2015, s. 18.

10 IDW PS 980, nb. 16.

5 A. Schemmel, A. Minkoff, Die Bedeutung des Wirtschaftsstrafrechts für Compliance
Management Systeme und Prüfungen nach dem IDW PS 980, CCZ 2/2012, s. 49.

12 IDW PS 980, nb. 14.

6 Ibidem, S. 49.

przeprowadziły certyfikację CMS na podstawie normy IDW PS

tyfikacji CMS, o tyle norma ISO 19600 nie ma charakteru normy

ekspertów na temat skuteczności danego CMS a także wskazó-

3 E. Sünner, Von der Sorge für gesetzeskonformes Verhalten – Zugleich eine Besprechung
des ISO-Entwurfs 19600, CCZ 1/2015, s. 3.

będące jej następstwem usuwanie niedoskonałości/poprawia-

O ile norma IDW PS 980 stworzona została jako narzędzie cer-

oraz reguł, ocenie podlega także ich implementacja11.

2 IDW PS 980, nb. 23.

compliance, poprzez wykonanie, następnie kontrolę oraz
Do największych spółek niemieckiego indeksu DAX 30, które

kwatności zawartych w opisie zasad i środków CMS w rozpo-

kacja ma umożliwić podmiotowi uzyskanie opinii niezależnych

1 K. Von Busekist, O. Hein, Der IDW PS 980 und die allgemeinen rechtlichen Mindestanforderungen an ein wirksames Compliance Management System (1) - Grundlage, Kultur,
Ziele, CCZ, 2/2012, s. 41.

14

11 IDW (wyd.), op. cit., rozdz. M, nb. 83, IDW PS 980 nb. 17.
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Widać to w samej już przyjetej w normie ISO 19600 definicji

niewątpliwie przejaw dokładania przez zarząd należytej

compliance jako „wykonywania wszystkich zobowiązań

staranności przy prowadzeniu spraw spółki. Jak dotąd nie doszło

danej organizacji”. Różnice w podejściu do compliance widocz-

jeszcze do wydania w Niemczech sądowego rozstrzygnięcia,

ne są również w kontekście oceny i traktowania normy ISO.

w którym zbadane zostałoby, jakie znaczenie dla możliwości

W krajach niemieckojęzycznych, w których tendencja do

zwolnienia od odpowiedzialności ma fakt przeprowadzenia

certyfikacji jest bardzo silna, pojawia się krytyka normy ISO

certyfikacji CMS.

19600 jako nie podlegającej certyfikacji. Wychodzić można z
założenia, że norma poddawana będzie z czasem certyfikacji21.

Certyfikacja CMS wykazuje szereg zalet. Pozwala na sprawdzenie

Dzieje się już tak w Austrii, gdzie oferowana jest certyfikacja

CMS przez obiektywnego audytora, który nie jest związany

CMS na podstawie ISO 1960022.

z organizacją i zachowuje przez to niezależność w oce-

3. Podsumowanie

nie, dostrzega luki, których nie widzi oficer compliance.

Piotr Janecki, LL.M.

Aufbau einer Compliance-Kultur
in einer internationalen Wirtschaftsorganisation
– Anmerkungen aus der Sicht der Praxis
„Eine anständige Art der Geschäftsführung ist auf

Przeprowadzenie certyfikacji to gwarancja, że przy kształto-

die Dauer das Einträglichste, und die Geschäftswelt

Zagadnienia certyfikacji CMS zyskują w Niemczech na znacze-

waniu CMS doszło do zachowania najwyższych standardów i

schätzt eine solche viel höher ein, als man glauben sollte.“

niu w kontekście surowej odpowiedzialności członków organów

że system wprowdzony został efektywnie. Minusem certyfikacji

Robert Bosch, 1921

spółek kapitałowych23. Wprawdzie ich posiadanie nie może być

są natomiast jej koszty oraz brak działania zwalniającego

traktowane jako okoliczność zwalniająca od odpowiedzialności

od odpowiedzialności w razie wystąpienia nieprawidłowości

(sąd bada każdorazowo indywidualny przypadek), ale stanowi

compliance.

„In diesen Worten zeigt sich unsere noch heute gültige
Überzeugung, dass Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit
und insbesondere Legalität wesentliche Bausteine
1

unseres geschäftlichen Erfolgs sind .“

Summary
The article examines objectives and a scope of application of the German Assurance Standard “Principles for the Proper

Die für diesen Beitrag vorgesehene Formel mit ihren redaktio-

Performance of Reasonable Assurance Engagements Relating to Compliance Management Systems” (AssS 980) and the

nellen Beschränkungen erlaubt dem Autor keine erschöpfende

international standard for compliance management systems ISO 19600. The two authors analyse the benefits from certification

Darstellung aller Aspekte der Einrichtung einer Compliance-

of compliance management systems in regard to effectiveness and efficiency according to the AssS 980, as well as benefits

Kultur in internationalen Wirtschaftsorganisationen. Der Artikel

from implementation and development of compliance management systems according to the ISO 19600. Furthermore

besinnt sich daher auf die wichtigsten Grundlagen und Etappen

the article explores the possibility that ISO 19600 will be the basis for an accepted assurance standard in the near future.

der Implementierung eines Compliance Management Systems
(CMS), einen Vorgang, der vom Verfasser auch als „System der
4 Schritte zum effektiven Compliance“ bezeichnet wird. Die im
weiteren Verlauf vorgeschlagenen Lösungen sind deswegen als

Magdalena Gertig, LL.B.
Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na
Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jest pracownikiem
w dziale Governance, Risk & Compliance centrali koncernu Volkswagen w Wolfsburgu.
m.gertig@gmail.com

Bartosz Jagura, LL.M.
Doktorant i pracownik naukowy Viadrina Compliance Center na Uniwersytecie

Grundlage für die Begründung eines effektiven CMS in internati-

In Rede stehen letztendlich hunderttausende, 24 Stunden am

onalen juristischen Personen geeignet, weil sie auf universellen

Tag getroffene Entscheidungen, diverse Organisationsformen,

Prinzipien basieren und von einer großen Anpassungsfähigkeit

mannigfaltige Aufgaben verschiedener Einheiten sowie ein

gezeichnet sind. Ortsspezifische Bedürfnisse können dadurch

unterschiedliches Rechtswissen und Rechtsbewusstsein auf

ebenso berücksichtigt werden wie verbindliche Vorgaben des

personeller Ebene. Von internationalen Kanzleien vielleicht

Lokalrechts – soweit diese überhaupt von den in der gesamten

einmal abgesehen, wäre es verständlicherweise eine sehr um-

Körperschaft geltenden globalen Richtlinien abweichen.

ständliche Angelegenheit, all diese Vorgänge zusätzlich von

Schritt eins:
Rules – Wie definieren, wo regeln?

Juristen begleiten zu lassen.
Es gibt aber eine Lösung: Man definiere die einschlägigen Risi-

Unter den derzeitigen wirtschaftlichen Gegebenheiten, wel-

kobereiche, verfasse eine Zusammenstellung von zuverlässigen

Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

che prägend vom Modell der freien Marktwirtschaft bzw. von

Vorbeugungsmaßnahmen (Schritt eins) und gewährleiste das

jagura@europa-uni.de

Systemen mit normativ vorgegebenen Grundsätzen bestimmt

entsprechende Maß an Fachpersonal und Struktur zur Imple-

werden, steht man vor der Frage, ob überhaupt noch mehr für

mentierung und Überwachung des Erarbeiteten (Schritt zwei).

die Steigerung der Sicherheit im Geschäftsverkehr geleistet

Schritt drei besteht, nach dem Verständnis des Verfassers, in

werden kann. Grundsätzlich sollten die zahlreichen in materiel-

der Definierung konkreter Risiken und Maßnahmen, gegliedert

len Gesetzen vorgesehenen Formen der marktwirtschaftlichen

nach den einzelnen Fachbereichen. Für das Herausbilden einer

Betätigung, unterstützt von Prozessrecht und Vollstreckungsins-

entsprechenden Kultur ist es nämlich unerlässlich, Compliance

titutionen, unternehmerische Sicherheit garantieren, jedenfalls

zur Gewohnheit, zur conditio sine qua non für die unterneh-

unter dem Vorbehalt einer gesetzestreuen Geschäftsführung.

merische Tätigkeit erwachsen zu lassen. Und bevor etwas zur

Ist dies der Fall? Verbürgen diese Regeln tatsächlich Sicherheit

Regel erstarren kann, muss es zunächst entsprechend häufig

auch in internationalen Konzernen mit Abteilungen, Zweigstel-

praktiziert werden. Dies ist wohl als der erste und wichtigste

len und Tochtergesellschaften in einigen oder gar vielen Ländern?

Beitrag zur Einrichtung eines CMS im Unternehmen anzusehen.

21 Por. Ch. E. Hauschka, Von Normen und Normen – zur ISO 19600, CCZ 1/2015, s. 1.
22 Compliance. Die Zeitschrift der Compliance-Verantwortliche, 2/2015, s. 2.

23 Por. wyrok Landgericht München I z 10.12.2013 r., 5 HK O 1387/10, NZG 9/2014, s. 345
i nast., w którym zasądzono od pozwanego członka zarządu 15 milionów Euro za
uchybienia w zakresie zapewnienia skuteczności CMS.

1 http://www.bosch.de/de/de/sustainability_innovation_1/compliance_1/principles_of_legal_compliance_1/princi ples_compliance.html, Stand: 24.02.2015.
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Den Ausgangspunkt sollte dabei die Aufstellung allgemeiner

Gebieten erarbeiten: Interne Abläufe (dieser trägt die Verant-

Der umfassende, Aussagegehalt ist hingegen simpel: Compli-

Dies lässt sich etwa am Beispiel eines Problems aus dem Kartell-

Grundsätze zur Funktionsweise des Unternehmens bilden.

wortung für etwaige Zweifel bei deren Durchführung sowie der

ance ist das Bewusstsein über Konsequenzen der täglichen

recht erläutern. Grundsätzlich sollten die Hauptprinzipien dieses

Nach Ansicht des Autors scheint hierfür die Bestimmung der

Dokumentierung ihrer Befolgung), Recht (um die Konformität

Arbeit, und das Handeln getreu den vom Arbeitgeber verfolg-

Rechtszweigs im gesamten Unternehmen wohl bekannt sein,

Quellen der hauseigenen Compliancepolitik unerlässlich. Je-

der Regelungen mit geltenden Vorschriften zu gewährleisten)

ten Regeln und Grundsätzen sowie ethischen und rechtlichen

jedoch sollten zusätzliche Fortbildungsmaßnahmen für sol-

des internationale Unternehmen sollte eine Sammlung von

sowie Compliance-Management (einer Person, deren Aufga-

Geschäftsstandards. Letztere werden von uns firmenintern ge-

che Abteilungen wie das Topmanagement, den Vertrieb sowie

intern geltenden Compliance-Grundprinzipien in Form eines

benbereich teilweise oder ganz in der Betreuung der Compli-

nauso beworben wie im öffentlichen Auftritt der Gesellschaft in

Einkauf organisiert werden, weil in erster Linie durch ihre Hand-

einheitlichen Dokumentes veröffentlicht haben. Solche Business

ancepolitik in der Gesellschaft besteht). Die auf diese Weise

den einzelnen Ländern. Dank einer erfolgreichen Compliance-

lungen ein Haftungsrisiko für die Gesellschaft in diesem Bereich

Conduct Guidelines können sich etwa an Akten internationaler

aufgestellten Regelungen sollten unbedingt an die Werte des

politik können wir künftigen Erfolgen und Marktgewinnen ent-

entstehen kann. Während demzufolge allen sonstigen Abteilun-

Organisationen, wie z.B. der Global Compact-Initiative der UN2,

Business Conduct Guideline anknüpfen.

spannt entgegenschauen. Dank Compliance steigern wir dem-

gen eine einfache Aufklärung in Sachen Kartellrecht zugute-

nach unsere Wettbewerbsfähigkeit, weil es – effektiv eingesetzt

kommen sollte, sind die oben erwähnten Einheiten auf vertiefte

– Sicherheit in Bezug darauf vermittelt, dass Markterfolge und

Fortbildungsangebote und einen erweiterten Maßnahmenka-

Einnahmen nicht durch Bußgelder bzw. Sanktionen infolge der

talog, z.B. in Form von Musterverträgen oder Geschäftskorres-

Aufdeckung von Konformitätsmängeln geschmälert werden.

pondenzmustern, angewiesen. Alle Angestellten sollten, jeder

Der Autor schließt sich diesbezüglich der im Diskurs um die

für sich, ein präzises Bild davon haben, auf welche Weise sich

4

gegebene Risiken in den Dienstordnungen niederschlagen.

an, dass die Regeltreue den Wert eines Unternehmens steigert

Kartellrechtliche Überlegungen nehmen bei Mitarbeitern des

oder an europäischem bzw. internationalem Recht orientieren
– solange dem Dokument selbst firmenintern ein entsprechend
hoher Rang zukommt und seine Umsetzung geradewegs auf
eine Entscheidung im Top-Management zurückzuführen ist. Auf
diese Weise wird derartigen Guidelines der ihnen gebührende
Status verliehen, sodass sie zu intern verbindlichem Recht erwachsen können.
Das Dokument benennt ebenfalls die üblicherweise wichtigsten
Bereiche der Compliancepolitik einer Wirtschaftsorganisation.
Die Business Guidelines sollten eine Liste von Generalklauseln
mit einem an das konkrete Geschäftsprofil des Unternehmens
und die damit einhergehenden Risiken angepassten Katalog
enthalten. Vorzugsweise hat eine derartige Liste einen abschließenden Charakter und wird von auf diesem Gebiet erfahrenen
Spezialisten mit entsprechenden Rechtskenntnissen erarbeitet.
Als ein wahres must have werden dabei Themenbereiche aus
Gesellschafts-, Aufsichts- und Wirtschaftsstrafrecht angesehen3.
Für die Darstellung der weitergehenden Systematisierung
möchte sich der Verfasser des Beispiels einer Kapitalgesellschaft
aus dem Produktions- und Handelssektor mit den für ihre Betätigung spezifischen Risiken bedienen.

Schritt zwei:
Efficient structure
und value based compliance
Effektive Strukturen und die Darstellung
von Compliance-Pragmatiken
als Mehrwert an sich

Rolle und Bedeutung von Compliance vertretenen Meinung
und einen Wettbewerbsvorteil verleiht.

Vertriebs einen anderen Stellenwert als bei IT-Mitarbeitern ein.

Die im ersten Schritt erarbeiteten Standards können einzig

Gleichwohl sollte bedacht werden, dass die Aufgabe eines CMS

Im Zuge einer Anpassung von Bildungsangeboten und Maß-

in der Schaffung eines Gleichgewichts zwischen dem Bewusst-

nahmenkatalogen in den einzelnen Bereichen wird sich ein

sein einerseits und der im Falle einer Zuwiderhandlung von der

Compliance Officer mit der Spezifik konkreter Geschäftsabläufe

Compliance-Organisation vollstreckten Sanktion andererseits

vertraut machen müssen; auf diese Weise gewinnt er einen

besteht.

lückenlosen Einblick in die Organisationsstrukturen, für deren

dann umgesetzt werden, wenn die juristische Person die dafür
notwendige Struktur besitzt. In der Struktur einer Zentralverwaltung sollte die Compliance-Struktur einen Platz unmittelbar unterhalb der Vorstandsebene einnehmen. Ein analoges

Sicherheit er Sorge zu tragen hat. Damit schafft dieser Ansatz

Modell gilt es auch in lokalen Strukturen einzurichten, wobei

einen weiteren unbezahlbaren Mehrwert.

die Funktion des ortszuständigen Compliance-Beauftragten,
die regelmäßig keine spezielle Vollzeitanstellung erfordert,

Von der Notwendigkeit, CMS und die daraus hervorgehenden

von einem unmittelbar gegenüber dem Vorstand der lokalen

Handlungskataloge zur Umsetzung der Compliancepolitik an

Gesellschaft verantwortlichen Manager ausgeübt werden sollte.

die tatsächlichen Bedürfnisse der Anwender aus der Wirtschaft

Es ist von großer Bedeutung, dass der designierte Mitarbeiter die

anzupassen, wird auch in der Fachliteratur zu Compliance-

entsprechenden Voraussetzungen einschließlich hinreichender

Themen berichtet6.

sachlicher Vorkenntnisse in diesem Bereich vorweisen kann.
ŚWIADOMOŚĆ
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Einflüssen aus seinem Umfeld standhalten kann. Nicht ohne

Schritt vier:
Follow up – weitere Entwicklung
und Verbesserung

Bedeutung sind soziale Kompetenzen und change-manage-

Der Verfasser dieses Beitrages vertritt die Ansicht, dass eine

Bei der angesprochenen Rolle handelt es sich um die eines
Didaktikers, Prüfers und durchsetzungsfähigen Fachmanns, der

ment-Qualifikationen, denn oftmals besteht die Umsetzung und
von Änderungen.
Eine offensichtliche Aufgabe des Compliance Officers ist des

Compliancepolitik proaktiv gestaltet werden muss, da sie sonst

COMPLIANCE

Instandhaltung eines CMS in der kontinuierlichen Verwaltung

Bewusstsein und Sanktion

zu scheitern droht.
5

Zum Teil ergibt sich dies aus der Hauptthese des vorherigen
Absatzes. Die genaue Erkundung eines Betriebs scheint für die

Vorgabe der zu erreichenden Ziele sowohl für die gesamte

Schritt drei:
Risk assessment
– adequate compliance dose

Gesellschaft als auch deren einzelne Geschäftsbereiche.

Der Dreh- und Angelpunkt dieses Abschnitts liegt in der

renfalls kann entweder die Sicherung der Firmeninteressen

Weiteren die Förderung der Sicherheit im Unternehmen durch
die Steigerung des Compliance-Bewusstseins sowie die klare

Zu den adäquaten Compliance-Risikobereichen in diesem

Ausarbeitung eines wirksamen CMS unerlässlich, denn allein
mit einer solchen Herangehensweise lässt sich ein authentischer Geschäftsvorteil durch Compliance sicherstellen; ande-

Erschaffung eines passenden Risikoregisters für die einzelnen

scheitern oder – im Falle einer übermäßig rigorosen Einstellung

Szenario gehören demnach: Kartellrecht, Korruptionsvorbeu-

Im Besitz einer klaren Vision, eines Zielbewusstseins und in

Bereiche. Wie ist dies zu bewerkstelligen? Hier sollten das

– das Unternehmen gar am Fortschritt gehindert werden.

gung, Datenschutzproblematik, Arbeitsrecht und Geldwäsche-

den einzelnen Bereichen lokal agierend, sollten wir uns stets

Organigramm und Ablaufschema der Firma den Ausgangs-

Prävention. Am wichtigsten scheint in dieser Hinsicht jedoch

darüber im Klaren sein, dass die Qualität unserer Arbeit einen

punkt bilden. Sofern der Gegenstand der Compliance

Um die Effektivität der eingesetzten Maßnahmen zu ermitteln

die Anpassung der angewandten Mittel bzw. der internen

direkten Einfluss auf die globale Unternehmensleistung hat.

bereits im ersten Schritt bestimmt worden ist, richtet sich

und gleichzeitig ein für die Überwachung der Konformitätsni-

Vorschriften an die Größenordnung und den Charakter des

Ein derart gesunder Ansatz lässt auch die hauseigenen Produk-

das Augenmerk diesmal darauf, alles Mögliche zu tun, um

veaus im Unternehmen unabdingliches Element einzubringen,

Tätigkeitsbereichs des Unternehmens. Den Wortlaut sollte

te solide und zuverlässig wirken. Dieses Bewusstsein wird auf

die Bedürfnisse der Organisation tiefgründig zu ermitteln.

sollten auch weitere Kontrollmaßnahmen vorgesehen werden.

jeweils ein Dreiergespann aus Spezialisten auf den folgenden

Schulungen für entsprechend definierte Zielgruppen vermittelt.
4 Vgl. Compliance czyli co? Prawo i Praktyka, in: der Tageszeitung Rzeczpospolita vom 26.11.2014,
http://archiwum.rp.pl/artykul/1261327-Compliance%E2%80%A6-czyli-co.html, Stand: 19.02.2015.

2 Siehe http://ungc.org.pl/o-un-global-compact/, Stand: 17.02.2015.

5 Eigener Entwurf.

3 Bartosz Makowicz, Compliance w Przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer business, Warschau 2011, S. 38.

6 Vgl. Bartosz Makowicz, a.a.O., S. 45.
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Diese können unterschiedlicher Gestalt sein: Innenrevision,

Für Compliance-Zwecke hat sich die bekannte Regel des

unangekündigte Kontrollen und wiederkehrende Fortbildun-

Demingkreises8 mit seiner Abfolge der Handlungen plan, do,

gen. Ein Zurückgreifen auf externe Revisionsdienste ist nicht

check, act bewährt.

notwendig, die Nutzung der hauseigenen Strukturen reicht
für diese Zwecke aus. Die interne Revisionsabteilung sollte bei

Nach Ansicht des Verfassers kann einzig die Anwendung dieser

dieser Art von Maßnahmen regelmäßig Unterstützung leisten.

Prinzipien den Aufbau einer anspruchsvollen und fortschreiten-

IR-Berichte sind sowohl dem Chief Compliance Officer als auch

den Compliance-Kultur in einer internationalen Wirtschafts-

den Vorständen der jeweiligen Tochtergesellschaft vorzulegen.

organisation sowohl auf zentraler-körperschaftlicher als auch

Tworzenie kultury compliance
w organizacji międzynarodowej
– uwagi praktyczne

„W dłuższej perspektywie uczciwe i sprawiedliwe podejście do

auf der Ebene von Lokalgesellschaften gewährleisten.
Von großer Bedeutung bleibt dabei die konstante Förderung

biznesu zawsze będzie najbardziej zyskowne. A świat biznesu

der Idee in Begleitveröffentlichungen im Intranet, Firmenzeit-

docenia takie podejście znacznie bardziej niż się powszechnie

schriften und Newslettern von Seiten der Compliance-Verant-

uważa”. Robert Bosch, 1921 r.

wortlichen in gemeinsamer Koordination mit der PR-Abteilung.
Diese sollten als regelmäßige Maßnahme verstanden und

„Te słowa wyrażają przekonanie, które obowiązuje w równym

durchgeführt werden. Neben dem entsprechenden Bewusst-

stopniu w teraźniejszości: przekonanie, że niezawodność,

sein ist es die Kommunikation, der die größte Bedeutung bei

wiarygodność i w szczególności legalność są niezbędnymi
1

der Schaffung einer effektiven Compliance-Kultur zukommt.

składnikami sukcesu w biznesie .’’

7

9

Jasnym jest również, iż o ile nie mówimy o międzynarodowej

nie pozwolą autorowi na wyczerpujące omówienie wszyst-

kancelarii prawnej, trudno by we wszystkie procesy w organizacji

kich aspektów związanych z tworzeniem kultury compliance

międzynarodowej zaangażowany był prawnik.

w organizacji międzynarodowej. Celem opracowania jest

Mangament
ACT

Effektives
Compliance

Compliance
Officer

Formuła i ograniczenia redakcyjne niniejszego opracowania

CHECK

PLAN
DO

Business

wskazanie podstawowych jego założeń oraz etapów wdro-

Rozwiązanie jest jedno: należy zdefiniować obszary, w których

żenia systemu, który autor nazywa systemem czterech kro-

występują największe ryzyka, opracować zbiór pragmatyk po-

ków dla efektywnego compliance. Zaproponowane w dalszej

zwalających na ich wyeliminowanie (krok pierwszy) i zapewnić

części tekstu rozwiązania mogą stać się podstawą efektywnego

fachowe zasoby oraz strukturę odpowiedzialną za ich wdrożenie

systemu compliance w organizacji międzynarodowej, ponie-

i przestrzeganie (krok drugi). Zdaniem autora krok trzeci to

waż opierają się na uniwersalnych założeniach możliwych do

zdefiniowanie konkretnych ryzyk i działań dla poszczególnych

dopasowywania do lokalnych potrzeb oraz – o ile odbiegają

obszarów. Stworzeniu kultury compliance, bowiem wymaga

one od globalnych reguł przyjętych na szczeblu korporacyjnym.

by compliance było nawykiem, warunkiem sine qua non prowadzenia działności, a nim coś stanie się nawykiem należy ten

Krok pierwszy Rules:
jak definiować, gdzie uregulować
W obecnej rzeczywistości gospodarczej opartej na zasadach
gospodarki wolnorynkowej lub systemach o zdefiniowanych
w formie normatywnej zasadach funkcjonowania, postawić
sobie należy pytanie, czy można zrobić więcej dla podniesienia bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym. Zasadniczo
wielorakie formy prowadzenia działalności oparte na stosownych przepisach prawa materialnego, wzmocnione przepisa-

nawyk wyrobić – co zdaniem autora jest pierwszym i najważniejszym zadaniem dla organizacji compliance.
Punktem wyjścia powinien być zbiór ogólnych zasad, według
których działa dane przedsiębiorstwo. Dla stworzenia takiego
zbioru, zdaniem autora, niezbędnym wydaje się jasne określenie
podstawowego źródła dla polityki compliance. Każda organizacja międzynarodowa powinna mieć ogłoszony w formie
jednolitego dokumentu zestaw ogólnych zasad compliance
obowiązujących w jej ramach. Takie Business Guideline może

mi wykonawczymi i istnieniem organów odpowiedzialnych

bazować na dokumentach organizacji międzynarodowych, jak

Piotr Janecki, LL.M.

za egzekwowanie ich przestrzegania powinny gwarantować

np. Inicjatywa Global Compact ONZ2, lub na źródłach prawa

Absolvent der Rechtswissenschaften an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder)

przedsiębiorcom, że ich aktywność gospodarcza ujęta w ramy

europejskiego lub narodowego – ważne jednak, by dokument

sowie der Adam-Mickiewicz-Universität in Posen. Compliance Officer, und als Entwickler und

przewidziane ustawą prowadzona jest w bezpieczny sposób.

ten był w odpowiedniej randze oraz był zaimplementowany

Schulungsleiter für die Einführung von Compliance Management Systemen verantwortlich,

obowiązkowo decyzją top managementu. W ten sposób pod-

die mit europäischem Recht und den Geschäftsprozessen im Einklang stehen. Spezialisiert sich

Czy jednak tak właśnie jest?

auf Rechtsvergleichung, Änderungsmanagement sowie Schulungen zu den Rechtsgrundlagen

kreślona zostanie jego ranga, a akt stanie się obowiązującym

Czy reguły te zapewniają bezpieczeństwo również w korpora-

für Unternehmen.

źródłem prawa wewnętrznego.

cjach międzynarodowych – posiadających odziały lub spółki

Piotr.Janecki@BSHG.COM

powiązane kapitałowo w kilkunastu lub kilkudziesięciu krajach?

W dokumencie tym wskazać powinno się również główne obszary,

Struktury korporacyjne to przecież setki tysięcy decyzji podej-

na których skupi się polityka compliance w danej organizacji.

mowanych 24 godziny na dobę, to różne formy organizacji,

Samo business Guidelines mają zawierać zbiór klauzul general-

różne zadania przypisane do poszczególnych jednostek

nych, katalog dopasowany powinien być konkretnie do profilu

organizacyjnych i osób o różnej wiedzy i świadomości prawnej.

działalności gospodarczej i związanych z nią ryzyk.

7 Eigener Entwurf.
8 http://de.wikipedia.org/wiki/Demingkreis, Stand: 19.02.2015.

1 http://www.bosch.pl/pl/pl/sustainability_innovation_17/compliance_18/principles_of_legal_compliance_19/principles_compliance.html (ostatni dostęp 24.02.2015 r.).

9 Eigener Entwurf.

2 Zobacz: http://ungc.org.pl/o-un-global-compact/ (ostatni dostęp 17.02.2015 r.).
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Lista ta powinna mieć charakter zawity i opracowana być

Rola ta to rola dydaktyka, kontrolera oraz asertywnego fachowca

powinna przez specjalistów znających zarówno przepisy prawa,

nieulegającego wpływom otoczenia. Nie bez znaczenia są umie-

jak i specyfikę konkretnej branży. Zasadniczo przyjęto, że

jętności interpersonalne oraz kwalifikacje change managmen-

w katalogu must have znajdować się powinny zagadnienia z

towe: wdrażanie compliance i zarządzanie nim to permanentne

obszaru prawa spółek, prawa nadzoru czy też prawa wykroczeń

zarządzanie zmianą.

Na tym etapie kluczowym wydaje się stworzenie odpowiedniego

gospodarczych3. Dla usystematyzowania dalszych rozważań,
zdaniem autora, można przyjąć katalog ryzyk zdefiniowanych

Jasnym zadaniem dla compliance oficera jest ugruntowanie

dla spółki produkcyjno-handlowej, zorganizowanej jako spółka

bezpieczeństwa spółki poprzez podnoszenie świadomości

kapitałowa prawa handlowego.

i jasno wyznaczone celów compliance dla organizacji i poszczególnych jej obszarów.

prawa antymonopolowego, problem korupcji, problem ochrony

Mamy więc wizję, świadomość, jaki jest nasz cel, a działając

danych osobowych, prawo pracy oraz kwestie unikania ryzyk

lokalnie w poszczególnych obszarach, powinniśmy zdawać

związanych z praniem brudnych pieniędzy. Co zdaniem autora

sobie sprawe, że jakość naszej pracy wpływa na globalny wy-

najważniejsze regulacje szczegółowe z zakresu wskazanego

nik spółki. Takie zdrowe podejście sprawia, że również nasze

powyżej, powinny znaleźć odzwierciedlenie w dopasowanych

produkty są towarem, którego synonimem jest solidność i

do skali i charakteru prowadzonej działalności dalszych, bardziej

niezawodność. Taką świadomość budujemy poprzez szkole-

szczegółowych regulacjach wewnętrznych? Ich treść powinna

nia odpowiednio definiowanych grup docelowych. Przesłanie

być opracowana wspólnie przez trójkąt redakcyjny, tj. specja-

wspólne i uniwersalne jest natomiast proste: compliance to

listę z obszaru procesów (który odpowie na wątpliwości co do

świadomość konsekwencji, jakie niesie nasza codzienna praca,

wykonywania i dokumentacji przestrzegania procesów), specja-

to postępowanie zgodne z regułami i zasadami, którymi kieruje

listę z obszaru prawnego (by zagwarantował zgodność regulacji

się nasz pracodawca oraz etycznymi i prawnymi standardami

z obowiązującymi przepisami prawa) oraz compliance manage-

w biznesie. Te standardy promujemy wewnątrz organizacji i

ra (osoby, która na cały lub część etatu odpowiada za politykę

w odbiorze społecznym poza nią w poszczególnych krajach.

compliance w danej spółce). Regulacje te powinny nawiązy-

Dzięki skutecznej polityce compliance możemy też być spokojni

wać obowiązkowo do wartości zawartych w Business Guideline.

o trwałość naszych sukcesów i rynkowych zwycięstw. Dzięki
compliance czynimy więc nasz biznes bardziej konkurencyjnym,
bo skuteczne compliance to pewność, że nasz sukces rynkowy i
zysk nie będą obarczone kosztami kar bądź sankcjami po ewentualnym wykryciu nieprawidłowości z zakresu szeroko pojętych
reguł zgodności. Tutaj autor przychyla się do poglądu reprezentowanego już w dyskursie na temat roli i znaczenia compliance4,
zgodnie z którym compliance podnosi wartość przedsiębiorstwa i pozwala na wypracowanie przewagi konkurencyjnej.
Należy jednak pamiętać o tym, że zadaniem struktur compliance jest zapewnienie równowagi między świadomością oraz
sankcją, którą egzekwować będzie organizacja compliance w
razie nieprzestrzegania przyjętych reguł zgodności.
5

Efektywna struktura i przedstawienie pragmatyk
compliance jako wartości samej w sobie

przedmiotowy compliance określony już został na etapie kroku
by skutecznie zdefiniować potrzeby organizacji. Przykład to
zagadnienia z zakresu prawa antymonopolowego. Zasadniczo cała organizacja powinna znać podstawowe zasady w tym
zakresie, jednak takie działy jak top management, dział handlowy czy dział zakupów powinny zostać dodatkowo przeszkolone,

wymagane zatrudnianie zewnętrznych firm audytorskich, wystarczy użyć struktury istniejące już w przedsiębiorstwie. Dział
audytu korporacyjnego powinien wspierać te działania. Raporty
poaudytowe powinny być przedkładane do chief compliance
oficera, jak i do samych zarządów poszczególnych spółek.
Ważne jest, by organizacja compliance podejmowała działania
propagujące ideę compliance, publikacje w lokalnym intranecie, w firmowych czasopismach, jak i w newsletterach koordynowanych z działem komunikacji public relation. Działania te
powinny być planowane i prowadzone jako działania regularne.
Komunikacja obok świadomości compliance ma kluczowe
znaczenie dla efektywnej kultury compliance w organizacji.

bo to te działy mogą we wzmiankowanym obszarze narazić
spółkę swoimi działaniami na szczególne ryzyko. Oznacza to,

7

że o ile inne działy w zakresie prawa antymonopolowego otrzymać powinny podstawowe informacje, o tyle dla wskazanych

Mangament

działów oferta szkoleniowa plus katalog dostępnych narzędzi
takich jak wzorce umów, czy modele komunikacji z partnerami
biznesowymi powinny być szersze niż dla ogółu. Każdy powinien

Effektives
Compliance

dokładnie wiedzieć, jak dane ryzyko definiuje jego codzienne
pragmatyki. Czym innym będzie kwestia prawa antymonopolowego dla handlowca a czym innym dla pracownika działu IT.
Dopasowując ofertę szkoleniową i katalog działań dla poszcze-

Compliance
Officer

Business

gólnych obszarów, compliance officer będzie musiał również
poznać specyfikę poszczególnych procesów: to da mu pełną
wiedzę nt. organizacji, o której bezpieczeństwo ma zadbać.
To dodatkowy bezcenny atut takiego podejścia.
O konieczności dopasowania modelu compliancie jak i katalogu

W przypadku compliance sprawdza się znana reguła opisywana

działań podejmowanych w ramach polityki zgodności do fak-

jako cykl Deminga8, zakładająca sekwencję działań: planuj,

tycznych potrzeb wspieranego biznesu piszą również autorzy

działaj, sprawdzaj efekty, reaguj.

zajmujący się teorią zagadnienia compliance6.

Krok czwarty:
follow up, czyli dalszy rozwój
i usprawnienie

Tylko stosując te zasad będziemy, zdaniem autora, w stanie zapewnić odpowiedni poziom i ciągły rozwój kultury compliance
w organizacji międzynarodowej na szczeblu korporacyjnym i
na poziomie spółek lokalnych.

Wynika to po części z tezy postawionej w poprzednim akapi-

9

cie. Poznanie biznesu wydaje się konieczne do opracowania
skutecznego systemu compliance, tylko takie podejście spra-

zacja posiada odpowiednią strukturę umocowaną w sposób

wi, że compliance zagwarantuje przewagę konkurencyjna; w

umożliwiający wdrożenie. Na szczeblu centralnych struktura
ŚWIADOMOŚĆ

SANKCJA

przeciwnym wypadku albo nie zabezpieczy interesów przed-

ACT

PLAN

CHECK

DO

siębiorstwa, albo – jeżeli zdefiniowane jest zbyt rygorystycznie

zarządem spółki. Taki model powinien obowiązywać również

– zablokuje jego rozwój.

lokalnie, przy czym o ile funkcja lokalnego oficera compliance
nie jest funkcja pełnoetatową, piastować powinien ją menadżer

By zbadać skuteczność zastosowanych metod, a jednocześnie

raportujący bezpośrednio do zarządu lokalnej spółki. Ważne
merytoryczne przygotowanie do takiej roli.

braz procesów, według których organizacja działa. O ile zakres

oraz cyklicznie organizowane programy szkoleniowe. Nie jest

proaktywna – w przeciwnym wypadku będzie nieskuteczna.

szego mogą być wdrożone tylko w sytuacji, w której organi-

jest też, by była to osoba, która posiada predyspozycje, jak i

Punktem wyjścia powinien być schemat organizacji i tzw. krajo-

Takimi działaniami mogą być: audyty, niezapowiedziane kontrole

Autor skłania do podejścia, że polityka compliance powinna być

Zdaniem autora standardy opracowane na etapie kroku pierw-

compliance powinna być umiejscowiona bezpośrednio pod

rejestru ryzyk dla poszczególnych obszarów. Jak tego dokonać?

pierwszego, o tyle na tym etapie musimy uczynić wszystko,

Adekwatnym obszarem ryzyk compliance byłby więc obszar:

Krok drugi:
efficient structure oraz
value based compliance

Krok trzeci:
Risk assessment
–Adequate compliance dose

COMPLIANCE

zapewnić element kontroli, nieodzowny dla zbadania poziomu compliance w organizacji, zaplanować należy dalsze kroki
sprawdzające.

3 B. Makowicz, Compliance w przedsiębiorstwie, Warszawa 2011, s. 38.
4 Por. Compliance czyli co? Prawo i Praktyka, w: Rzeczpospolita z 26.11.2014 r., http://archiwum.rp.pl/artykul/1261327-Compliance%E2%80%A6-czyli-co.html (ostatni dostęp 19.02.2015 r.).

6 Por. B. Makowicz, Compliance, op. cit., s. 45.

8 Szerzej patrz: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cykl_Deminga (ostatni dostęp 19.02.2015 r.).

5 Projekt własny.

7 Projekt własny.

9 Projekt własny.
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Summary
How to develop a compliance culture within international organization-few practical remarks
If You would like to develop a decent compliance culture within the global organization You have to organize Your work in a
appropriate way. Very important is to have a pragmatic approach and organize Your approach in a efficient way. Development is a stage based process which should be divided into right phases. Author of this article will share his idea regarding
possible pragmatic approach divided into 4 steps (stages). Stage number one would be definitions and regulations. Before
compliance will became a habit, its main assumptions should be clearly defined and published in a right way.
Form and the shape of the regulation should be adopted to the needs of the organization. If it is a Liability Company,
Managing board should publish it in a form of the internal regulation valid for all employees, examples of the possible ways
of how to do it will be presented in the first part of this article.
Part number two would be an answer to the question how to ensure that the compliance rules defined on the first stage
will be efficient and effective? This is a goal for the specialized compliance structure which are a sine qua non for system of
effective compliance. Only with right people and proper compliance structure there will be a chance to go live with the standards described on stage number one. One additional thins is a strong empowerment granted by the management for the
compliance functions. Worth mentioning are also the values – only value based change will go one independently of the
organizational changes and fluctuation of the employees. How to ensure that this will be done-some practical advices are
described in the second part of the article.
When the definitions are clear and the right people are in place, all the activities planned within the compliance area should be adopted to the real risks and needs of the organization. It means that the Compliance office should understand the
processes and has to learned by heart the business he suppose to take care of. It requires proactivity and professional knowledge – proper planning of the compliance related activities requires the deep knowledge about the business we support
– that’s the main idea behind 3rd part of the article. Author thinks that effective might be only system which is constantly
being developed – Author thinks that as far as compliance is concerned Deming cycle – Plan Do Check and Approach is the
only possible one. Continuous Improvement is the most important aspect on the way to really effective compliance – which
is the clear statement described in the 4th part of the article.

Key words: Compliance; Efficient structure; Implementation; Compliance Risk assessment
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Videoüberwachung,
persönliche Daten und Mitarbeiter.
Ist all dies zusammen zu bringen?
Die Nutzung von Überwachungstechnik, einschließlich Videoaufnahmen, erscheint als ideale Lösung für eine ganze Reihe von Problemstellungen im Rahmen der Gewährleistung
einer direkten, bequemen und effizienten Aufsicht über die
Geschäftsabläufe an der Arbeitsstätte, insbesondere über die
Art der Verrichtung und die Qualität der Arbeit. Eine Videoüberwachung kann zugleich der Verwirklichung von mehreren
compliance-spezifischen Aufgaben dienen, insbesondere in
den Bereichen Prävention, Beweissicherung und Organisation.
Andererseits weckt die Bildaufnahme von Mitarbeitern an ihrer
Werkstätte zahlreiche Kontroversen, vor allem in Ermangelung
rechtlicher Vorgaben. Der Rückgriff auf eine Videoüberwachung
zu Compliance-Zwecken kann nämlich die Grenzen des sog.
„guten Compliance” überschreiten und in einem Bogen der
Misserfolge zum worst-case1, dem schlimmsten erdenklichen
Szenario, führen. Es stellt sich in diesem Kontext die Frage, ob
die Verwirklichung von Compliance-Zielen, insbesondere der
Prävention und der Beweisfunktion, die Nutzung einer Über-

ausgegangen werden muss, dass auch die Datenerhebung

wachung, auch mithilfe von Bildaufzeichnungen, rechtfertigt

mitumfasst wird. Beide Aspekte der informationellen Selbstbe-

und, wenn ja, nach welchen Grundsätzen solche Maßnahmen

stimmung genießen einen Schutz auf Verfassungs-, aber auch

zu gestalten sind.

auf Gesetzesebene – konkret im polnischen Datenschutzgesetz.
Im analysierten Kontext ist weiterhin Art. 31 Abs. 3 der polni-

Beim Versuch, eine Antwort auf diese Frage zu erteilen, sollte die

schen Verfassung zu berücksichtigen, dessen erster Satz wie

folgende, für das dargestellte Themenfeld entscheidende Frage-

folgt lautet: „Einschränkungen, verfassungsrechtliche Freiheiten

stellung in Augenschein genommen werden. Überwachungs-

und Rechte zu genießen, dürfen nur in einem Gesetz beschlossen

maßnahmen am Arbeitsplatz liegen grundsätzlich im Interesse

werden und nur dann, wenn sie in einem demokratischen Staat we-

des Arbeitgebers und können ein Werkzeug für Eingriffe in die In-

gen seiner Sicherheit oder öffentlichen Ordnung oder zum Schutz

teressen der Angestellten darstellen, insbesondere das Recht auf

der Umwelt, Gesundheit, der öffentlichen Moral oder der Freiheiten

Privatsphäre, mitunter die informationelle Selbstbestimmung.

und Rechte anderer Personen notwendig sind”, während Satz 2

Die Verwendung von solchen Überwachungsmitteln geht da-

ergänzt: „Diese Einschränkungen dürfen das Wesen der Freihei-

her zwangsläufig mit einer Interessenabwägung zwischen den

ten und Rechte nicht verletzen.” Im Rahmen der hier relevanten

Positionen von Arbeitgeber und Arbeitnehmern einher. Recht-

Gesetzgebung sei noch ergänzend auf Art. 111 des polnischen

lich verbürgt ist der Schutz der Privatsphäre Letztgenannter so-

Arbeitsgesetzbuches hingewiesen, der den Arbeitgeber zur

wohl auf internationaler als auch auf nationaler Ebene: Gemäß

„Respektierung der Würde und sonstiger Persönlichkeitsrechte

Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jede Person „das Recht auf Achtung ihres

der Arbeitnehmer“ verpflichtet.

Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz”, während Art. 51 Abs. 1 der polnischen Verfassung mit den

Vor dem Hintergrund der hier skizzierten Gesetzeslage ist bei

Worten „eine Verpflichtung, Informationen über die eigene Person

der Feststellung der Zulässigkeit einer Videoüberwachung

zu offenbaren, besteht nur auf Grundlage eines Gesetzes“ den

von Angestellten insbesondere auf das EGMR-Urteil Copland

Grundsatz der informationellen Selbstbestimmung aufstellt.

gegen Vereinigtes Königreich2 als ein wichtiger Beitrag zur Ver-

Dessen erweiterte Anwendung über die bloße Datenverfügung

wirklichung der informationellen Selbstbestimmung hinzu-

hinaus lässt sich vom Wortlaut von Abs. 5 dieses Artikels –„Grund-

weisen. Der Straßburger Gerichtshof stellte die seiner Ansicht

sätze und Verfahrensweise des Erhebens und Zugänglichmachens

nach unabdingbaren Voraussetzungen für die gerechtfertig-

von Informationen regelt das Gesetz” – ableiten, sodass davon

te Anwendung von Videoüberwachungsmaßnahmen vor.

1 Vgl. B. Makowicz, Compliance w przedsiębiorstwie, Warschau 2011, S. 154 ff.

2 Urteil des EGMR vom 03.04.2007, Fall 62617/00 Copland gegen Vereinigtes Königreich.
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Erstens ist der betroffene Arbeitnehmer über die Tatsache

automatischen Gesichtserkennung. Zudem sind Videoüberwa-

Von dem analysierten Gesichtspunkt aus sind jedoch die Grund-

Der vom Gesetzgeber gezeichnete Rahmen für diesen

zu informieren, wobei eine solche Unterrichtung noch vor

chungsmaßnahmen oftmals lediglich ein Bestandteil von wei-

probleme vor allem in den Rechtfertigungsvoraussetzungen zu

Rechtfertigungstatbestand lässt potentiell auf die

dem Beginn der Maßnahme sowie auf eine eindeutige und

terreichenden Überwachungssystemen – Verbindungen etwa

verorten. Der Gesetzgeber liefert eine abschließende Auflistung

Zulässigkeit der Anwendung von Videoüberwachung am

verständliche Art zu erfolgen hat und zu Beweiszwecken ent-

mit Zugangskontrollmechanismen unter Verwendung von na-

von Tatbeständen, in denen die Verarbeitung von geschützten

Arbeitsplatz als Compliance-Maßnahme schließen. Ande-

sprechend festgehalten werden sollte. Weiterhin muss die

mentlich ausgestellten Chipkarten stellen keine Seltenheit dar4.

Daten zulässig ist5. Auffällig ist jedoch, dass der für das Arbeits-

rerseits darf nicht übersehen werden, dass dieses Compli-

Überwachungsmaßnahme einen legitimen Zweck verfolgen,

Videoaufzeichnungen können demnach, zusammen mit zusätz-

verhältnis naheliegende Rechtfertigungstatbestand in Gestalt

ance-Mittel, sofern es inadäquat gehandhabt wird, selbst

z.B. die Bekämpfung von Korruption oder den Schutz von

lich aus solchen Systemen gewonnenen Daten, ohne Weiteres

einer Mitarbeitereinwilligung im Lichte der ständigen Recht-

zu Verletzungen von Angestelltenrechten und -freiheiten

Unternehmensgeheimnissen. Der legitime Zweck ist gleichzei-

die Identifizierung einer natürlichen Person ermöglichen, wes-

sprechung praktisch nicht umsetzbar ist6. Dies ist allein schon

führen und somit den gesetzlichen Rahmen missachten kann.

tig, gemäß dem Adäquanzprinzip, bestimmend für die Auswahl

wegen die entscheidende Voraussetzung für ihre Qualifikation

dem beschränkten Katalog der vom Arbeitgeber einzufordern-

der Überwachungsmittel, welche überdies auch dem Verhält-

als persönliche Daten erfüllt ist.

den Arbeitnehmerdaten in Art. 221 das Arbeitsgesetzbuches

Aus diesem Grund sollte der Entscheidung des Arbeitgebers

sowie der ungleichen Position der Parteien eines Arbeitsver-

über den Einsatz von Videoüberwachung eine entsprechen-

Als hilfreich bei der Beantwortung dieser Frage erweist sich

trages geschuldet. Es bestehen demnach verständliche Zweifel

de Compliance-Analyse unter besonderer Berücksichtigung

zudem der Rückgriff auf die Argumentation des Obersten

darüber, inwiefern ein Arbeitnehmer als schlechter gestellte

der Grundsätze von Adäquanz und Verhältnismäßigkeit vor-

Verwaltungsgerichts zu Warschau im Urteil vom 09.07.2014

Partei tatsächlich frei in die Verarbeitung seiner persönlichen

hergehen. Jeder einzelne Sachverhalt bedarf nämlich einer

(Aktenzeichen II SA/Wa 2393/13). Unter Hinzuziehung der oben

Daten einwilligen kann.

passgenauen Abwägung aller Umstände, gefolgt von einer

nismäßigkeitsgrundsatz unterliegen.

entsprechenden Gewichtung der Arbeitgeber- und Arbeitneh-

genannten Definition von persönlichen Daten sowie der Berücksichtigung des Sachverhalts stellte das in der Vorinstanz

Im Hinblick auf die bisherigen Erörterungen erscheint als

entscheidende Verwaltungsgericht fest, dass ein die Identifi-

adäquateste Rechtfertigungsgrundlage für die Verarbeitung per-

kation einer natürlichen Person ermöglichendes Bildaufnah-

sönlicher Daten der eigenen Arbeitnehmer die Unabdingbarkeit

meüberwachungssystem eine Sammlung persönlicher Daten

solcher Maßnahmen (der Videoüberwachung) für die Erfüllung

darstelle, welche den Schutzbereich des Datenschutzgesetzes

gerechtfertigter Ziele durch den Erhebenden (den Arbeitgeber).

eröffne.

Der Gesetzgeber setzt dem Arbeitgeber jedoch gleichzeitig eine
Schranke in Form eines absoluten Verbots der Beschränkung

Die dargestellten Leitsätze finden entsprechende Anwendung

Es stellt sich demnach die Frage nach den Folgen der Qualifi-

von Rechten und Freiheiten der aufgezeichneten Personen

auf die Bewertung von Videoüberwachungsmaßnahmen. Hinzu

kation von Videoaufnahmen als persönliche Daten. Ein solches

(der Mitarbeiter).

tritt der Umstand, dass Videoaufnahmen außerdem den Schutz-

Verständnis impliziert zwangsläufig die Anwendung der sonsti-

bereich des Datenschutzgesetzes eröffnen könnten. Dies ist

gen Vorschriften des Datenschutzgesetzes, insbesondere:

der Tatsache geschuldet, dass der polnische Gesetzgeber
persönliche Daten wie folgt definiert: „Jegliche Informationen
über eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person,
d.h. eine Person, deren Identität sich unmittelbar oder mittelbar, insbesondere durch Rückgriff auf eine ihr zugewiesene
Identifikationsnummer oder einen bzw. mehrere spezifische
Faktoren, anhand derer körperliche, geistige, wirtschaftliche
oder kulturelle Eigenschaften determiniert werden können,
feststellen lässt, wobei eine Information dann nicht als identifizierend anzusehen ist, wenn die Identifizierung lediglich
mit übermäßigen Ausgaben, Zeitaufwand oder Aufwand zu
bewerkstelligen wäre“3.

Definition, fiele auf, dass sie den Anwender immer häufiger in
die Lage versetzen, die Identität einer konkreten aufgenommenen Person zu bestimmen, insbesondere im Hinblick auf

gelangen, ob eine Videoüberwachung eingeführt wird – und
wenn ja, in welchem Umfang7 – oder nicht eingeführt wird, z.B.
wenn das verfolgte Ziel auch mit weniger einschränkenden
Mitteln erreicht werden kann.
Die fehlerfreie Durchführung der dargestellten Analyse wird
einen entscheidenden Einfluss darauf haben, ob im gegebenen Unternehmen von einer bad oder einer good compliance
gesprochen werden kann.

(1) wird eine Verifizierung notwendig, ob die gesetzlichen
Rechtfertigungsvoraussetzungen für die Verarbeitung der

Hauptinspektor für Datenschutz ergeben kann;

Dr. Dominik Lubasz
Rechtsanwalt und geschäftsführender Teilhaber der Kanzlei Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria
Radców Prawnych sp. k. Spezialisiert sich auf das Recht der neuen Technologien, Datenschutzrecht und Wirtschaftsrecht, einschließlich europäisches Wirtschaftsrecht und Compliance.
Autor zahlreicher Publikationen. Doktor der Rechtswissenschaften. Experte des Vereins Polnischer
Verbraucher in Fragen des elektronischen Handels.

(3) entsteht die technische und rechtliche Sicherungspflicht

dominik.lubasz@lubasziwspolnicy.pl

Daten aus dem Videoüberwachungssystem gegeben sind;
(2) wird eine Aussortierung der relevanten Daten notwendig,
wobei sich weiterhin eine Anzeigepflicht gegenüber dem

entsprechend dem Bedrohungsniveau sowie der einschlägigen Kategorie von Daten, insbesondere die Zugangs-,
Wegnahme-, Verarbeitungs-, Veränderungs- Verlust-, Beschädigungs- und Vernichtungssicherung;
(4) ist die Unterrichtungspflicht zu erfüllen;

Subsumiere man Videoüberwachungsmaßnahmen unter diese

merinteressen, um schließlich zur Entscheidung darüber zu

(5) entsteht die Pflicht zur Wahrung der Rechte der betrof-

Witold Chomiczewski LL.M.
Rechtsanwalt und Teilhaber der Kanzlei Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych sp. k. Experte
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Studiengangs des deutschen Privatrechts an der Georg-August-Universität zu Göttingen.
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fenen Personen;
(6) entsteht, soweit Wachschutzdienste ausgelagert werden

chungstechnik. Als beste Beispiele dafür sind einerseits die

anvertrauten Daten zu schließen,

steigende Bildauflösung zu nennen, dank der charakteristische

(7) entsteht im Falle einer Verletzung diverser Datenschutzvor-

Gesichtszüge, Silhouetten oder von Mitarbeitern getragene

schriften eine Strafverantwortung auf Seiten des Arbeitgebers

Wojciech Szlawski
Rechtsanwalt in der Kanzlei Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych sp. k. Spezialisiert sich
auf dem Gebiet des Wirtschafts- und Arbeitsrechts sowie in Compliancefragen. Absolvent der Schule
des deutschen Rechts, die von der Universität Münster in Kooperation mit der Fakultät für Recht und
Verwaltung der Universität Łódź organisiert wird.

Namensschilder zu erkennen sind, andererseits Programme zur

mit den im Strafgesetzbuch vorgesehenen Sanktionen.
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steigende technische Leistungsmöglichkeiten von Überwa-

3 Art. 6 des polnischen Datenschutzgesetzes vom 29. August 1997 (Dz.U. 2014.1182).
Wichtig wäre an dieser Stelle zu erwähnen, dass in Punkt 14 der Begründung zur Richtlinie
95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien
Datenverkehr die Anwendung von Datenschutzvorschriften auf Videoüberwachungsmaßnahmen suggeriert wird:
„In Anbetracht der Bedeutung der gegenwärtigen Entwicklung im Zusammenhang mit der
Informationsgesellschaft bezüglich Techniken der Erfassung, Übermittlung, Veränderung,
Speicherung, Aufbewahrung oder Weitergabe von personenbezogenen Ton- und Bilddaten
muß diese Richtlinie auch auf die Verarbeitung dieser Daten Anwendung finden.“

sollen, die Notwendigkeit, entsprechende Verträge über die

4 Siehe die Schlussfolgerungen im Dokument Problemfelder in Bezug auf Videoüberwachung in der Tätigkeit des Büros des Hauptinspektors für Datenschutz (aufgerufen am
02.02.2015: http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/2872/j/pl), S. 3.

5 Art. 23 Abs. 1 des polnischen Datenschutzgesetzes vom 29. August 1997
(Dz.U. 2014.1182).
6 Siehe u.a. auch das Urteil des polnischen Obersten Verwaltungsgerichts vom 1.
Dezember 2009, I OSK 249/09.

7 Dieser Aspekt wurde u.a. in der Stellungnahme 4/2014 der nach Artikel 29 der oben
erwähnten RL 95/46/EG eingesetzten Datenschutzgruppe aufgegriffen:
„Vor allem ist bei der Anwendung von Videoüberwachung der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren, sodass die erhobene Datenmenge adäquat und relevant im Hinblick auf
das Ziel der Datenverarbeitung bleibt. Die Videoüberwachung kann dort angesetzt werden,
wo andere, physische Mittel wegen ihrer Unzulänglichkeit oder der Unmöglichkeit ihrer
Anwendung im Hinblick auf das verfolgte Ziel scheitern.”
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Monitoring wizyjny,
dane osobowe i pracownicy.
Czy da to się pogodzić?

Powyższe konkluzje znajdują analogiczne zastosowanie do

(1) konieczne jest zweryfikowanie istnienia przesłanki lega-

oceny dopuszczalności stosowania monitoringu wizyjnego.

lizującej przetwarzanie danych, pozyskanych z monitoringu;

Rozważyć jednak dodatkowo należy istotny aspekt, a mianowi-

(2) niezbędne jest wydzielenie zbioru danych oraz może zajść

cie to, czy jego stosowanie może podlegać przepisom o ochronie danych osobowych. Pytanie to jest zasadne ze względu na
przyjętą przez polskiego ustawodawcę definicję pojęcia dane
osobowe, zgodnie z którą będą nimi wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej od zidentyfikowania
osoby fizycznej, to jest takiej, której tożsamość można określić
bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie
się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficz-

konieczność zgłoszenia go Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych;
(3) powstaje obowiązek wdrożenia zabezpieczeń technicznych i prawnych, zapewniających ochronę przetwarzanych
danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii
danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczenie
przed udostępnieniem danych osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z

Wskazać bowiem należy, że zgodnie z art. 8 ust. 1 Europejskiej

nych czynników określających jej cechy fizyczne, umysłowe,

Konwencji Praw Człowieka „każdy ma prawo do poszanowa-

ekonomiczne, kulturowe i społeczne, przy czym informacji nie

nia swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszka-

uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli

zniszczeniem;

nia i swojej korespondencji”, zaś w myśl art. 51 ust. 1 Konsty-

wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań3.

(4) konieczna jest realizacja obowiązku informacyjnego;

tucji RP wprowadzającego zasadę autonomii informacyjnej,

naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub

(5) aktualizuje się obowiązek respektowania praw podmiotu

„nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy

Przenosząc powyższą definicję na grunt monitoringu wizyjnego,

do ujawniania informacji dotyczących jego osoby”. Z kolei ustęp

wskazać należy, że za jego pomocą, ze względu m.in. na rosnące

5 tegoż artykułu wskazuje, że „zasady i tryb gromadzenia oraz

możliwości techniczne urządzeń, w szczególności związane z

udostępniania informacji określa ustawa”, co pozwala przyjąć,

wysoką rozdzielczością, dzięki której widoczne są charaktery-

że zasada autonomii informacyjnej dotyczy nie tylko aspektów

styczne rysy twarzy, cechy sylwetki lub identyfikatory noszone

związanych z ujawnianiem, ale także i zbieraniem danych, które

przez pracowników, a także wykorzystywanie systemów auto-

to aspekty chronione są zarówno na poziomie konstytucyjnym

matycznej identyfikacji, coraz częściej możliwe jest ustalenie

Wykorzystanie monitoringu, a w tym monitoringu wizyjnego

oraz ustawowym – w ustawie o ochronie danych osobowych.

tożsamości konkretnej osoby fizycznej. Równocześnie zwrócić

Z punktu widzenia analizowanej materii podstawowym zagad-

może wydawać się idealnym rozwiązaniem szeregu problemów

Istotny w omawianym kontekście jest również przepis art. 31

należy uwagę, że monitoring wizyjny w wielu przypadkach

nieniem, wymagającym rozstrzygnięcia jest kwestia przesłanki

związanych z zapewnieniem bezpośredniego, wygodnego i wy-

ust. 3 Konstytucji RP, który stanowi w zdaniu 1, że „ograniczenia

nie jest jedynym system funkcjonującym w danej strefie nad-

legalizacyjnej. Ustawodawca enumeratywne wskazał przypadki,

dajnego nadzoru nad tym co dzieje się w miejscu świadczenia

w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą

zorowanej – funkcjonować tam może np. system kontroli do-

w których dopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych5.

4

danych;
(6) w przypadku woli stosowania outsourcingu usług ochrony,
konieczne będzie zawarcie stosownych umów powierzenia,
(7) w przypadku dopuszczenia się przez pracodawcę naruszeń
ustawy, będzie istniało ryzyko sankcji karnych przewidzianych
w ustawie.

pracy, a w szczególności nad sposobem i jakością jej wyko-

być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w

stępu z wykorzystaniem imiennych kart . Informacje czerpane

Zaznaczyć przy tym należy, iż w relacjach pracodawca – pracow-

nywania przez pracowników. Monitoring może równocześnie

demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku

z takich systemów w zestawianiu z danymi z monitoringu

nik zastosowanie przesłanki legalizacyjnej, najbardziej wyda-

służyć i umożliwiać realizację szeregu funkcji compliance, w

publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności

bez wątpienia mogą posłużyć zidentyfikowaniu danej osoby

wałoby się naturalnej, w postaci zgody pracownika, nie będzie

szczególności funkcji prewencyjnej, dowodowej, czy organiza-

publicznej, albo wolności i praw innych osób” oraz w zdaniu 2,

fizycznej, co z kolei przesądzi o ich kwalifikacji jako danych

w zasadzie, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, możliwe6.

cyjnej. Jednocześnie wykorzystywanie monitoringu w miejscu

iż „ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw”.

osobowych.

Brak możliwości stosowania tej przesłanki uzasadniony jest m.

pracy budzi wiele kontrowersji, przede wszystkim z uwagi na

Uzupełniając zaś powyższy katalog stosowną regulacją z zakresu

brak regulacji prawnych. Zauważyć bowiem należy, że stoso-

prawa pracy, zauważyć należy, iż ustawodawca w przepisie art. 111

Przy analizie powyższych zagadnień pomocne będzie także

pracy katalog danych, których pracodawca może żądać od pra-

wanie monitoringu w celach compliance, może przekroczyć

Kodeksu pracy przesądził, że „pracodawca jest obowiązany

odwołanie się do konkluzji zawartych w wyroku Wojewódzkiego

cownika, a także faktem braku istnienia równowagi w relacjach

granice tzw. „dobrego compliance” stając się zaczątkiem tęczy

szanować godność i inne dobra osobiste pracownika”.

Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 09.07.2014 r.

pracodawca – pracownik, i związanymi z tym wątpliwościami

(sygn. akt II SA/Wa 2393/13). W orzeczeniu tym, uwzględniając

dotyczącymi swobody złożenia przez słabszą stronę stosunku
pracy oświadczenia zawierającego zgody.

niepowodzeń prowadzącej do worst-case1. W tym kontekście

in. tym, że ustawodawca ograniczył przepisem art. 221 Kodeksu

odpowiedzi wymaga pytanie, czy realizacja funkcji compliance,

Analizując dopuszczalność stosowania monitoringu pracowni-

wyżej cytowaną definicję pojęcia dane osobowe i okoliczności

w szczególności prewencyjnej i dowodowej, może stanowić

ków, mając na uwadze wyżej zakreślone tło prawne, wskazać

konkretnej sprawy, rozstrzygający sprawę sąd administracyjny

uzasadnienie dla stosowania monitoringu, w tym monitoringu

należy na istotny z punktu widzenia realizacji zasady autonomii

stwierdził, że system monitoringu wizyjnego pozwalający na

Uwzględniając powyższe rozważania, stwierdzić należy,

wizyjnego, i na jakich ewentualnie zasadach owo stosowanie

informacyjnej wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

identyfikację osób fizycznych, jest zbiorem danych osobowych

że najbardziej adekwatną przesłanką przetwarzania danych

może się odbywać.

w sprawie Copland v. Wielka Brytania2. W wyroku tym zaryso-

i podlega przepisom ustawy o ochronie danych.

będzie niezbędność ich przetwarzania (stosowania monitoringu

wane zostały podstawowe przesłanki, które zdaniem Trybu-

wizyjnego) dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych ce-

Podejmując próbę odpowiedzi na powyższe pytanie, trzeba

nału, muszą być spełnione dla stwierdzenia dopuszczalności

Postawić zatem w tym miejscu należy pytanie, jakie konse-

lów realizowanych przez administratora danych (pracodawcę).

mieć na uwadze podstawową dla niniejszego zagadnienia

stosowania monitoringu. W pierwszej kolejności wymagane

kwencje wiążą się z zakwalifikowaniem danych z monitoringu

Podkreślić jednakże trzeba, że ustawodawca wymieniając tę

kwestię, a mianowicie to, że monitoring w miejscu pracy,

jest odpowiednie poinformowanie pracownika, przy czym

wizyjnego jako danych osobowych. Kwalifikacja taka implikuje

przesłankę legalizacyjną jednocześnie zastrzega, iż przetwa-

wprowadzany co do zasady w interesie pracodawcy, jest na-

informacja ta musi zostać udzielona przed uruchomieniem

konieczność zastosowania ustawy o ochronie danych osobo-

rzanie to nie może naruszać praw i wolności osoby, której dane

rzędziem, które stanowi ingerencję w interesy pracownika, w

monitoringu, musi być jasna i zrozumiała oraz w celach dowo-

wych w całej rozciągłości, a zatem w szczególności:

dotyczą (pracownika).

szczególności jego prawo do prywatności, w tym prywatności

dowych powinna być odpowiednio utrwalona. Ponadto musi

informacyjnej. Stosowanie zatem środków nadzoru wiązać się

istnieć uzasadniony cel stosowania monitoringu np. prze-

musi z koniecznością odpowiedniego wyważenia interesów

ciwdziałanie korupcji, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.

pracodawcy i interesów pracownika. Podkreślić także należy, że

Równocześnie, zgodnie z zasadą adekwatności, cel monitorin-

ochrona prywatności pracownika znajduje swoje umocowanie

gu będzie determinował dobór używanych środków, których

4 Zob. konkluzje zawarte w dokumencie: Zagadnienia dotyczące monitoringu wizyjnego
w działalności Biura GIODO (dostęp 2015.02.02: http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/2872/j/pl),
str. 3.

zarówno na gruncie prawa międzynarodowego, jak i krajowego.

wybór podlega ponadto zasadzie proporcjonalności.

3 Art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity:
Dz.U.2014.1182). Warto w tym miejscu także odnotować, iż motyw 14 dyrektywy 95/46/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu
tych danych sugeruje stosowanie do monitoringu wizyjnego przepisów o ochronie danych:
„Jeżeli w ramach społeczeństwa informacyjnego ma znaczenie rozwój technik gromadzenia,
przekazywania, kompilowania, rejestrowania, przechowywania i przesyłania danych dźwiękowych i obrazowych osób fizycznych, niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie do
przetwarzania takich danych.”

1 Zob. B. Makowicz, Compliance w przedsiębiorstwie, Warszawa 2011, str. 154 i nast.

2 Wyrok ETPCz z 03.04.2007, sprawa 62617/00 Copland v. Wielka Brytania.

5 Art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Tekst jednolity: Dz.U.2014.1182).
6 Zob. m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 2009 r., I OSK 249/09.
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Zakreślone przez ustawodawcę ramy wskazanej przesłanki

adekwatności i proporcjonalności. Konieczne jest bowiem w

przetwarzania danych osobowych implikować mogą wniosek,

każdym poszczególnym stanie faktycznym stosowne rozwa-

że monitoring wizyjny, stosowany jako środek compliance przez

żenie wszystkich jego okoliczności, a następnie odpowiednie

pracodawcę, może być uznany jako prawnie usprawiedliwiony

wyważenie interesów pracodawcy i pracownika oraz podjęcie

cel przetwarzania danych. Z drugiej jednak strony, podnieść

w efekcie decyzji o braku wprowadzenia monitoringu wizyjne-

trzeba, iż ten środek compliance, nieadekwatnie stosowany,

go (np. w przypadku gdy założony cel można osiągnąć mniej

może sam w sobie prowadzić do naruszenia praw i wolności

inwazyjnym środkami), bądź też o jego wprowadzeniu i jego

pracownika, wykraczając poza dopuszczenie ustawowe.

zakresie7.

Z tego też względu decyzja pracodawcy o wprowadzeniu

Poprawność powyższej analizy będzie miała kluczowe zna-

monitoringu wizyjnego powinna być poprzedzona stosowną

czenie w kontekście istnienia w danym przedsiębiorstwie

analizą compliance, z uwzględnianiem w szczególności zasad

„złego” lub „dobrego” compliance.

Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Habe Mut zu Compliance!

In wenigen Schritten zum effektiven CMS.

Summary
The use of monitoring, including video-surveillance may seem like an ideal solution to a number of problems connected with
the provision of direct, convenient and efficient oversight of what is happening in the workplace, particularly oversight of the
way and the quality of work performed by the employees. Monitoring can simultaneously serve and enable the implementation of a number of tasks and roles of compliance, in particular the preventive, probative or organizational one. At the same
time the use of monitoring in the workplace is very controversial, mainly due to the lack of the legal regulations in that field.
It should be noticed that the use of monitoring for compliance purposes may exceed the limits of so-called „good compliance“
and start serious number of failures leading to the worst-case. In this context, the question whether the execution of the
compliance roles, in particular: preventive and probative one, may justify the use of monitoring including video surveillance
and what are the basis on which it can be done. It should be taken into account that in certain circumstances data collected
by video surveillance systems can be regarded as personal data and, thus, data protection rules would be applied to such data.

I. Einführung
Die Idee von Compliance stammt aus der Medizin und bedeutet

In Polen scheinen die Compliance-Bemühungen zunächst nur

nicht mehr, als die ärztlichen Anweisungen einzuhalten. In den

in den Unternehmen vorhanden zu sein, die ausländischen,

letzten Jahren hat der Begriff jedoch eine neue Dimension erhal-

darunter auch deutschen, Konzernen angehören, in denen

ten und wird als Einhaltung von Regeln durch Organisationen

konzernweite Compliance-Strukturen eingeführt werden.

verstanden. Um dieses Ziel zu erreichen, werden insbesondere

Mit einigen Ausnahmen3 konnten bisher kaum polnische Unter-

in Unternehmen umfangreiche organisatorische und prozesso-

nehmen ausgemacht werden, in denen CMS vorhanden wären.

rientierte Maßnahmen implementiert, die unter dem Begriff von
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Compliance Management Systemen (CMS) zusammengefasst

Dies mag unterschiedliche Gründe haben. Einer besteht

werden. Gegenstand des vorliegenden Kurzbeitrags ist die Erör-

mit Sicherheit darin, dass die Idee insbesondere auch die

terung der bisherigen Compliance-Entwicklung in Deutschland

umfangreichen Vorteile der Compliance noch relativ wenig

und in Polen sowie die Skizzierung von Methoden1, mit denen

verbreitet sind. Zu loben ist die bisherige Öffentlichkeitsar-

kostengünstige CMS effektiv eingeführt werden können.

beit der polnischen Wertpapierbörse, an der das ComplianceKomitee u.a. mit der Zielsetzung einberufen wurde, die Compli-

II. Die Compliance-Entwicklung

ance-Entwicklung zu fördern und entsprechende Compliance-

Immer mehr Unternehmen in Deutschland und in Polen

Klauseln in den polnischen Kodex von good practice 4

investieren in ausgeprägte Compliance-Strukturen, auch wenn

einzuführen. Begrüßt seien ferner diverse Initiativen der

sie hierzu in keinem der Länder gesetzlich verpflichtet sind .

polnischen Aufsichts- und Ermittlungsbehörden, die sich zu

Diese Entwicklung ist auch zu begrüßen, schützen doch

Compliance bekennen und ihre Entwicklung effektiv unter-

Unternehmen damit ihre Integrität, gute Reputation und somit

stützen. An dieser Stelle seien etwa Bemühungen der Zent-

nicht nur sich selbst, sondern auch die gesellschaftlichen Kreise,

ralen Antikorruptionsbehörde (CBA) oder auch der Kommis-

denen sie angehören, vor negativen Folgen der weit begriffenen

sion für Finanzdienstleistungsaufsicht (KNF) und des Amtes

Wirtschaftskriminalität und sonstiger Unregelmäßigkeiten.

für Wettbewerbs- und Verbraucherschutz (UOKiK) betont.

1. Compliance in Deutschland, Polen und global

Hervorzuheben ist der Unterschied, dass die Compliance-

Der Status quo in den beiden Ländern scheint jedoch unter-

Entwicklung in Deutschland im Wesentlichen von den

schiedlich zu sein: In Deutschland haben so gut wie alle großen

Unternehmen selbst vorangetrieben und erst jetzt durch die

Unternehmen in CMS investiert und die Entwicklung erreichte

Behörden aufgegriffen wird, während die Entwicklungsrichtung

inzwischen auch den Großteil der mittelständischen Firmen.

in Polen andersherum verläuft: Es sind die Behörden, die die

2

Initiative ergreifen und die Compliance-Idee fördern.

7 Aspekt ten podkreślony został m.in. w opinii nr 4/2014 Grupy Roboczej do Spraw Ochrony Danych Osobowych, ustanowionej na podstawie art. 29 ww. dyrektywy 95/46/WE:
„Przede wszystkim należy zachować zasadę proporcjonalności przy posługiwaniu się monitoringiem, by dane były adekwatne i istotne dla celu przetwarzania. Monitoring można stosować,
gdy inne środki prewencyjne o charakterze fizycznym okażą się niewystarczające lub niemożliwe do zastosowania z uwagi na cel uzasadniający wprowadzenie monitoringu.”

1 Die hier behandelten Methoden entstammen der Norm ISO 19600 Compliance Management Systems, abrufbar unter: www.iso.org.

3 Hierzu gehört etwa der Konzern KGHM Polska Miedź S.A., in dem globale ComplianceStrukturen eingeführt werden.

2 Abgesehen von der Kredit- und Versicherungswirtschaft gibt es keine branchenübergreifende Pflicht zur Einführung von Compliance Management Systemen.

4 Abrufbar unter: http://www.corp-gov.gpw.pl/publications.asp.
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2. Rolle der Wissenschaft

2. Transparenz

3. Compliance-Programm

6. Aufklärung, Ahndung und ständige Verbesserung

In dem Prozess spielen auch Forschung und Lehre eine nicht

Ohne Transparenz geht in CMS nichts. Übersichtliche Struk-

Auf Basis der ermittelten Informationen kann durch die Unter-

Schließlich seien zwei Aspekte deutlich betont: Zum einen wird

zu unterschätzende Rolle: Nicht nur in Vorlesungen sollten die

turen sind die Grundvoraussetzung dafür, dass sie von ihren

nehmensleitung, gemeinsam mit der Compliance-Funktion und

kein CMS der Welt den absoluten Schutz vor Non-Compliance

Ansätze von Compliance vermittelt werden. Es ist auch die Auf-

Adressaten, also allen Organisationsmitgliedern, verstanden

sonstigen Organisationsmitgliedern, das Programm erarbei-

gewährleisten. Eine Aufgabe des CMS liegt somit auch darin,

gabe der Universitäten, für weitere Aufklärung zu sorgen und

und akzeptiert werden. Transparenz fördert ferner die Kont-

tet werden. Das Compliance-Programm enthält die Grundbe-

alle Verdachtsfälle zu identifizieren und ihnen mit reaktiven und

die in der Wirtschaft entwickelten CMS-Konzepte wissenschaft-

rollmöglichkeit sowie Vertrauen – nicht nur im Innen-, sondern

stimmungen über die Compliance-Strategie der Organisation.

angemessenen Maßnahmen zu begegnen. Auch hier bewirkt

lich zu hinterfragen. Mit diesen Aufgaben befasst sich auch das

auch im Außenverhältnis. Hierdurch wirken sich transparente

Es sollte in einfacher Sprache verfasst und allen Mitgliedern

ein CMS, dass Unternehmen nicht nur auf den Ernstfall, sondern

an der Europa-Universität Viadrina aktive Viadrina Compliance

CMS auch den Geschäftspartnern gegenüber positiv aus. Dieser

der Organisation effektiv kommuniziert und erklärt werden.

auch auf den Besuch von staatlichen Ermittlern vorbereitet sind.

Center5, welches mit diversen Akteuren kooperiert und inhalt-

Grundsatz sollte auch als Chance für die Unternehmen betrach-

lich an der Erarbeitung neuer CMS-Konzepte mitwirkt.

tet werden, die im Zuge der CMS-Einrichtung Schwachstellen

4. Klare Rollenzuweisung

und Effizienz untersucht werden. Insbesondere bei Non-Com-

in ihrer eigenen Organisation aufdecken können.

Im Mittelpunkt eines CMS steht die Compliance-Funktion

pliance sollte geprüft werden, ob diese nicht durch einen syste-

Zum anderen sollte das CMS selbst regelmäßig auf Effektivität

(sog. Compliance Officer oder Compliance-Beauftragter),

mischen Fehler ermöglicht wurde. In jedem Fall sollte das CMS

3. Nachhaltige Compliance-Kultur

die entweder als eine zusätzliche Stelle eingerichtet oder

als ein Managementsystem verstanden werden, das regelmä-

Als Hauptziel eines CMS und der dazu gehörenden Bestrebun-

einer anderen Funktion, etwa dem Leiter der Personalabteilung,

ßiger Verbesserung unterliegt7.

gen sollte eine nachhaltige Compliance-Kultur angesehen wer-

zugewiesen werden kann. Die zuletzt erwähnte Methode wird

den. Allen Mitgliedern der Organisation sollte der Stellenwert

insbesondere im Mittelstand praktiziert.

der Compliance im täglichen Aufgabenbereich bewusst sein
und von diesen auch entsprechend beachtet werden.

IV. Grundschritte

Während die Compliance-Funktion es für das CMS ist, sind alle
Mitglieder einer Organisation für Compliance verantwortlich.
Diese Botschaft muss nicht nur an alle Mitarbeiter effektiv

Folgende Grundschritte legen nahe, wie ein CMS kostengünstig

kommuniziert werden, womit zugleich die entsprechende

in jedem Organisationstyp eingeführt und gepflegt werden kann.

Sensibilisierungsarbeit erfolgt. Vielmehr muss die Verantwortung für Compliance auf allen Ebenen auch mit den jeweili-

3. Die (unberechtigte) Angst vor Kosten

1. Rolle der Unternehmensleitung

gen Verantwortungsbereichen verknüpft werden. So sollten

Es fragt sich nun, warum viele polnische Unternehmen sich

Entscheidend bei jedem CMS ist die Rolle der Organisations-

alle Abteilungsleiter die Compliance-Risiken in ihrem Bereich

immer noch scheuen, CMS einzuführen. Die größte Sorge der

leitung. Diese sollte sich nicht nur effektiv zu Compliance be-

ermitteln und das CMS fördern. Die Mitarbeiter sollten das CMS

Unternehmen dürfte sein, dass CMS mit großen Investitionen

kennen, sondern das CMS entsprechend ermöglichen, indem

effektiv nutzen und sich insbesondere ihrer Verantwortung für

verbunden seien. Im Nachfolgenden soll, angelehnt an den

ausreichend personelle und finanzielle Ressourcen bereitge-

Compliance bewusst sein.

globalen Standard ISO 19600 CMS, näher erörtert werden, wie

stellt werden. Die Leitung muss das CMS aktiv unterstützen,

in jeder Organisation – ob großes oder mittelständisches Unter-

V. Zusammenfassung
Während die Compliance-Entwicklung in Deutschland fest

der Compliance-Funktion entsprechende Unabhängigkeit und

5. Operative Compliance

etabliert ist, kommt sie in Polen zwar recht zögerlich an, wird

nehmen, Verband, Stiftung oder Behörde – mit relativ geringem

Zuständigkeiten gewähren sowie die Effektivität und Effizienz

Im Kern eines jeden CMS steht die Durchführung von operati-

allerdings auch von den polnischen Behörden unterstützt.

personellen und finanziellen Aufwand effektive CMS eingeführt

des CMS regelmäßig überprüfen.

ven Maßnahmen mit dem Ziel, die im Compliance-Programm

Die Ausführungen belegen, dass sich polnische Unternehmen

festgelegten Ziele zu fördern. Die zentrale Rolle spielen dabei

insbesondere vor den mit einem CMS verbundenen Kosten

und gepflegt werden können. Damit sollten die polnischen
Unternehmen ermutigt werden, den Schritt in die richtige Rich-

2. Informationsbeschaffung

Kommunikation und Schulung, aber auch die Kompetenzprü-

nicht zu fürchten brauchen und in Anbetracht der unzähligen

tung zu machen.

Steht das Grundgerüst fest, sollte die erste Risikoerfassung er-

fung und -steigerung, Überwachung und Kontrolle, und auch

Vorteile den ersten Schritt in Richtung Compliance machen

folgen; Ziel ist es, ausreichende Informationen über die Orga-

die Dokumentation und Berichterstattung oder Einrichtung

sollten. Damit können sie insbesondere den ausländischen Part-

nisation, ihre Stakeholder, Produkte, Dienstleistungen, Partner,

eines Hinweisgebersystems. Der Katalog der operativen Maß-

nern zeigen, dass sie den Entwicklungen des globalen Marktes

Mitarbeiter und ihr sonstiges Umfeld zu sammeln, um auf dieser

nahmen ist stets offen und sollte auf Basis der beschafften

folgen und als sichere Partner vertrauenswürdig sind. Das dürfte

Basis das Compliance-Risikoportfolio zu erarbeiten. Hierzu ge-

Informationen an die konkreten Bedürfnisse der Organisation

die polnische Volkswirtschaft insgesamt ankurbeln und schließ-

hören insbesondere auch die Compliance-Pflichten der Organi-

angepasst werden.

lich auch der Bevölkerung zugutekommen.

III. Grundsätze
Zuallererst sollten die vorherrschenden Grundsätze erläutert
werden, die in jedem Stadium – von der Einführung bis zur
Verbesserung eines CMS – zu beachten sind.

sation, die ermittelt und regelmäßig aktualisiert werden sollten.

1. Verhältnismäßigkeit und Flexibilität

Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Jedes CMS ist ein maßgeschneidertes Managementsystem.

Universitätsprofessor an der Juristischen Fakultät der Europa-Universität Frankfurt (Oder).

So viele verschiedene Unternehmenstypen es gibt, so unter-

Mitbegründer des dortigen Viadrina Compliance Centers. Wissenschaftlicher Beirat mehrerer

schiedlich wird auch ihre Risikolage sein und so unterschiedli-

Verbände und Compliance-Fachzeitschriften. Autor zahlreicher Fachpublikationen auf diesem

che Maßnahmen müssen gewählt und angepasst angewendet

Gebiet und auch Referent bei nationalen und internationalen Veranstaltungen, die der Compliance

werden. Diesen Grundüberlegungen tragen die Grundsätze

gewidmet sind. An der Erarbeitung der ISO-Normen zu Compliance Management Systemen und

der Verhältnismäßigkeit und Flexibilität Rechnung. Insbeson-

Korruptionsbekämpfung beteiligt.

dere sollten Compliance-Maßnahmen selbst nicht in einem

b.makowicz@uni-muenster.de

Compliance-Verstoß resultieren6, sondern immer legal erfolgen
und an ihren Zielen gemessen werden. CMS sind mit maßgeschneiderten Anzügen zu vergleichen, die immer den konkreten Bedürfnissen des Unternehmens entsprechen und ständig
angepasst werden sollten.
5 Vgl. www.compliance-academia.org.

6 So etwa bei einer Persönlichkeitsrechte verletzenden Video-Überwachung oder einer
Durchsuchung von E-Mail-Konten der Mitarbeiter, die gegen das Datenschutzrecht
verstößt.

7 Empfehlenswert ist das sog. PDCA-System (plan, do, check, act), welches aus der Qualitätssicherungslehre stammt und die ständige Verbesserung zum Ziel hat.
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Stawiajmy odważnie na compliance!
Kilka kroków do skutecznego systemu
zarządzania compliance

2. Transparentność
Transparentność jest wprost nieodzowna dla każdego CMS.
Transparentność struktur to podstawowy warunek ich zrozumienia i akceptacji ze strony adresatów norm, czyli członków
organizacji. Przezroczystość wpływa ponadto korzystnie na
możliwości kontroli i wzajemne zaufanie – nie tylko w obrębie samej organizacji, ale również w stosunkach z podmiotami
zewnętrznymi. Dzięki temu na transparentnym CMS skorzy2. Rola nauki

stać mogą także kontrahenci. Warto dostrzec w tej zależności

W rozwoju compliance niebanalną rolę odgrywają rów-

okazję dla przedsiębiorstwa do wykrycia słabych punktów

nież instytucje badawcze i akademickie. Ich działania nie

we własnych szeregach w trakcie tworzenia CMS.

powinny bynajmniej ograniczać się do przekazywania wiedzy
o podstawach tej idei w formie wykładów. Do zadań uniwer-

3. Trwała kultura compliance

sytetów należy prowadzenie dalszych badań oraz krytyczna

Za główny cel tworzenia systemu i związanych z tym starań

analiza koncepcji CMS wypracowanych w praktyce biznesu.

powinno jednak uchodzić przede wszystkim powstanie trwałej

Misję tę wypełnia m.in. działające przy Uniwersytecie Europejskim

kultury compliance. Warto, aby wszyscy członkowie danej orga-

Viadrina Compliance Center5 poprzez stałą współpracę z licznymi

nizacji mieli świadomość znaczenia compliance przy wykony-

zainteresowanymi instytucjami i aktywną pracę nad treścią
nowych koncepcji systemów compliance.
3. (Nieuzasadniona) obawa przed kosztami

I. Wprowadzenie
Idea compliance wywodzi się z medycyny i oznacza dokładnie

średniej wielkości, w Polsce o wprowadzanie systemu com-

tyle, że pacjent stosuje się do zaleceń lekarza. W minionych

pliance starają się zwykle przedsiębiorstwa przynależące do

latach pojęcie to nabrało jednak nowego znaczenia i obecnie

zagranicznych, w tym niemieckich, koncernów, dążących do

stosuje się je w kontekście przestrzegania reguł obowiązujących

objęcia programem compliance całości swoich globalnych

w danej organizacji. Aby ten cel osiągnąć, przedsiębiorstwa

struktur. Jak dotąd, poza nielicznymi wyjątkami3, niewiele firm

decydują się na implementację całego szeregu złożonych dzia-

z Polski oficjalnie potwierdziło posiadanie CMS.

łań dotyczących przebiegów roboczych i organizacyjnych w
danej jednostce, określanych wspólnym mianem systemów

Przedstawiona sytuacja może mieć różne przyczyny. Jedną z

zarządzania compliance (compliance management systems lub

nich jest z pewnością fakt, że wiedza o samej idei compliance,

CMS). Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie
dotychczasowego rozwoju compliance w Niemczech i w Polsce
oraz korzystnych metod skutecznego wprowadzania systemu
compliance1.

II. Rozwój compliance
Coraz więcej przedsiębiorstw w Polsce i w Niemczech inwestuje
w zaawansowane struktury compliance, chociaż porządki prawne w tych krajach nie zobowiązują ich do tego2. Taką tendencję

a zwłaszcza o płynących z niej różnorodnych korzyściach,
nie zostały dostatecznie rozpowszechnione. Warto wskazać
na dotychczasowe działania Warszawskiej Giełdy Papierów
Wartościowych, która założyła Komitet ds. Compliance. Jego
zadaniem jest dbanie o dalszy rozwój koncepcji compliance
oraz wprowadzenie stosownych klauzul do polskiego Kodeksu
good practice4. Cenną pracę w ramach specjalnych inicjatyw
wykonują państwowe jednostki nadzorcze i kontrolne, które
nie tylko publicznie opowiadają się za compliance, lecz także
aktywnie wspierają popularyzację idei. Warto przytoczyć jako

można przyjąć z satysfakcją, skoro przedsiębiorstwa chronią w

przykład działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA),

ten sposób swoją integralność, dobrą reputację i, tym samym,

Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Urzędu Ochrony Kon-

starają się uchronić od negatywnych skutków przestępczości

kurencji i Konsumenta (UOKiK).

gospodarczej i innych nieprawidłowości nie tylko siebie, lecz
również środowiska, w których działają.

Zasadnicza różnica między polską a niemiecką ewolucją compliance polega na tym, że w przypadku rynku niemieckiego

1. Compliance w Niemczech, w Polsce i na świecie

inicjatywę przejęli przedsiębiorcy, podczas gdy instytucje

W obu jednak państwach mamy do czynienia z odmiennym

państwowe dopiero obecnie nawiązują do działań biznesu.

status quo; podczas gdy w Niemczech praktycznie wszystkie

Natomiast rozwój compliance w Polsce przebiega w odwrot-

wielkie przedsiębiorstwa zainwestowały w CMS i rozwiązania

ny sposób; to urzędy starają się popularyzować tę ideę wśród

tego typu znalazły zastosowanie również w większości firm

przedsiębiorców.

1 Omawiany metody pochodzą z normy ISO 19600 Compliance Management Systems,
dostępnej pod adresem: www.iso.org.

3 Jednym z tych przedsiębiorstw jest koncern KGHM Polska Miedź S.A., w którym
zaimplementowano globalne struktury compliance.

2 Za wyjątkiem regulacji rynków kredytów i ubezpieczeń nie istnieje żaden przykład
ponadbranżowego obowiązku prawnego do implementacji systemu compliance.

4 Dostępne pod adresem: http://www.corp-gov.gpw.pl/publications.asp

waniu codziennych zadań i chcieli z tego względu przestrzegać
obowiązujących zasad.

Przedstawione fakty rodzą pytanie, dlaczego wiele polskich

IV. Podstawowe kroki

przedsiębiorców wciąż żywi obawy przed wprowadzeniem

Przedstawione poniżej działania pokazują, w jaki sposób

systemu compliance we własnej firmie. Do największych

korzystnie wprowadzić i utrzymać system compliance w

przeszkód należy z pewnością obawa przed koniecznością

organizacji dowolnego typu.

poniesienia wysokich kosztów inwestycji. Poniższe punkty – opracowane w oparciu o globalny standard ISO 19600

1. Rola kierownictwa

CMS –przedstawiają serię wskazówek dla organizacji, nie

Decydującą rolę dla każdego CMS pełni kierownictwo orga-

tylko przedsiębiorstw dużej lub średniej wielkości, ale także

nizacji. Obok udzielenia czynnego poparcia dla compliance

zrzeszeń, fundacji i urzędów, w jaki sposób efektywnie zaim-

powinno ono stworzyć faktyczne możliwości implementacji ta-

plementować własny system compliance przy stosunkowo

kiego systemu poprzez udostępnienie odpowiednich zasobów

niewielkim nakładzie personalnym i finansowym. Lista ta

ludzkich i pieniężnych. Zarząd spółki musi aktywnie wspierać

stanowić ma zachętę dla polskich podmiotów gospodar-

CMS, udzielić osobom odpowiedzialnym za compliance sto-

czych, aby miały odwagę wykonać krok w dobrym kierunku.

sowne swobody i wyznaczyć kompetencje, a także regularnie

III. Podstawowe zasady
W pierwszej kolejności warto naświetlić podstawowe założenia,
na które warto zwracać uwagę praktycznie w każdym stadium pracy

sprawdzać skuteczność i wydajność wybranego systemu.
2. Pozyskiwanie informacji
Po utworzeniu solidnej podbudowy należy przejść do zba-

z CMS – od jego wprowadzenia aż do fazy dalszego ulepszania.

dania ryzyka; celem działań podejmowanych na tym etapie

1. Proporcjonalność i elastyczność

cji, podmiotów mających w jej działaniu interes faktyczny,

Każdy CMS jest systemem zarządzania ściśle dopasowa-

produktów, usług, partnerów, pracowników oraz środowiska,

nym do danego podmiotu. Skoro istnieje wiele różnych

aby na podstawie tych danych utworzyć portfolio źródeł ryzyka

typów przedsiębiorstw, niejednolity charakter będą miały

dla compliance. Stałym elementem takiego portfolio powinna

również zagrożenia dla ich działalności oraz środki ich neu-

być bieżąca lista stale badanych i aktualizowanych obowiązków

tralizacji – zarówno pod względem ich zastosowania jak

organizacji w związku z zapewnieniem compliance.

jest zdobycie wystarczających informacji na temat organiza-

i optymalizacji. Różnorodność tę odzwierciedlają zasady
proporcjonalności i elastyczności stosowanych rozwiązań.

3. Program compliance

Należy zwłaszcza wystrzegać się sytuacji, w której stosowa-

Na podstawie zebranych dotąd danych kierownictwo organizacji

nie środków compliance samo w sobie skutkuje powstaniem

może stworzyć, wraz z osobą odpowiedzialną za compliance

kolejnych naruszeń6, gdyż podobne działania powinny stale

oraz pozostałymi członkami organizacji, wspólny program.

spełniać przesłanki legalności i proporcjonalności względem

Zawierać on będzie zasadnicze postanowienia w kwestii strategii

zamierzonego celu. CMS można porównać z garniturem

compliance obranej przez organizację. Powinno się go sformu-

szytym na miarę – system taki powinien zawsze odnosić się do

łować przystępnym językiem i efektywnie zakomunikować oraz

konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa i podlegać stałej korekcie.

wyjaśnić wszystkim członkom.

5 Por. www.compliance-academia.org
6 Dzieje się tak np. w przypadku naruszeń dóbr osobistych poprzez monitoring wizualny lub prawa ochrony danych osobowych przez przeszukiwanie kont mailowych pracowników.
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4. Przejrzysty podział ról
W centrum każdego systemu CM stoi osoba mająca w danej
organizacji naczelną odpowiedzialność za jego funkcjonowanie
(tzw. oficer lub pełnomocnik ds. compliance). Zadanie to powierzyć można albo osobie zatrudnionej na osobny, utworzony
wyłącznie w tym celu etat, albo pracownikowi pełniącemu już
inną funkcję w organizacji, np. kierownikowi działu personalnego. To ostatnie rozwiązanie cieszy się popularnością zwłaszcza

6. Uświadamianie, wyciąganie konsekwencji
oraz ciągłe doskonalenie
Warto na koniec podkreślić dwa aspekty działania systemu compliance. Po pierwsze – żaden CMS na świecie nie zapobiegnie
wszystkim działaniom w obrębie organizacji niezgodnym z
prawem i podjętymi zobowiązaniami. Zadaniem takiego systemu jest więc również identyfikacja potencjalnych naruszeń
i zapewnienie stosownego, proporcjonalnego odzewu. CMS

w przedsiębiorstwach średniej wielkości.

pozwala przygotować się nie tylko na wypadek wystąpienia

Podczas gdy sprawne działanie CMS pozostaje w gestii pełno-

czych państwowych służb.

Dr. Stephan Pötters, LL.M.

Beschäftigtendatenschutz und Compliance:
Das Datenschutzrecht als Grenze für
die Durchführung interner Ermittlungen

naruszenia, ale również na okoliczność wizyty ze strony śled-

mocnika compliance, odpowiedzialność za dochowanie zgodności działalności organizacji z prawem i innymi zobowiązania-

Po drugie natomiast – sam system compliance powinien rów-

mi spoczywa na wszystkich pracownikach. Należy skierować do

nież podlegać regularnej kontroli skuteczności i wydajności.

nich jednoznaczny komunikat informujący o tym obowiązku

Zwłaszcza, gdy odnotowano naruszenia, u których źródeł leżeć

– na tym właśnie polega proces uczulania członków na przed-

mógł błąd całego systemu. Należy w każdym razie postrze-

stawione powyżej kwestie. Odpowiedzialność za compliance

gać CMS jako system zarządzania wymagający regularnego

powinna być sprzężona z każdym obszarem pracy w organizacji.

udoskonalania7.

Kierownicy wszystkich działów powinni stale oceniać poziom
ryzyka dla compliance w ich obszarze działalności i pomagać

V. Podsumowanie

w rozwoju wspólnego CMS. Pracownicy natomiast powinni

Rozwój idei compliance, która przyjęła się w Niemczech w

posiadać umiejętność efektywnego korzystania z systemu com-

znacznym stopniu, w Polsce przebiega wprawdzie znacznie

pliance oraz świadomość indywidualnej odpowiedzialności za

wolniej, lecz znajduje wsparcie w działaniach promocyjnych

utrzymanie całości compliance w organizacji.

urzędów. Powyższe rozważania pokazują, że polskie przedsiębiorstwa nie muszą żywić obaw, zwłaszcza odnośnie kosztów

5. Operative Compliance

implementacji CMS, i że, w obliczu rozlicznych korzyści pły-

Sednem każdego CMS są działania operacyjne służące osią-

nących z compliance, warto zastanowić się nad wykonaniem

gnięciu celów wyznaczonych w programie compliance. Wśród

pierwszego kroku w tym kierunku. Jest to w szczególności

nich najważniejszą rolę odgrywają komunikacja i szkolenia,

sposób na zademonstrowanie zagranicznemu partnerowi

sprawdzanie i podnoszenie kompetencji, monitoring i kontrole,

umiejętności nadążania za rozwojem globalnego rynku oraz

dokumentacja, sprawozdawczość oraz wprowadzenie systemu

tego, że jako bezpiecznemu i pewnemu partnerowi można nam

wczesnego ostrzegania. Katalog działań operacyjnych pozosta-

zaufać. Compliance może więc stanowić pozytywny bodziec dla

je otwarty i powinien podlegać stałym modyfikacjom zgodnie

rozwoju całej polskiej gospodarki i tym samym rodzić korzyści

ze stwierdzonymi potrzebami organizacji.

również dla społeczeństwa.

Summary
The article presents the recent development of compliance in Germany and Poland as well as the methods of effective shaping of compliance systems, based on the ISO 19600 standard. The author indicates that the implementation of a Compliance
Management System (CMS) is not always associated with high costs, therefore it should be ubiquitous not only among large
corporations, but small and medium-sized enterprises as well. An analysis of the principles of CMS shaping is carried out:

Nicht selten treten in Unternehmen Verdachtsmomente auf,

im deutschen Recht insbesondere § 93 Abs. 1 Aktiengesetz in

die darauf hindeuten, dass es im Rahmen des Geschäftsbe-

Betracht. Die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften

triebs zu Wirtschaftsstraftaten oder sonstigen Rechtsverstößen

Geschäftsleiters umfasst dabei nicht nur die eigene Rechtstreue,

gekommen ist. Im Hinblick auf eine wirksame Compliance ist

sondern auch die Kontrolle von Unternehmensangehörigen

es dann unerlässlich, umfassende Aufklärungsmaßnahmen

(Überwachungspflicht)1.

einzuleiten. Das Ziel einer möglichst effektiven Compliance
gerät aber gerade bei internen Ermittlungen gegen eigene

Compliance-Pflichten stehen dabei unter dem Vorbehalt der

Mitarbeiter in Konflikt mit den Vorgaben des Datenschutzes.

Erforderlichkeit und Zumutbarkeit; es gibt keine allgemein-

Dieses Spannungsfeld zwischen Beschäftigtendatenschutz und

verbindlichen Anforderungen an die Beschaffenheit der Com-

Compliance wird im nachfolgenden Beitrag näher untersucht.

pliance-Struktur2. Die Anforderungen können stark variieren,

I. Die Pflicht des Arbeitgebers
zur Durchführung interner
Ermittlungen

proportionality, flexibility, transparency, long-term compliance culture. Additionally, the article points out the individual

Bei der Frage, ob eine rechtliche Verpflichtung zur Durchfüh-

steps of CMS implementation.

rung interner Ermittlungsmaßnahmen besteht, ist zwischen

Key words: Implementation of Compliance Management System, ISO 19600, principles of Compliance Management Systems

verdachtsunabhängigen und anlassbezogenen Umständen zu
differenzieren.

relevant sind Faktoren wie Art, Größe und Organisation des
Unternehmens, die zu beachtenden Vorschriften, geografische
Präsenz und Verdachtsfälle in der Vergangenheit3. So mag die
Einrichtung einer eigenständigen Compliance-Organisationsstruktur in kleineren Gesellschaften ausnahmsweise nicht
erforderlich sein4. Umgekehrt muss ein CMS umso strengeren
Sorgfaltsmaßstäben genügen, je größer und komplexer die
Unternehmensstruktur ist und je anfälliger die Branche bislang
für Gesetzesverstöße war5.

Prof. dr Bartosz Makowicz

1. Abstrakte Compliance-Pflicht

Profesor na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Besteht kein konkreter Verdacht, so trifft die Unternehmens-

Jeden z założycieli działającego przy Uniwersytecie Viadrina Compliance Center. Zasiada w radach na-

leitung in der Regel nur eine abstrakte (Compliance-)Pflicht.

2. Konkrete Handlungspflichten
bei Verdachtsfällen

ukowych wielu stowarzyszeń i czasopism, jest autorem licznych publikacji, jak również referentem na

Diese Verpflichtung umfasst neben der Einrichtung eines funk-

Sobald ein konkreter Verdacht eines Rechtsverstoßes auftritt,

krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych tematyce compliance. Uczestnik prac

tionierenden Compliance Managements Systems (CMS) auch

verdichtet sich diese abstrakte Compliance-Pflicht zu einer

nad przygotowywaniem norm ISO w zakresie compliance management i przeciwdziałania korupcji.

die Kontrolle der Wirksamkeit dieses Systems. Als gesetzliche

Handlungspflicht. Der Sachverhalt ist umfassend aufzuklären,

Grundlage für eine solche abstrakte Compliance-Pflicht kommt

ggf. abzustellen und zu ahnden6.

1 Vgl. Fleischer CCZ 2008, 1, 2.

4 Spindler, in: MünchKomm-AktG, § 91, Rn. 66.

2 Fleischer, NZG 2014, 321.

5 LG München I, ZIP 2014, 57, Rn. 94.

3 LG München I, ZIP 2014, 57, Rn. 89.

6 "Pflichtentrias", vgl. Fleischer, NZG 2014, 321, 324.

b.makowicz@uni-muenster.de

7 Godny polecenia jest zwłaszcza tzw. system PDCA (plan, do, check, act) wywodzący się z nauk o jakości zarządzania, zakładający ciągłe ulepszanie stosowanych rozwiązań.
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Einen Spielraum hat die Unternehmensleitung dann ausschließ-

Bei internen Ermittlungen ist aber auch diese Option regelmä-

lich hinsichtlich der Art und Weise der Ermittlungen und der

ßig kein gangbarer Weg, denn es ist bei breit angelegten Maß-

Sanktionierung7. Eine vollständige Sachverhaltsaufklärung

nahmen kaum praktisch umsetzbar, die Einwilligung aller Be-

und das Abstellen festgestellter Verstöße sind bei konkreten

troffenen11 einzuholen und bei konkreten Verdachtsfällen wird

Verdachtsmomenten notwendig, um der Legalitätspflicht zu

der betroffene Mitarbeiter sich nicht selbst belasten wollen.

entsprechen . Außerdem bedarf es bei verdächtigen Fällen
8

der kritischen Überprüfung der Effizienz des gegenwärtigen

Es muss also regelmäßig auf andere Möglichkeiten der Rechtfer-

Compliance-Systems .

tigung zurückgegriffen werden. Wichtige Erlaubnistatbestände

9

für die Erhebung oder Verarbeitung von personenbezogenen

II. Das Datenschutzrecht
als Grenze für
Compliance-Maßnahmen

Daten der Beschäftigten finden sich insbesondere in § 32 BDSG
und (subsidiär) in § 28 BDSG bzw. in Art. 23 Abs. 1 Nr. 3 und Nr.
5 sowie Art. 27 Abs. 2 Nr. 6 des poln. Datenschutzgesetzes. All

Die Compliance-Pflichten der Unternehmensleitung stehen
dabei regelmäßig in einem Spannungsfeld zu den Vorgaben
des Datenschutzrechts. Einerseits ist es im Sinne einer effektiven
Compliance unerlässlich, die eigenen Mitarbeiter zu überwachen und konkrete Verdachtsfälle möglichst umfassend aufzuklären, andererseits haben die Beschäftigten ein legitimes

diese Tatbestände verlangen dabei als wesentliche Anforderung, dass eine Datenverarbeitung „erforderlich“ („niezbędne“)
sein muss. Diese etwas ungenaue Formulierung impliziert eine
Abwägung der Grundrechte und Interessen der betroffenen
Beschäftigten und der für die Überwachungsmaßnahme verantwortlichen Stelle.

Interesse, ihre Privatsphäre vor Eingriffen durch den Arbeit-

Es kommt dabei nicht in erster Linie auf die nationalen Grund-

geber zu schützen. Der Ausgleich zwischen Überwachungs-

rechte (namentlich das aus Art. 1 Abs. 1 und 2 Abs. 1 des Grund-

und Kontrollpflichten und den Interessen der Beschäftigten

gesetzes abgeleitete allgemeine Persönlichkeitsrecht bzw. die

erfolgt meist über das Datenschutzrecht, denn bei zahlreichen

Grundrechte aus Art. 47 und 51 der polnischen Verfassung) an,

klassischen Ermittlungsmaßnahmen (Datenscreening, E-Mail-

sondern vielmehr auf die Unionsgrundrechte wie sie in der

Überwachung, Video-Überwachung, etc.). ist der Anwendungs-

EU-Grundrechtecharta (GRCh) als Teil des Primärrechts festge-

bereich der jeweiligen nationalen Datenschutzgesetze eröffnet.

schrieben wurden12. Aufgrund der Richtlinie 95/46/EG unterfällt
das nationale Datenschutzrecht dem Anwendungsbereich des

1. Das Prinzip des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt

Unionsrechts, sodass auch der Anwendungsbereich der Charta

Im europäischen Datenschutzrecht gilt es zunächst eine

gem. Art. 51 Abs. 1 GRCh eröffnet ist. Die Unionsgrundrechte

3. Methode der Abwägung

• Sensibilität der Informationen: Werden besonders wichtige

grundlegende systematische Weichenstellung zu beachten: Im

sind daher im Rahmen ihrer Drittwirkung bei der Auslegung

Wie aber funktioniert eine solche „Abwägung“? Dieser unter

oder der Intimsphäre zugehörige Daten erhoben?

Zweifel ist eine Überwachung der Beschäftigten verboten, der

des EU-Datenschutzrechts und der nationalen Umsetzungs-

Juristen so geläufige Begriff evoziert im Grunde ein falsches

• Heimliche Überwachung: Ein heimliches Vorgehen erhöht die

Arbeitgeber muss jede einzelne Maßnahme gesetzlich recht-

akte zu beachten . Dies gilt trotz des „Protokolls Nr. 30 über

Bild, denn Grundrechte haben kein bestimmtes Gewicht. Es gibt

Eingriffsintensität einer Maßnahme.

fertigen können. Dieses sog. „Verbot mit Erlaubnisvorbehalt“

die Anwendung der Charta der Grundrechte der Europäischen

auch keine feste Rangfolge zwischen den Grundrechten: Weder

ergibt sich klar aus den Vorgaben der Datenschutz-Richtlinie

Union“14 auch in Polen. Wenn durch das Protokoll überhaupt

ist stets dem Schutz personenbezogener Daten Vorrang einzu-

95/46/EG: Nach Art.7 und 8 dieser Richtlinie muss jede Ver-

ein Opt-out bewirkt wird15, dann allenfalls hinsichtlich der

räumen noch wird man die Grundrechte des Arbeitgebers pau-

sozialen Rechte des Titel IV der Charta (Art. 27 ff. GRCh),

schal höher gewichten können. Entscheidend ist vielmehr die

zu denen die für den Datenschutz relevanten Bestimmungen

Bestimmung der Eingriffsintensität im konkreten Fall. Hierfür

gerade nicht gehören. Zudem ist das Grundrecht auf Schutz

wird man unterschiedliche Kriterien heranziehen können, z.B.:

der Privatsphäre seit den frühen Anfängen der EuGH-Recht-

• Anlassbezogenheit: Hat der Betroffene selbst Anlass für die

sprechung als ein allgemeiner Rechtsgrundsatz anerkannt16

Argumentationsmuster verfestigt, die es ermöglichen, die

Untersuchung gegeben oder sind auch Daten unbeteiligter

und damit als Teil des acquis communautaire auch für Polen seit

Eingriffsintensität einer Maßnahme im Einzelfall zu bestimmen.

Personen umfasst?

Je schwerwiegender demnach der mit einer Compliance-

• Streubreite: Die Eingriffsintensität steigt mit der Größe

Maßnahme verbundene Eingriff in das Recht auf Schutz personenbezogener Daten ist, desto gewichtiger müssen die Interessen des Arbeitgebers sein.

arbeitung personenbezogener Daten sich auf einen der dort
genannten Tatbestände stützen, ansonsten ist sie rechtswidrig. Eine entsprechende Regelungstechnik findet sich in allen
nationalen Datenschutzgesetzen der EU, so etwa in Art. 23
Abs. 1 bzw. Art. 27 Abs. 2 des polnischen Datenschutzgesetzes

10

und – besonders deutlich – in Deutschland in § 4 Abs. 1 des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).

13

langem verbindlich.

• Folgenbetrachtung: Schließlich ist auch zu berücksichtigen,
welche weiteren Nachteile den Grundrechtsträgern aufgrund
der fraglichen Maßnahme drohen.
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die Methode der
Abwägung gibt es nicht, stattdessen haben sich gängige

2. Interessenabwägung als zentrales Erfordernis
untersch iedlicher Rechtfertigungstatbestände

Auf Seiten der betroffenen Beschäftigten sind somit vor allem

des Datenbestands, der Zahl der Betroffenen, der Dauer der

das Recht auf Schutz personenbezogener Daten (Art. 8 GRCh)

Überwachung, etc.

Das bedeutet, dass die Compliance-Pflicht für sich genommen

sowie ergänzend das Recht auf Achtung des Privat- und

keine ausreichende Grundlage zur Rechtfertigung von Daten-

Familienlebens (Art. 7 GRCh) im Rahmen der Abwägung zu

verarbeitungen bietet. Eine wichtige Möglichkeit der Rechtferti-

berücksichtigen. Auf Seiten des Arbeitgebers wird man je nach

gung ist im Arbeitsleben meist die Einwilligung des betroffenen

Überwachungsziel unterschiedliche Grundrechtspositionen

Dr. Stephan Pötters, LL.M.

Mitarbeiters in eine Datenverarbeitung (§ 4a BDSG bzw. Art. 23

anführen können, meist etwa die unternehmerische Hand-

Studierte Jura in Bonn, Straßburg und Cambridge. Provomierte 2013 zum Thema „Grundrechte

Abs. 1 Nr. 1 poln. Datenschutzgesetz).

lungsfreiheit oder die Eigentumsgarantie (Art. 16, 17 GRCh).

und Beschäftigtendatenschutz”. Derzeit Habilitand an der Universität Bonn zu einem arbeitsrechtlichen Thema. Autor zahlreicher Veröffentlichungen zum Arbeits-, Europa- und Verfassungsrecht.

7 Fleischer, NZG 2014, 321, 324.
8 Meyer, DB 2014, 1063, 1065.

13 S. EuGH 20.05.2003 – C-465/00 u.a., Slg. 2003, I-4989 (Österreichischer Rundfunk), Rn. 68;
EuGH 13.05.2014 – C-131/1, NJW 2014, 2257 (Google Spain), Rn. 68.

9 LG München I, ZIP 2014, 57, Rn. 97.

14 Abl. 2007, C 306/156.

10 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

15 Hierzu Denman, EHRLR 2010, 349, 351 ff.; Pötters, Grundrechte und Beschäftigtendatenschutz, 2013, S. 190 f.

11 Auch Dritte außerhalb des Unternehmens können betroffen sein, so z.B. bei einer E-MailÜberwachung die Kommunikationspartner der Mitarbeiter.
12 S. bereits Pötters/Traut, RDV 2013, 132.

16 S. Generalanwalt Colomer, Schlussanträge v. 22.12.2008 – C-553/07, Slg. 2009, I-3889
(College van burgemeester en wethouders van Rotterdam).

poetters121@gmail.com
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Ochrona danych osobowych pracowników
wobec systemu compliance:
Prawo ochrony danych osobowych jako
granica dla wewnętrznych dochodzeń
Nierzadko w działalności przedsiębiorstw pojawiają się poszlaki
wskazujące na popełnienie przestępstwa gospodarczego lub

Ze względu na obowiązek zapewnienia legalności działania

Analogiczną technikę ustawodawczą zastosowano we wszyst-

firmy spoczywający na kierownictwu obligatoryjną reakcją na

kich krajowych ustawach chroniących dane osobowe na terenie

pojawienie się konkretnych podejrzeń powinno natomiast być

Unii, np. art. 23 ust. 1 tudzież art. 27 ust. 2 polskiej Ustawy o

całkowite wyjaśnienie sprawy oraz doprowadzenie do natych-

ochronie danych osobowych10 oraz – szczególnie jednoznacz-

miastowego zakończenia trwających naruszeń8. Przypadki tego

nie – w § 4 ust. 1 jej niemieckiego odpowiednika Bundesdaten-

typu wymagają ponadto krytycznego zweryfikowania skutecz-

schutzgesetz (BDSG).

ności wewnętrznego systemu compliance .
9

II. Prawo ochrony danych
osobowych jako granica
środków compliance
Obowiązki kierownictwa dotyczące compliance stoją zazwy-

innego czynu zabronionego. W takich sytuacjach zasady sku-

czaj w potencjalnym konflikcie z ochroną danych osobowych

tecznego compliance bezwzględnie wymagają przeprowadze-

pracowników. Z jednej strony do niezbędnych elementów efek-

nia postępowania wyjaśniającego. Jednak przeprowadzenie

tywnego compliance należą dozór pracowników i jak najlepsze

wewnętrznego dochodzenia przeciwko pracownikom, które-

wyjaśnienie podejrzanych przypadków, z drugiej natomiast

go wymaga stworzenie jak najefektywniejszego compliance,

pracownicy mają uzasadniony interes prawny ochrony swojej

nieuchronnie prowadzi do konfliktu z przepisami o ochronie

sfery prywatnej przed ingerencjami pracodawcy. Zwykle usta-

ich danych osobowych. Niniejszy artykuł przedstawia analizę

wodawca podejmuje próbę stworzenia kompromisu miedzy

konfliktu między ochroną praw pracowników a zapewnieniem

tym interesem a wspomnianym obowiązkiem kontroli poprzez

zgodności działań firmy z prawem.

odpowiednie sformułowanie przepisów o ochronie danych osobowych, które zwykle znajdują zastosowanie do większości

I. Obowiązek pracodawcy
do przeprowadzenia
wewnętrznego dochodzenia

działań podejmowanych przez pracodawców w ramach prowadzenia dochodzenia przeciwko pracownikom (przesiew
danych, monitoring poczty elektronicznej, wideo monitoring
miejsca pracy itp.).

Aby ustalić, czy na pracodawcy ciąży prawny obowiązek przeprowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego,

2. Wyważenie interesów jako wspólna przesłanka
różnych kontratypów
Oznacza to, że sama aktualizacja obowiązków wynikających z
compliance nie oferuje jeszcze dostatecznej podstawy do usprawiedliwienia przetwarzania omawianych danych osobowych.
W praktyce działania zakładów pracy bardzo ważnym kontratypem pozostaje zgoda samego pracownika na przetwarzanie
jego danych osobowych (§ 4a BDSG tudzież art. 23 ust. 1 nr 1
ustawy o ochronie danych osobowych). Przy wewnętrznych
dochodzeniach możliwość ta nie należy jednak do najbardziej
praktycznych rozwiązań, gdyż w przypadku działań przeprowadzonych na szeroką skalę okazuje się trudno wykonalna
ze względu na konieczność uzyskania wymaganej zgody od
wszystkich zainteresowanych11 oraz dlatego, że w przypadku
dochodzenia w sprawie konkretnej osoby trudno spodziewać
się, aby ta zechciała się dobrowolnie obciążyć.
Należy zatem skorzystać z innych możliwości oferowanych
przez ustawę. Ważne kontratypy dla przetwarzania danych osobowych osób będących stroną stosunku pracy zawarte zostały
zwłaszcza w § 32 i (subsydiarnie) w § 28 BDSG i odpowiednio

należy rozpoznać, czy w danej sytuacji zaistniały konkretne

w art. 23 ust. 1 nr 3 oraz nr 5 jak i art. 27 ust. 2 nr 6 Ustawy o

okoliczności wskazujące na popełnienie czynu zabronionego.

ochronie danych osobowych. Podstawową wspólną przesłanką
wszystkich tych kontratypów jest „niezbędność” (w niemieckiej

1. Ogólny obowiązek zapewnienia compliance

ustawie „Erforderlichkeit”) przetworzenia określonych danych

W razie braku konkretnych poszlak popełnienia czynu zabro-

osobowych. To otwarte sformułowanie implikuje konieczność

nionego w przedsiębiorstwie na kierownictwie spoczywa wyłącznie ogólny obowiązek zagwarantowania zgodności działań

organizacyjna przedsiębiorstwa, wiążące je szczegółowe przepisy,

firmy z prawem. Oprócz wprowadzenia sprawnie działającego

lokalizacja oraz przypadki podejrzeń o popełnienie czynów

systemu compliance (compliance management system albo

zabronionych w przeszłości . Może więc okazać się, że mniejsze

CMS), obowiązek ten obejmuje zwłaszcza regularne kontro-

spółki w drodze wyjątku są zwolnione z obowiązku utworzenia

le skuteczności obranego CMS. Za prawną podstawę takiego

własnych struktur compliance4. Odwrotnie, im większe i bardziej

abstrakcyjnego obowiązku zapewnienia compliance w nie-

złożone przedsiębiorstwo i im częściej dochodziło w jego branży

mieckim porządku prawnym uznać można § 93 ust. 1 Ustawy o

do naruszeń przepisów w przeszłości, tym większe oczekiwania

akcjach (Aktiengesetz, AktG). Pojęcie „sumiennego” prowadzenia

wyważenia praw podstawowych i interesów obu stron – pracowników objętych dochodzeniem oraz przeprowadzającej
wewnętrzne dochodzenie jednostki.

3

W pierwszej kolejności nie chodzi o prawa podstawowe zag-

1. Zasada ogólnego zakazu ingerencji za
wyjątkiem przypadków prawnie dozwolonych

warantowane w narodowych konstytucjach (konkretnie prawo

względem dokładności funkcjonowania danego CMS .

Przy wykładni europejskiego prawa ochrony danych osobowych

z 2 ust. 1 Ustawy Zasadniczej RFN i odpowiadające im pra-

należy stale mieć na uwadze podstawową myśl kształtującą

wa obywatelskie z art. 47 i 51 Konstytucji RP), lecz o prawa

tę gałąź prawa: generalny zakaz monitoringu pracowników w

zawarte w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej,

zobowiązanie do przeprowadzania stosownych kontroli u

2. Konkretny obowiązek działania w przypadku
pojawienia się podejrzeń

razie istnienia jakichkolwiek wątpliwości natury prawnej. Każde

będącej aktem unijnego prawa pierwotnego12. Z art. 51 ust. 1

pracowników (obowiązek nadzoru)1.

Wobec uzasadnionych podejrzeń popełnienia czynu zabro-

działanie podjęte przez pracodawcę musi być usprawiedliwione

Dyrektywy 95/46/WE wynika, że znajduje ona jako prawo

w świetle jednego ze specjalnie przewidzianych kontratypów.

unijne zastosowanie w obrębie krajowego prawa ochrony

Ten „ogólny zakaz za wyjątkiem kontratypów” wynika jasno z

danych osobowych. Przy wykładni przepisów europejs-

przepisów Dyrektywy o ochronie danych osobowych 95/46/

kiego prawa ochrony danych osobowych oraz krajowych

WE: zgodnie z art.7 i 8 dyrektywy każde przetwarzanie danych

aktów wykonawczych należy więc uwzględnić oddziaływanie

osobowych pracownika opierać się musi na jednym z wymienio-

wtórne unijnych praw podstawowych13. Dotyczy to również

nych tam zespołów przesłanek (kontratypów), gdyż w przeciwnym

polskich przepisów, mimo wynegocjowania „Protokołu nr 30

razie pozostaje nieusprawiedliwionym ograniczeniem ich praw.

o stosowaniu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej“14.

8 Meyer, DB 2014, 1063, 1065.

12 Zob. już Pötters/Traut, RDV 2013, 132.

9 Sąd Okręgowy Monachium I, ZIP 2014, 57, Rn. 97.

13 Zob. wyrok ETS z 20.05.2003 – C-465/00 m.in., Slg. 2003, I-4989 (Österreichischer
Rundfunk), nb 68; ETS, wyrok z dnia 13.05.2014 – C-131/1, NJW 2014, 2257
(Google Spain), nb 68.
14 Dz. U. 2007, C 306/156.

5

spraw spółki przez kierownika dotyczy nie tylko zgodności z
prawem jego własnego postępowania, ale obejmuje również

nionego, ogólne i abstrakcyjne obowiązki wynikające z comEwentualna aktualizacja tychże obowiązków compliance zależy

pliance przeistaczają się w konkretny obowiązek działania.

wyłącznie od spełnienia generalnych przesłanek konieczności

Należy wtedy dokładnie wyjaśnić stan faktyczny, w razie po-

i zasadności; nie istnieją żadne ogólnie wiążące warunki, które

trzeby zakończyć niezgodne z prawem działania oraz zgłosić

spełniać musi firmowy system compliance2. Wymogi stawiane

je właściwym służbom . Kierownictwu przedsiębiorstwa

danemu kierownictwu mogą więc znacząco różnić się w zależ-

przysługuje margines decyzyjny wyłącznie w odniesieniu do

ności od wielu czynników, takich jak: wielkość, rodzaj i struktura

sposobu prowadzenia śledztwa i sankcjonowania winnych7.

1 Por. Fleischer CCZ 2008, 1, 2.

5 LG München I, ZIP 2014, 57, Rn. 94.

2 Fleischer, NZG 2014, 321.

6 Tzw. „trójca obowiązków“, por. Fleischer, NZG 2014, 321, 324.

3 Sąd Okręgowy Monachium I, ZIP 2014, 57, Rn. 89.

7 Fleischer, NZG 2014, 321, 324.

4 Spindler, w: MünchKomm-AktG, § 91, Rn. 66.

6

10 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
11 Mogą nimi być również osoby trzecie spoza przedsiębiorstwa, np. niezatrudnieni w firmie
uczestnicy korepsondencji emailowej w przypadku jej monitoringu.

do ochrony dóbr osobistych wynikające z art. 1 ust. 1 w poł.
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Jeśli rzeczony protokół skutkuje dokonaniem przez Polskę ja-

Decydujący charakter przypisać można natomiast powadze kon-

kiegokolwiek opting-outu z postanowień Karty15, może chodzić

kretnej ingerencji w prawa drugiej strony. W ocenie konkretnego

tu wyłącznie o prawa socjalne z Tytułu IV (art. 27 i nast. EKPCz),

przypadku pomóc może obranie różnych kryteriów, takich jak:

do których jednak ochrona danych osobowych nie może zostać
zaliczona. Prawo podstawowe do ochrony prywatności uznawane jest ponadto w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej niemal od samego początku za ważną zasadę
prawa wspólnotowego16, która jest od dawna wiążąca dla
polskiego porządku prawnego poprzez acquis communautaire.

• stopień związania ze sprawą: Czy analizowane są dane osoby,
której zachowanie przyczyniło się do rozpoczęcia dochodzenia,
czy również innych osób nie mających bezpośredniego związku
ze sprawą?
• precyzyjność przesiewu danych: Stopień ograniczenia praw
rośnie wraz z ilością danych wykorzystywanych w analizie, liczbą

W przedstawionym sporze ochronie interesów pracowników

osób, których dotyczą, czasem trwania monitoringu danych itp.

służy zatem przede wszystkim prawo do ochrony danych

• osobisty charakter informacji: Czy przetworzeniu podlegają

osobowych z art. 8 Karty oraz, subsydiarnie, prawo do pos-

dane prywatne lub należące do intymnej sfery życia?

zanowania życia prywatnego i rodzinnego z jej art. 7 i to te
normy należy uwzględnić w przytoczonym konflikcie interesów.
Natomiast przeprowadzany przez pracodawcę monitoring pra-

• niejawność monitoringu: Im bardziej utajnione środki kontroli,
tym większa ingerencja w prawa pracownika.

cowników może znaleźć usprawiedliwienie w różnych prawach

• skutki monitoringu: Ostatecznie należy również ocenić,

podstawowych, zwykle w ustawie o swobodzie działalności

czy działania pracodawcy spowodują dalsze negatywne skutki

gospodarczej oraz gwarancji ochrony własności, odpowiednio

dla monitorowanych pracowników.

w art. 16 i 17 Karty.
Podsumowując zaprezentowane zagadnienie, uznać można,

3. Stosowanie

że nie istnieje żadna jedna metoda równoważenia praw obu

Jak dokładnie działa mechanizm „równoważenia” praw obu

stron, w związku z tym przyjęło się korzystać z wypracowa-

stron? To stosowane tak często przez prawników pojęcie bud-

nych dotąd wzorców argumentacji pozwalających określić w

zi w gruncie rzeczy błędne skojarzenia, ponieważ nie chod-

danym przypadku stopień ograniczenia praw pracowników.

zi o przypisywanie prawom podstawowym określonej wagi.

Im poważniej ograniczane prawo do ochrony danych osobo-

Nie istnieje również ścisła hierarchia pomiędzy nimi: ochronie

wych pracowników przez działanie w celach compliance, tym

danych osobowych nie sposób oddać generalne

poważniejszy interes pracodawcy musi za tym stać, aby mógł

pierwszeństwo względem prawom pracodawcy, jak i na odwrót.

usprawiedliwić ich podjęcie.

Dr. Jan Schürmann, Fachanwalt für Arbeitsrecht1

Die Haftung von
Compliance-Verantwortlichen
1. Vorbemerkungen
Aufgabe des Compliance-Verantwortlichen im Unternehmen ist

Auch z.B. das Abrufen von Arbeitnehmerdaten von Facebook

es, das Unternehmen vor der Verwirklichung von Haftungsrisi-

bedeutet eine Datenerhebung. Im Arbeitsrecht gilt § 32 BDSG

ken zu bewahren. Dabei gilt, dass die Haftungsentlastung für

als besondere Rechtfertigungsnorm. Personenbezogene Daten

If the management of a company has reason to suspect criminal activities or a breach of other important legal provisions,

das Unternehmen und den Unternehmer in aller Regel umso

eines Beschäftigten dürfen danach für Zwecke des Beschäfti-

it is their duty to thoroughly investigate the case. The necessary internal investigations usually imply the processing of the

effektiver ist, desto mehr Risiken der Compliance-Verantwort-

gungsverhältnisses erhoben, verarbeitet oder genutzt werden,

employees‘ personal data. Hence, compliance requires to strike a balance between the need for effective investigations

liche übernimmt. Gerade deshalb sollte jeder Compliance-

wenn dies für die Entscheidung über die Begründung eines

on the one hand and the respect for the employees‘ privacy rights on the other hand. This implies a proportionality test.

Verantwortliche besonders aufmerksam prüfen, in welchen

Beschäftigungsverhältnisses oder nach Begründung des

The following article adresses those conflicts and develops a methodology for the proportionality test.

Bereich auf ihn persönlich Haftungsrisiken lauern. Dieser Beitrag

Beschäftigungsverhältnisses für dessen Durchführung oder

Key words: compliance, duty to investigate, internal investigagtions, data protection, personal data, proportionality test,

widmet sich der Haftung von Compliance-Verantwortlichen

Beendigung erforderlich ist. Zur Aufdeckung von Straftaten

nach deutschem Recht. Dabei wird unterschieden zwischen

dürfen personenbezogene Daten eines Beschäftigten nur dann

der straf- und ordnungswidrigkeitenrechtlichen Haftung, mögli-

erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn zu dokumen-

chen Maßnahmen seitens des Arbeitgebers und zivilrechtlichen

tierende tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht begründen,

Schadensersatzansprüchen.

dass der Betroffene im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat

Summary

privacy, employees

Dr Stephan Pötters, LL.M.
Studiował prawo w Bonn, Strasburgu i Cambridge. W 2013 r. obronił doktorat „Prawa podstawowe
i ochrona danych osobowych pracowników”. Obecnie habilitant w zakresie prawa pracy na
Uniwersytecie w Bonn. Autor rozlicznych publikacji dot. prawa: pracy, europejskiego i
konstytucyjnego.
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15 W tym temacie Denman, EHRLR 2010, 349, 351 i nast.; Pötters, Grundrechte und Beschäftigtendatenschutz, 2013, str. 190 i nast.
16 Zob. Rzecznik Generalny Colomer, wnioski końcowe z dnia 22.12.2008 – C-553/07, Slg. 2009, I-3889 (College van burgemeester en wethouders van Rotterdam).

2. Straf- und ordnungswidrigkeitenrechtliche Haftung

begangen hat, die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung zur
Aufdeckung erforderlich ist und das schutzwürdige Interesse
des Beschäftigten an dem Ausschluss der Erhebung, Verarbei-

a) Haftung für eigene Compliance-Tätigkeit

tung oder Nutzung nicht überwiegt, insbesondere Art und

Soweit der Compliance-Verantwortliche zur Prävention gegen

Ausmaß im Hinblick auf den Anlass nicht unverhältnismäßig

oder Aufdeckung von Rechtsverstößen im Unternehmen selbst

sind. Dies bedeutet eine erhebliche Rechtsunsicherheit, denn

investigativ tätig wird, stellt § 43 BDSG die datenschutzrechtli-

die gesetzlich vorgesehene Rechtfertigung hat relativ blasse

che Zentralnorm dar. Danach ist die Erhebung und Verarbeitung

Konturen und die Anzahl der Judikate ist eher gering. Video-

personenbezogener Daten unter einen strengen Erlaubnisvor-

und Tonüberwachungen sowie Postüberwachung können

behalt gestellt.

grundsätzlich strafbar sein2.

1 Dieser Beitrag entspricht einem Vortrag, der beim V. Deutsch-Polnischen Forum für
Wirtschaft und Recht in Warschau vorgetragen wurde (2015).

2 Videoaufnahmen: § 201 a StGB (wohl nicht am Arbeitsplatz außerhalb von Sozialräumen),
Tonaufnahmen: § 201 StGB, Postüberwachung: § 202 StGB (allerdings keine Strafbarkeit,
wenn die Post an den Arbeitgeber adressiert ist).
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Besonders sorgfältig sollte der Compliance-Verantwortliche

und so den Anliegern ein zu hoher Gebührensatz auferlegt6.

Da für Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, welche aus einem

Nicht ganz einfach wird die sog. Whistleblower-Problematik

beim Erstatten von Strafanzeigen sein. Eine Pflicht zur Er-

Der Angeklagte, ein Volljurist, wusste von diesem Fehler, war

Unternehmen heraus begangen werden, stets eine Haftung des

durch die Arbeitsgerichtsbarkeit gelöst. Aus der Loyalitäts-,

stattung von Strafanzeigen gibt es nur in unbedeutendem

aber selbst nicht Mitglied der zuständigen Projektgruppe.

Betriebsleiters nach § 130 OWiG für unterlassene Aufsichtsmaß-

Rücksichts-, Mäßigungs-, sowie Interessenwahrungs- und Scha-

Umfang3 Allerdings kommt eine Strafbarkeit wegen Untreue

Der BGH stellte fest, dass zwar eine täterschaftliche Beteiligung

nahmen in Betracht kommt, liegt die Möglichkeit nicht fern,

densabwägungspflicht gegenüber dem Arbeitgeber folgt nach

oder ein Verstoß gegen den eigenen Arbeitsvertrag bzw. ver-

nicht nachgewiesen werden konnte, der Angeklagte als Leiter

dass ein Compliance-Beauftragter, der schließlich derartige

Auffassung des BAG, dass ein Arbeitnehmer stets zunächst eine

sicherungsrechtliche Obliegenheit in Betracht, wenn von der

der Rechtsabteilung und der Innenrevision dieses öffentli-

Taten zu verhindern hat, wegen Beihilfe oder vielleicht sogar als

innerbetriebliche Klärung zu versuchen hat, bevor er Strafanzei-

Erhebung einer Strafanzeige abgesehen wird. Eher selten aber

chen Unternehmens eine besondere Garantenpflicht gegen-

„Täter hinter dem Täter“ (mittelbare Täterschaft) zu haften hat.

gen gegen den Arbeitgeber oder andere betriebsangehörige

nicht ausgeschlossen dürfte die Möglichkeit sein, durch das

über den Gebührenschuldnern zu erfüllen habe und hielt die

Unterlassen einer Strafanzeige eine Strafvereitelung zu begehen

Verurteilung zu einer Geldstrafe in Höhe von 120 Tagessätzen

(§ 258 StGB). Hat sich der Compliance-Verantwortliche für eine
Strafanzeige entschieden, muss er vorsichtig abwägen, denn
die wissentlich falsche Verdächtigung ist nach § 164 StGB und
die schuldhafte Mitteilung eines unzutreffenden Sachverhalts
gegenüber den Ermittlungsbehörden nach § 145 d StGB strafbar.
Die beschuldigte Person kann aus dem Gesichtspunkt der
üblen Nachrede (§ 186 StGB) oder der Verleumdung (§ 187 StGB)
gegen den Anzeigenden vorgehen.

b) Haftung während eines laufenden
Strafverfahrens
Auch während eines Strafverfahrens muss der ComplianceVerantwortliche sorgfältig die eigene Haftung abwägen. Mitunter werden beschlagnahmte Schriftstücke oder andere bewegliche Sache zur Sicherung des Betriebsablaufs im Unternehmen
belassen. Für deren Unversehrtheit ist gut zu sorgen, denn wenn

Personen erstattet oder auf andere Weise betriebliche Missstände nach außen trägt, z.B. Ordnungsbehörden benachrichtigt.

für die Beihilfe zu einem Betrug durch Unterlassen für rechtens.

d) Sanktionen im Straf- und
Ordnungswidrigkeitenrecht

Er führte dazu aus:

Bei einer in der Hauptverhandlung nachgewiesenen schuld-

betrieblichen Abhilfe stellt einen derart schwerwiegenden

haften Begehung einer Straftat können Geld- oder sogar Frei-

Verstoß gegen den Arbeitsvertrag dar, dass in der Regel eine

heitsstrafen drohen. In vielen Fällen wird aber, gerade bei ko-

fristlose Kündigung ohne Abmahnung gerechtfertigt ist11. Hin-

operativer Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden, von

zu kommt, dass das Offenbaren von Geschäftsgeheimnissen

einer Verurteilung aus Billigkeitsgründen abgesehen, soweit

nach § 17 UWG verboten sein kann. Im Einzelfall ist aber schwer

die Schuld gering wäre und kein öffentliches Interesse an der

abgrenzbar, ob die innerbetriebliche Klärung Vorrang vor der

Eine solche, neuerdings in Großunternehmen als „Compliance“
bezeichnete Ausrichtung, wird im Wirtschaftsleben mittlerweile
auch dadurch umgesetzt, dass so genannte Compliance-Officer
geschaffen werden. Deren Aufgabengebiet ist die Verhinderung von
Rechtsverstößen, insbesondere auch von Straftaten, die aus dem
Unternehmen heraus begangen werden und diesem erhebliche
Nachteile durch Haftungsrisiken oder Ansehensverlust bringen
können. Derartige Beauftragte wird regelmäßig strafrechtlich

Eine Anzeige ohne den (nachweisbaren) Versuch der inner-

Strafverfolgung besteht . Im Fall eines Verstoßes gegen das

Aufdeckung von Missständen hat, denn sowohl verfassungs-

Datenschutzrecht können, neben zivilrechtlichem Schadenser-

rechtliche Anforderungen12 wie auch die EMRK13 erfordern, dass

satz, Geldbußen bis zu 300.000 € verhängt werden .

ein Arbeitnehmer nicht dadurch Nachteile erleiden darf, dass

7

8

er in gutem Glauben eine Strafanzeige erstattet, welche sich

eine Garantenpflicht i.S. von § 13 StGB treffen, solche im

später als unzutreffend herausstellt. Für einen Compliance-Ver-

Zusammenhang mit dem Unternehmen stehende Straftaten zu

antwortlichen ist es im Einzelfall sehr schwierig abzuschätzen,

verhindern. Dies ist die notwendige Kehrseite ihrer gegenüber der

wenn er mit einer Strafanzeige gegen den eigenen Arbeitge-

Unternehmensleitung übernommenen Pflicht, Rechtsverstöße

ber berechtigte Interessen verfolgt und wann er einen Verstoß

und insbesondere Straftaten zu unterbinden.

gegen den Arbeitsvertrag begeht.

sie der dienstlichen Verfügung entzogen werden, droht eine

4. Schadensersatzpflicht

Strafbarkeit nach § 133 StGB (Verwahrungsbruch).

a) Schadensersatzansprüche des Arbeitgebers

Der Compliance-Verantwortliche trägt auch erhebliche Verant-

Ansprüche des Arbeitgebers gegen den Compliance-Verant-

wortung bei der Koordinierung des Aussageverhaltens anderer
Mitarbeiter, denn sowohl die eigene Falschaussage ist strafbar

3. Maßnahmen des Arbeitgebers

(§ 153 StGB), wie auch die Anstiftung zu einer Falschaussage

Soweit der Compliance-Verantwortliche seine Arbeit zu sorg-

eines anderen Zeugen4. Ein Sonderfall ist die Verleitung zur

fältig ausführt, kann es zur Situation kommen, dass er seinem

Falschaussage, bei welcher der Aussagende nichts von der

Arbeitgeber zur Last wird. Der Compliance-Verantwortliche

falschen Aussage weiß (§ 160 StGB). Falls Urkunden, welche

genießt, anders als auf gesetzlicher Grundlage tätige Betriebs-

nicht dem Täter gehören (dies dürfte bei sämtlichen betriebs-

beauftragte z.B. für Immissions9- oder Datenschutz10, keinen

bezogenen Urkunden der Fall sein), vernichtet, verändert oder

besonderen Kündigungsschutz. Insofern gilt nur der allgemeine

„unterdrückt“ werden, kommt eine Strafbarkeit nach § 274

Kündigungsschutz, wonach die Kündigung eines Mitarbeiters

StGB in Betracht. Relativ unbekannt ist die Tatsache, dass die
(z.B. Anklagen) vor ihrer Erörterung in der Hauptverhandlung
strafbar ist (§ 353 d StGB).
Der hier verurteilte Täter war jedoch gar kein Compliance-

c) Sonderproblem: Beihilfe zum Betrug
durch Unterlassen

Officer. Die Kritik der Literatur, hier werde die Unterscheidung

Für einigen Wirbel sorgte das Urteil „Berliner Stadtreinigung“,

wischt, wehrte der BGH mit dem nicht weiter ausgeführten

in welchem der BGH die Verurteilung des Leiters der Rechts-

Argument ab, darauf komme es nicht an. Der Beschützergarant

abteilung und der Innenrevision dieses öffentlichen Unter-

hat das geschützte Objekt vor gegen es selbst gerichteten Straf-

nehmens aus dem Grund billigte, dass er sein Wissen über die

taten zu schützen; dies ist nach herrschender Lehre Aufgabe

fehlerhafte Gebührenkalkulation durch andere Mitarbeiter für

des Compliance-Verantwortlichen. Der Überwachergarant hat

sich behielt5. Hier ging es um die Kalkulation der Gebühren für

dahingehend Dritte vor von vom geschützten Objekt ausgehen-

die Reinigung öffentlicher Gehwege, welche nicht in die Bemes-

den Gefahren zu schützen. Der BGH wies aber darauf hin, dass durch

sungsgrundlage einbezogen werden dürfen, soweit keine Anlieger vorhanden sind. Dies wurde über mehrere Jahre „vergessen“

4 Schon der Versuch ist strafbar: § 26, 153 StGB, § 159 StGB.

vertrag ergeben (§ 280 Abs. 1 BGB). Nach Meinung des BAG ergibt sich bei betrieblich veranlasstem Handeln eine Abstufung
der Schadensersatzpflicht aus einer entsprechenden Anwendung von § 254 BGB14. Danach haftet der Arbeitnehmer nur bei
Vorsatz und gröbster Fahrlässigkeit in der Regel unbeschränkt15
und bei leichter Fahrlässigkeit überhaupt nicht16. In allen anderen Fällen ist je nach Lage des Einzelfalls die Haftungsverteilung
festzulegen.

außerhalb von Kleinbetrieben nach Ablauf der Wartezeit von

Veröffentlichung von Dokumenten aus einem Strafverfahren

3 Hier geht es um die im betrieblichen Alltag eher seltenen in § 138 StGB genannten Delikte
(Vorbereitung eines Angriffskriegs, Mord und Totschlag, gemeingefährliche Straftaten usw.).

wortlichen können sich aus einem Verstoß gegen den Arbeits-

zwischen Beschützergaranten und Überwachergaranten ver-

sechs Monaten nur wirksam ist, wenn sie sozial gerechtfertigt

Da der Compliance-Verantwortliche aber in der Regel vorsätz-

ist (§ 1 KSchG). Soweit der Arbeitgeber Gründe im Verhalten des

lich handeln wird, z.B. wenn er eine Strafanzeige gegen den

Arbeitnehmers zur Rechtfertigung heranzieht, wird in aller Re-

Arbeitnehmer erstattet oder berechtigte Schadensersatzan-

gel eine Abmahnung wegen eines gleich gelagerten Verstoßes

sprüche des Arbeitgebers zügig und vollständig durchzuset-

in der Vergangenheit erforderlich sein, denn die Beendigungs-

zen unterlässt, kommt ihm die Haftungserleichterung nur in

kündigung darf nur als ultima ratio erfolgen, sofern kein Ver-

Ausnahmefällen zugute.

trauen mehr besteht. Soweit allerdings ein an sich geeigneter
schwerwiegender Verstoß in Rede steht, dass in Zukunft kei-

c) Schadensersatzpflichten gegenüber
betriebsfremden Dritten

ne vertrauensvolle Zusammenarbeit mehr möglich erscheint,

Anders sieht die Rechtslage aus, wenn Rechtsgüter betriebs-

kommt sogar eine fristlose Kündigung in Betracht (§ 626 BGB).

fremder Dritter durch einen Arbeitnehmer verletzt werden.

die (entsprechend dokumentierte) Information von Vorstand

7 Gegen Erfüllung einer Auflage (§ 152 a StPO) oder ohne (§ 153 StPO).

und/oder Aufsichtsrat die Strafbarkeit vermieden worden wäre.

8 § 43 Abs. 2 BDSG.

13 Europ. Gerichtshof für Menschenrechte, in der Rechtssache Heinisch v. Deutschland,
Urteil vom 21. Juli 2011 - 28274/08.

5 BGHSt 54, 44; NJW 2009, 3173.
6 Im maßgeblichen Zeitraum (2001/2002) seien den Abgabenschuldnern um 23 Mio.
€ überhöhte Gebühren auferlegt worden, die erstattet werden mussten.

wichtiger Grund für die Kündigung vorliegt und ein derart

9 §§ 53 ff. BImSchG.
10 § 36 BDSG.
11 BAG 03.07.2003, 2 AZR 235/02; BAG 18.06.1970, 1 AZR 520/69.
12 BVerfG vom 25.02.1987 - 1 BvR 1086/ 85 - BVerfGE 74, 257.

14 BAG AP Nr. 103 zu § 611 BGB Haftung des Arbeitnehmers.
15 BAG AP Nr. 97, 98, 11 zu § 611 BGB Haftung des Arbeitnehmers.
16 BAG AP Nr. 103, 106, 122 zu § 611 BGB Haftung des Arbeitnehmers.
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Dr Jan Schürmann, adwokat, specjalista w prawie pracy1

Odpowiedzialność prawna
pracowników odpowiadających
za compliance
1. Uwagi wstępne
Zadaniem osoby zajmującej się działaniem systemu compliance
jest uchronienie przedsiębiorstwa przed urzeczywistnieniem się
ryzyka uaktualnienia jego odpowiedzialności prawnej. Przyjmuje się przy tym, że redukcja odpowiedzialności po stronie
przedsiębiorstwa i samego przedsiębiorcy jest tym bardziej
efektywna, im więcej ryzyka będzie w stanie podjąć osoba odpowiadająca za compliance. Choćby z tego względu pracownicy
pełniący tę funkcję powinni sprawdzać szczególnie wnikliwie
kryjące się w opracowywanych sprawach ryzyko poniesienia
przez nich odpowiedzialności osobistej. Artykuł poświęcony
jest niemieckiej regulacji prawnej dotyczącej odpowiedzialności
osób zajmujących się compliance. W przedmiocie artykułu autor
Hier lehnt der BGH die Anwendung der dargestellten Haftungs-

Allerdings findet dies seine Grenzen, soweit vorsätzlich gegen

erleichterungen für den innerbetrieblichen Schadensausgleich

gesetzliche Pflichten verstoßen wurde. Besonders zu empfehlen

ab, da der Dritte am Arbeitsverhältnis nicht beteiligt sei17. Aller-

ist grundsätzlich der Abschluss einer Rechtsschutzversicherung

dings steht dem derart durch Dritte in Anspruch genommenen

durch das Unternehmen, in deren Anwendungsbereich der

Arbeitnehmer gegen seinen Arbeitgeber ein Freistellungsan-

Compliance-Verantwortliche einbezogen wird. Auch im Rahmen

spruch zu, wobei die dargestellten Grundsätze für die Haftungs-

der D&O-Versicherung ist passiver Rechtsschutz mit umfasst,

verteilung im Arbeitsverhältnis zur Anwendung kommen18.

diese übernimmt sogar Aufwendungen zur Abdeckung einer

5. Schlussbemerkungen

zivilrechtlichen Haftung19. Allerdings gilt in beiden Fällen, dass
nur die Haftung für fahrlässiges Handeln versicherbar ist und die

Es zeigt sich, dass der Compliance-Verantwortliche sehr umfas-

Deckung abgelehnt wird, soweit eine Haftung wegen eines nur

send und sorgfältig abzuwägen hat, welche Haftungsrisiken ihn

bei vorsätzlicher Begehung strafbaren Delikts betroffen ist. Das

selbst treffen. Es kann sich aus Auftragsrecht ein Anspruch gegen

ist leider bei den meisten hier erörterten Strafnormen der Fall.

den Arbeitgeber auf Übernahme von Verteidigerkosten ergeben,

Eine sorgfältige Haftungsvermeidung ist also immer der Versi-

wenn der Compliance-Verantwortliche das Handeln, welches

cherungslösung vorzuziehen.

Ansatz seiner Haftung sein soll, für erforderlich halten durfte.

rozróżnia odpowiedzialność karną i za wykroczenia, odpowiedzialność przed pracodawcą wraz z sankcjami dostępnymi mu
w świetle prawa pracy oraz cywilnoprawną odpowiedzialność
odszkodowawczą.

2. Odpowiedzialność karna
i za wykroczenia

W celu wykrycia przestępstw dane osobowe pracownika mogą
zostać zebrane, przetworzone lub użyte wyłącznie w przypadku
istnienia faktycznych – i podlegających obowiązkowi dokumentacji – przesłanek uzasadniających podejrzenie jego popełnienia przez pracownika w ramach stosunku pracy oraz gdy

a) Odpowiedzialność za własne działania
z zakresu compliance

czynności te są ponadto niezbędne do wyjaśnienia sprawy, a

W przypadku stanów faktycznych, w których osoba odpo-

twarzać tudzież wykorzystywać nie przeważa w danej sprawie

wiedzialna za compliance w spółce samodzielnie rozpoczyna

nad interesem pracodawcy, zwłaszcza w obliczu nieproporcjo-

wewnętrzne dochodzenie w celach prewencyjnych lub w celu

nalności użytych środków (ich rodzaju i intensywności oddzia-

wykrycia podejrzewanych naruszeń prawa, centralną normę

ływania) względem popełnionego czynu zabronionego. Tak

ochrony danych osobowych stanowi § 43 niemieckiej Federalnej

sformułowany przepis, a w zasadzie zawarty w nim ustawowy

ustawy o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG).

kontratyp wyznaczający dość niejasne granice, oraz wciąż dość

Przepis ten ustanawia szereg poważnych ograniczeń dla

ubogie orzecznictwo w tej kwestii przyczyniły się do powstania

zbierania i przetwarzania danych osobowych, dopuszczając

poważnych wątpliwości co do tego, które działania mogą ucho-

je wyłącznie w razie spełnienia przesłanek jednego z dopusz-

dzić za zgodne z prawem. Uzasadnione wydaje się stanowisko

słuszny interes pracownika, aby jego danych nie zbierać, prze-

czalnych kontratypów. Zgodnie z tym przepisem pod poję-

zakładające, że czynami zabronionymi będą monitoring wideo

Dr. Jan Schürmann

ciem „zbieranie danych” rozumie się również takie działania,

i audio oraz kontrola korespondencji pracowników2.

Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner der Rechtsanwaltssozietät Dr. Mertens & Partner GbR

jak np. sprawdzanie informacji podanych przez pracowników

in Hamburg. Zuvor mehrere Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter der Fachhochschule Nordost-

na ich profilach facebookowych. Kontratyp mający największe

Osoba odpowiadająca za compliance powinna postępować

niedersachsen (Wirtschaftsrecht). Seit vielen Jahren Vorstandsmitglied der Deutsch-Polnischen

znaczenie w prawie pracy znajduje się w § 32 BDSG, pozwa-

szczególnie ostrożnie przy zamiarze zawiadomienia o możli-

Juristen-Vereinigung e.V. Seine Veröffentlichungen in Fachzeitschriften beschäftigen sich mit

lającym na pozyskiwanie, przetwarzanie oraz korzystanie

wości popełnienia przestępstwa. Prawo zobowiązuje do tego

unterschiedlichen Fragen des deutschen und polnischen Rechts.

z danych osobowych pracownika (tudzież osoby aplikującej

jedynie w nielicznych wypadkach3. Z drugiej strony należy pa-

schuermann@mertensundpartner.de

o pracę) w celach bezpośrednio związanych ze stosunkiem

miętać, że zaniechanie takiego zgłoszenia może wyczerpać zna-

pracy wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do zakończenia

miona przestępstwa działania na szkodę spółki, a także stanowić

procesu rekrutacji lub wymagane dla prowadzenia spraw lub

naruszenie umowy o pracę albo doprowadzić do aktualizacji

zakończenia zadań wynikających z trwającego stosunku pracy.

zobowiązań ubezpieczeniowych.

1 Treść niniejszego artykułu odpowiada treści analogicznego wykładu wygłoszonego
w trakcie V Polsko-Niemieckiego Forum Gospodarki i Prawa w Warszawie (w edycji 2015).

3 § 138 StGB statuujący ten obowiązek wymienia zbrodnie nie mające zwykle żadnego
związku z działalnością większości przedsiębiorstw (przygotowywanie działań wojennych,
morderstwo i zabójstwo, przestępstwa stwarzające znaczne zagrożenie dla nieokreślonej
liczby osób itp.).

17 BGH AP Nr. 99, 104 zu § 611 BGB Haftung des Arbeitnehmers.
18 BAG AP Nr. 4 zu §§ 898, 899 RVO.
19 Directors´ and Officers´ Liability Insurance.

2 Nagrania wideo: § 201 a StGB (choć niekoniecznie w przestrzeni zakładu pracy niebędącej
pomieszczeniem socjalnym), nagrania audio: § 201 StGB, monitoring korespondencji
pocztowej: § 202 StGB (aczkolwiek nie wypełnia znamion czynu zabronionego czytanie
poczty adresowanej do pracodawcy).
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Dość rzadko, choć pozostaje to realną możliwością, uznaje się,

o tym szczególe na wiele lat, mieszkańcy płacili wyższą stawkę

Trybunał wskazał jednak, że odpowiedzialności karnej można

zaufanie do pracownika w tak poważny sposób, że nie można

że powstrzymanie się od zawiadomienia organów ścigania

za utrzymanie czystości chodników . Oskarżony, praktykujący

było uniknąć poprzez (odpowiednio udokumentowane) powia-

oczekiwać od pracodawcy kontynuacji stosunku zatrudnienia,

wyczerpuje znamiona utrudniania lub udaremniania ścigania

prawnik, miał świadomość tego błędu w obliczeniach, choć

domienie zarządu tudzież rady nadzorczej.

w grę wchodzi nawet zerwanie umowy o pracę bez zachowania

(§ 258 niemieckiego Kodeksu karnego Strafgesetzbuch, StGB).

nie był członkiem grupy projektowej odpowiedzialnej za to.

Jeśli osoba odpowiedzialna za compliance zdecyduje się na

Trybunał Federalny stwierdził wprawdzie, że choć nie sposób

Ponieważ za przestępstwa i wykroczenia popełnione w ramach

zawiadomienie organów ścigania, musi ostrożnie rozważyć ko-

udowodnić jego współsprawstwo, ciążył na nim jednak obowią-

działalności danego przedsiębiorstwa jego kierownikowi grozi

lejne kroki, ponieważ świadome zgłaszanie nieuzasadnionych

zek przeciwdziałania naruszeniom praw dłużników rzeczonej

odpowiedzialność z § 130 niemieckiej Ustawy o wykroczeniach

podejrzeń podlega karze na podstawie § 164 StGB, natomiast

opłaty komunalnej, wynikający z jego statusu kierownika działu

(Ordnungswidrigkeitengesetz, OWiG) z powodu niedopełnie-

zawinione zeznanie nieprawdy wobec organów ścigania – z §

prawnego i audytu wewnętrznego przedsiębiorstwa publicz-

nia obowiązku nadzoru, uzasadnione wydaje się przyjąć,

145 d StGB. Osoba niesłusznie posądzana może domagać się

nego, w związku z czym Trybunał uznał za zgodne z prawem

że pełnomocnik ds. compliance, którego zadaniem jest prze-

ukarania zawiadamiającego z powodu pomówienia na podsta-

orzeczenie kary grzywny w wysokości 120 stawek dziennych

cież zapobieżenie takim czynom, może ponieść odpowiedzial-

wie § 186 StGB lub zniesławienia z § 187 StGB.

za pomocnictwo w oszustwie przez zaniechanie. Uzasadnienie

ność za pomocnictwo, a w niektórych przypadkach wręcz za

6

wyroku zawiera następujący fragment:

okresu wypowiedzenia (§ 626 niemieckiego Kodeksu cywilnego

„sprawstwo kierownicze“ (sprawstwo pośrednie) przy takich
czynach karalnych.

b) Odpowiedzialność w trakcie trwającego
postępowania karnego

Idea ta, od niedawna w większych przedsiębiorstwach określana

Również w trakcie postępowania karnego osoba dbająca o com-

darczym m.in. poprzez tworzenie funkcji tzw. oficera compliance.

d) Sankcje w prawie karnym i prawie wykroczeń

pliance w przedsiębiorstwie musi ostrożnie oceniać potencjal-

Zakres obowiązków takiego pracownika obejmuje zapobiega-

Oskarżonemu, któremu udowodniono na rozprawie głównej

nie ciążącą na niej odpowiedzialność prawną. Niejednokrotnie

nie naruszeniom prawa, w szczególności przez czyny karalne,

zawinione popełnienie przestępstwa, grozić może kara grzywny

organy śledcze decydują o pozostawieniu zarekwirowanych

dokonywanych wewnątrz struktur przedsiębiorstwa, które mogą

lub wręcz pozbawienia wolności. W wielu przypadkach, zwłasz-

dokumentów na terenie prześwietlanego zakładu pracy ze

powodować poważne negatywne skutki z powodu uruchomienia

cza gdy sprawca aktywnie współpracuje ze śledczymi, sąd od-

względu na ich niezbędność dla dalszego funkcjonowania przed-

odpowiedzialności odszkodowawczej spółki lub utraty reputacji.

stępuje jednak od wymierzenia kary ze względów słuszności,

siębiorstwa. Należy objąć nad nimi pieczę, gdyż, w razie stwier-

Pełnomocników tego rodzaju dotyczy szczególny prawnokarny

jeśli wina sprawcy okazuje się niewielka i brakuje przesłanek

dzenia braku swobodnego dostępu służb do nich, osobie odpo-

obowiązek zapobiegania skutkom naruszenia prawa – w tym

ścigania z urzędu ze względu na ważny interes publiczny 7.

wiadającej za compliance grozi odpowiedzialność prawnokarna z

wypadku w strukturach przedsiębiorstwa – w rozumieniu § 13 StGB

Za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych grozi

§ 133 StGB (naruszenie obowiązków wynikających z powierzenia).

pod groźbą uznania ich bezczynności za sprawstwo przez zanie-

natomiast, obok cywilnoprawnej odpowiedzialności odszko-

chanie. Jest to nieodzowna „ciemna strona medalu” zobowiązania

dowawczej, orzeczenie grzywny w wysokości do 300.000 € 8.

mianem „compliance“, realizowana jest obecnie w obrocie gospo-

Na osobie tej ciąży również znacząca odpowiedzialność za

względem kierownictwa przedsiębiorstwa do powstrzymania

koordynację procesu składania zeznań przez innych pracowników,

naruszeń prawa, a w szczególności czynów zabronionych.

jako że karalne jest zarówno samodzielne składanie fałszywych
zeznań (§ 153 StGB), jak i podżeganie do tego innych świadków4.
Szczególny przypadek stanowi doprowadzenie do sytuacji
lub wykorzystanie już istniejącej, w której współpracownik
występujący w roli świadka nie jest świadomy faktu, że zeznaje
nieprawdę (§ 160 StGB). W przypadku zniszczenia, zmiany lub
„tuszowania” dokumentów nie należących do samego sprawcy
(a dokumenty mające związek z działalnością firmy zwykle nie są
jego własnością) możliwe jest wypełnienie znamion § 274 StGB.
Względnie mało znany jest natomiast fakt, że karze podlega
również publikacja treści akt postępowania karnego (np. aktu
oskarżenia) przed otwarciem rozprawy głównej (§ 353 d StGB).

c) Zagadnienie szczególne: pomocnictwo
w oszustwie dokonane poprzez zaniechanie

W przypadku osoby skazanego należy jednak zwrócić uwagę

Liczne kontrowersje wywołał wyrok w sprawie Berlińskich Zakła-

ze strony doktryny, że nie została w pełni uwzględniona waż-

dów Sanitarnych „Berliner Stadtreinigung“, w którym Trybunał

na granica pomiędzy dwoma różnymi źródłami szczególnego

Federalny będący instancją superrewizyjną utrzymał w mocy

obowiązku zapobieżenia skutkom przestępstw, określanych też

wyrok skazujący dla kierownika działu prawnego i audytu we-

statusami „obrońcy” i „strażnika”, Trybunał odparł bez dalszego

wnętrznego tego publicznego przedsiębiorstwa, orzeczony z

uzasadnienia, że podział ten nie odgrywa w tym wypadku żadnej

tego względu, że zachował dla siebie wiedzę o błędnej kalkulacji

roli. Zadaniem obrońcy jest ochrona interesów podmiotu przed

opłat dokonywanej przez innych pracowników5. W sprawie tej

popełnieniem na jego szkodę przestępstw „z zewnątrz”; to tę

chodziło o wyliczenie opłat za utrzymanie czystości na odcin-

rolę najczęściej przypisuje się w doktrynie prawniczej osobom

kach publicznych chodników nie przylegających do posesji

odpowiedzialnym za compliance w przedsiębiorstwie. Obo-

mieszkalnych, które z tego względu nie powinny były zostać

wiązkiem „strażnika” pozostaje natomiast zapobieżenie powsta-

uwzględnione w podstawie przeliczenia. Jako że „zapomniano“

niu u osób trzecich szkód, których źródłem byłby sam podmiot.

4 Karze podlega już samo usiłowanie tego czynu: § 26, 153 StGB, § 159 StGB.
5 BGHSt 54, 44; NJW 2009, 3173.

Bürgerliches Gesetzbuch, BGB).

na fakt, że nie pełnił on funkcji oficera compliance. Na krytykę

6 W rzeczonym okresie czasu (2001/2002) pobór niesłusznie zawyżonych kwot wygenerował
nadpłatę rzędu 23 mln euro, która musiała zostać zwrócona płatnikom.

Niezupełnie przejrzyście została rozwiązana przez sądy pracy kwestia tzw. whistleblowerów. W opinii Federalnego Sądu
Pracy z szeregu obowiązków pracownika, zwłaszcza lojalności
względem pracodawcy, zważania na jego opinię i interes, powściągliwości oraz obrony jego dóbr przed szkodą, wynika, że
osoba odpowiedzialna za compliance powinna w pierwszej
kolejności dążyć do wewnętrznego wyjaśnienia sprawy, zanim
złoży doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez pracodawcę czy inne osoby związane z przedsiębiorstwem albo w inny

3. Kroki podejmowane
przez pracodawcę

sposób wyniesie na zewnątrz informację o nieprawidłowościach

Może się zdarzyć, że zbyt sumiennie pracujący pełnomocnik

udowodnić) próby wewnętrznego rozwiązania problemu sta-

ds. compliance stanie się kłopotem dla pracodawcy. W przeci-

nowi z reguły na tyle poważne naruszenie obowiązków wyni-

wieństwie jednak chociażby do zakładowych pełnomocników

kających ze stosunku pracy, że uzasadnia jego natychmiastowe

ds. immisji9 czy ochrony danych osobowych10, pracownik na

wypowiedzenie bez konieczności uprzedniego upominania

ekwiwalentnym stanowisku z zakresu compliance nie cieszy

pracownika11. Ponadto, związane z tym odsłanianie tajemnic

się żadną szczególną prawną ochroną stosunku pracy. Chcąc

przedsiębiorstwa może okazać się niedopuszczalne w świetle

nie chcąc, w odniesieniu do jego stosunku pracy obowiązują

§ 17 niemieckiej Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

ogólne zasady wymawiania umowy o pracę, dopuszczające

(Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG). W konkretnym

zwolnienie pracownika (poza wyjętymi z regulacji małymi

przypadku bardzo trudne jest jednak jednoznaczne stwierdze-

zakładami pracy) po upływie sześciomiesięcznego okresu

nie, czy wewnętrznemu postępowaniu wyjaśniającemu rzeczy-

ochronnego tylko wtedy, gdy rozwiązanie stosunku pracy jest

wiście przypada pierwszeństwo przed całkowitym odsłonię-

społecznie uzasadnione (§ 1 niemieckiej Ustawy o ochronie

ciem nieprawidłowości, jako że zarówno przepisy niemieckiej

przed wypowiedzeniem Kündigungsschutzgesetz, KSchG).

konstytucji12, jak i Europejskiej Karty Praw Człowieka13 nie po-

Jeśli pracodawca pragnie wypowiedzieć umowę o pracę z

zwalają na sytuację, w której pracownika spotykają negatywne

powodu postępowania pracownika, zwykle może uczynić to

konsekwencje bezpodstawnego, jak dopiero ma się okazać,

wyłącznie w przypadku uprzedniego bezskutecznego upomnie-

zgłoszenia popełnienia przestępstwa, jeżeli donosił w jego

nia tego pracownika za podobne zachowanie w przeszłości,

sprawie w dobrej wierze. Oficerowi compliance może zatem

jako że jednostronne zakończenie stosunku o pracę stanowić ma

być ciężko przewidzieć, kiedy doniesienia o popełnieniu prze-

w zamyśle ustawodawcy ultima ratio, ostateczne rozwiązanie

stępstwa przez własnego pracodawcę następuje w słusznym

wynikające z braku możliwości dalszego ufania zatrudnionemu.

interesie, a kiedy zostanie uznane za naruszenie postanowień

Jeżeli jednak pojawia się powód zwolnienia sam w sobie burzący

umowy o pracę.

7 Gegen Erfüllung einer Auflage (§ 152 a StPO) oder ohne (§ 153 StPO).

11 Federalny Sąd Pracy z 03.07.2003, 2 AZR 235/02; z 18.06.1970, 1 AZR 520/69.

8 § 43 Abs. 2 BDSG.

12 Federalny Sąd Konstytucyjny z 25.02.1987 - 1 BvR 1086/ 85 - BVerfGE 74, 257.

9 §§ 53 i nast. Federalnej ustawy o ochronie przed imisjami Bundesimmissionsschutzgesetz
(BImSchG).

13 Europejski Trybunał Praw Człowieka i Obywatela, sprawa Heinisch przeciwko Niemcom,
wyrok z 21 czerwca 2011 - 28274/08.

10 § 36 Federalnej ustawy o ochronie danych Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

w funkcjonowaniu firmy, np. powiadamiając służby porządkowe. Złożenie takiego doniesienia bez podjęcia (dającej się
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4. Odpowiedzialność
odszkodowawcza
a) Roszczenia odszkodowawcze pracodawcy
Naruszenie postanowień umowy o pracę przez osobę odpowiedzialną za compliance może wiązać się z aktualizacją obowiązku odszkodowawczego z § 280 ust. 1 BGB. W odniesieniu
do szkód spowodowanych w ramach stosunku pracy Federalny
Sąd Pracy stosuje przepis § 254 BGB nie bezpośrednio, a jedynie
odpowiednio, kierując się łagodniejszą, bardziej przyjazną pracownikowi gradacją odpowiedzialności . Osoba zatrudniona
14

odpowiada dzięki temu w pełnym wymiarze za czyny popełnione umyślnie lub przez rażące niedbalstwo15, natomiast za
szkody powstałe wskutek lekkiego niedbalstwa nie odpowiada
wcale16. W przypadkach pośrednich odpowiedzialność rozkłada
się między obie strony stosunku pracy w zależności od okoliczności danej sprawy.

pracownika, który został stworzony dla stosunków wewnętrznych w zakładzie pracy i nie może zostać zastosowany do podmiotów trzecich nie będących stronami stosunku
pracy17. Niemniej, mimo że poszkodowany może w takiej
sytuacji domagać się odszkodowania bezpośrednio od pracownika, temu przysługuje w stosunku wewnętrznym z pracodawcą roszczenie regresowe na zasadach odpowiadających

Thomas Urbańczyk, LL.M.

Notwendigkeit von Compliance
in einer Wirtschaftsorganisation
zu wissen und dortige Partner in das eigene Compliance

przedstawionym powyżej18.

- System einzubeziehen. Schwierig ist dies in den ausländischen

5. Uwagi końcowe

Märkten, wo Compliance noch nicht so denselben Stellenwert
hat wie in Deutschland.

Powyższa analiza pokazuje, że osoba odpowiadająca w przedsiębiorstwie za compliance musi szczegółowo i bardzo uważnie

In Polen und zwischen den polnischen Unternehmen hat sich

ocenić czyhające na nią ryzyko osobistej odpowiedzialności

das Bewusstsein für Compliance in den letzten Jahren weiter-

prawnej. Jeżeli pełnomocnik ds. compliance słusznie mógł

entwickelt. Die Risiken unterlassener Compliance-Maßnahmen

uważać zarzucane mu działanie na szkodę pracodawcy za

werden zunehmend gesehen, wenn auch, ähnlich wie zum Teil

konieczne, może przysługiwać mu przeciwko przełożonemu

in Deutschland, unterschätzt. Gerade auch einige große und

roszczenie umowne o poniesienie kosztów reprezentacji pro-

Ponieważ osoba odpowiadająca za compliance z reguły postępuje umyślnie, np. donosząc o możliwości popełnienia
przestępstwa przez pracodawcę albo zaniechując sprawnej,
całkowitej egzekucji roszczeń odszkodowawczych pracodawcy,
jedynie w wyjątkowych sytuacjach będzie można przyjąć choćby częściowe uwolnienie jej od odpowiedzialności.

medial aufgearbeitete Korruptionsskandale sowie die präventi-

cesowej. Pozostaje ono jednakże ograniczone do przypadków

ve Arbeit der Antikorruptionsbehörde haben dazu beigetragen

umyślnego naruszenia przez pełnomocnika ds. compliance

das Thema Compliance präsenter werden zu lassen. Auch die

jego prawnych obowiązków. Warto, aby osoba pełniąca tę

Aktivitäten einzelner am Wirtschaftsleben beteiligter Instituti-

funkcję została przez firmę ubezpieczona od kosztów zwią-

onen, wie der Warschauer Börse, haben den Stellenwert von

zanych z ochroną interesów prawnych. Pasywna ochrona in-

Compliance erhöht.

teresów prawnych zawarta jest również w pakietach D&O, w
ramach których ubezpieczyciel bierze nawet na siebie koszty

Die Verflechtung von Volkswirtschaften und die grenzüberschrei-

odpowiedzialności cywilnej19. Należy jednak pamiętać, że w

tende Aktivität von Unternehmen zeigen, dass Compliance kein

b) Obowiązek naprawienia szkody
wyrządzonej osobie trzeciej
niezwiązanej z przedsiębiorstwem

obu przypadkach ubezpieczyć można się wyłącznie od odpo-

nationales Thema ist und sein kann. Je intensiver die Zusammen-

wiedzialności za skutki niedbalstwa. Ubezpieczyciel odmówi

arbeit von Unternehmen über Landesgrenzen oder die Tätigkeit

natomiast wypłaty świadczenia w razie stwierdzenia umyśl-

in einem anderen Land, desto relevanter wird das Thema.

Inaczej prezentuje się sytuacja prawna w przypadku naru-

nego popełnienia czynu zabronionego, co zdarza się niestety

szenia przez pracownika dóbr osoby trzeciej niezwiązanej

w większości przypadków popełnienia przedstawionych po-

Die deutsche und die polnische Wirtschaft sind stark miteinan-

z przedsiębiorstwem. Trybunał Federalny odrzuca w takich

wyżej przestępstw. Z tego względu zawsze warto w pierwszej

der verbunden. Nicht nur ist der Handelsaustausch zwischen

wypadkach możliwość stosowania przytoczonego powy-

kolejności polegać na własnej ostrożności, a dopiero gdy ta

den beiden Ländern auf einem hohen Niveau, auch spielen die

żej lżejszego trybu odpowiedzialności odszkodowawczej

zawiedzie – na ochronie zapewnionej w ramach ubezpieczenia.

Das Thema Compliance hat an Aktualität nicht verloren.
Gerade in Deutschland wird man mit dem Thema bei der

Summary

Lektüre von Zeitungen und durch die Berichterstattung der

The article shows the risks of personal liability of compliance oficer. Regarding to criminal, labour and civil law liability it
stays clear, that the personal risk fort he compliance oficer is as more growing, as he takes legal risks from the company.
A special legal problem can be the duty to make a note to public authorities for law violations out of the company, committed by other employees. The article shows also, that a D&O-insurance can take some risks from the comliance oficer,
but not for violation of rights through wilful intent.

Medien nahezu täglich konfrontiert. Viele der Unternehmen,
vorwiegend die Konzerne, haben sich des Themas vor Jahren angenommen und entsprechende Maßnahmen ergriffen
und Systeme zur Vermeidung von Compliance Risiken ergrif-

Investitionen eine wichtige Rolle. Die Aktualität des Themas für
die stark exportorientieren deutschen und vielfach in Polen
engagierten deutschen Unternehmen sowie die zunehmende
und sich erfreulich entwickelnde Ausrichtung der polnischen
Unternehmen Richtung Deutschland, haben uns, die DeutschPolnische Industrie- und Handelskammer (AHK Polen), dazu
erwogen, das Thema Compliance in den Fokus zu rücken.

fen. Die Regelungen der Konzerne beziehen vielfach mittelständische Zulieferer und Kooperationspartner mit ein und
legen diese Verpflichtungen auf. Über diesen Weg findet
somit Compliance Einzug in die mittelständischen Unter-

Dr Jan Schürmann
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy i partner w kancelarii Dr. Mertens & Partner GbR
in Hamburg. Przez wiele lat pracownik naukowy w Fachhochschule Nordostniedersachsen
(prawo gospodarcze). Od wielu lat członek zarządu Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia
Prawników. W swoich artykułach analizuje różne zagadnienia prawa niemieckiego i polskiego.
schuermann@mertensundpartner.de

nehmen. Aber nicht nur, auch zahlreiche Mittelständler sind
von Korruptionsskandalen betroffen und geschädigt. In der
Konsequenz entscheiden auch sie sich dafür Regelungen in
ihren Unternehmen einzuführen, die darauf ausgerichtet sind,
Gesetzesverstöße zu vermeiden oder erfolgte aufzudecken.
Auch wenn diese oftmals nicht als Compliance oder Compliance-

Dies war einer der Gründe dafür, zusammen mit der Europa-

Systeme bezeichnet werden, so erfüllen diese denselben Zweck.

Universität Viadrina und der Deutsch-Polnischen Juristen-

Sowohl Konzerne als auch große Teile des deutschen Mittel-

Recht und Wirtschaft ins Leben zu rufen. Das Forum sollte eine

standes sind stark exportorientiert. Ein Engagement außerhalb

Veranstaltungsplattform für unternehmensrelevante Themen

vereinigung, im Jahr 2010 das Deutsch-Polnische Forum für

14 Federalny Sąd Pracy, Dokument roboczy nr 103 do § 611 BGB Odpowiedzialność
pracownika.

17 Trybunał Federalny, Dokumenty robocze nr 99, 104 do § 611 BGB Odpowiedzialność
pracownika.

Deutschlands und eine Kooperation mit ausländischen Partnern

aus Recht und Wirtschaft mit einem Bezug zu Compliance dar-

15 Federalny Sąd Pracy, Dokumenty robocze nr 97, 98, 11 do § 611 BGB Odpowiedzialność
pracownika.

18 Federalny Sąd Pracy, Dokument roboczy nr 4 do §§ 898, 899 Ordynacja ubezpieczeniowa
Rzeszy Reichsversicherungsordnung, RVO.

gehören zum Tagesgeschäft. In der Folge besteht das Bedürfnis

stellen und den Austausch zwischen Unternehmern, Praktikern

16 Federalny Sąd Pracy, Dokumenty robocze nr 103, 106, 122 do § 611 BGB Odpowiedzialność
pracownika.

19 Directors’ and Officers’ Liability Insurance.

die eigenen Regelungen auch in den Exportmärkten angewendet

und Wissenschaftlern ermöglichen.

64 | DPJZ

DPJZ | 65
Die im Rahmen der Konferenzen in den letzten fünf Jahren

von Unternehmensvertretern in Ausschusssitzungen oder die

Entscheidungsträgern dürfen keine unangemessenen Vorteile

behandelten Themen waren unternehmensrelevante

Wahrnehmung von Interessen gegenüber politischen Stellen

angeboten oder solche erbracht werden. Transparenz bei

Compliance-Themen mit starken Bezug zur Praxis.

gehören zu den Hauptaufgabenfeldern von Verbänden und

geschäftlichen Transaktionen und entsprechende Dokumen-

Kammern. Hier ist der Grat zwischen den zulässigen und ver-

tation sind unumgänglich.

Die teilnehmenden Fachleute, das mediale Interesse sowie

botenen Maßnahmen recht schmal. Jedoch allein das Risiko des

die Teilnehmerzahlen bestätigten die Wichtigkeit der Themen
und des Veranstaltungskonzepts. Das Interesse und die Beteiligung von Juristen, Wissenschaftlern und Unternehmern hat
in den fünf Jahren stetig zugenommen, was eine wachsende
Bedeutung des Themas Compliance im wirtschaftlichen Umfeld
in Polen bestätigt.

Compliance in Verbänden

Verdachts von kartellrechtswidrigen Handlungen ist im Sinne

Um kartellrechtskonformes Handeln zu gewährleisten, hat sich

der Mitgliedsunternehmen und der drohenden Konsequenzen

die AHK Polen, neben der im Code of Coduct erklärten Verpflich-

unbedingt, sowohl für die Wirtschaftsorganisation als auch für

tung, zum Erlass von Regelungen für die Kammerarbeit ver-

die Unternehmen selbst, zu vermeiden und durch entsprechen

pflichtet, die Kartellrechtsverstöße vermeiden sollen. Die Arbeit

Compliance-Regelungen vorzubeugen.

der AHK Polen lebt vom Meinungs- und Informationsaustausch
der Mitglieder sowie von dem engagierten Zusammenwirken

Um das Thema Compliance innerhalb der Mitglieder der AHK

Dass Wirtschaftsverbände und-kammern wie alle anderen

Compliance in der AHK Polen

Polen sowie nach außen hin zu forcieren, wurde durch den

am Wirtschaftsleben beteiligten Rechtssubjekte Straf- und

Die oben dargestellten Erwägungen hinsichtlich der für Wirt-

Vorstand der AHK Polen ein Compliance-Ausschuss ins Leben

Ordnungswidrigkeiten vermeiden sowie Gesetze, Verordnungen,

schaftsorganisationen bestehenden Risiken haben die AHK

gerufen. Der bei der AHK eingesetzte Compliance- Ausschuss

Satzungen, Geschäftsordnungen sowie branchenspezifische

Polen zu entsprechenden Überlegungen hinsichtlich der

ist ein Expertengremium bestehend aus Compliance-Officern

Standards einhalten müssen, ist offenkundig. Auch deren Mit-

Implementierung eines Compliance Management Systems in

internationaler Unternehmen, der zum einen als Plattform für

arbeiter und Organmitglieder, zum Teil ehrenamtlich tätig, müs-

der AHK Polen bewogen.

den fachlichen Austausch dient als auch themenbezogen für

sen sich gesetzes- und regelkonform verhalten. Ein solcher An-

das Thema Compliance Sprachrohr der AHK Polen ist.

spruch ist selbstredend und bedarf keines speziellen Kundtuns.

Die Initiative und fachliche Unterstützung durch die Aus-

Dabei geht es natürlich um die Vermeidung von Haftungsri-

sowie zentrale Werte definierte. Als zentrale Werte wurden

schussmitglieder bei der Organisation von Compliance-

siken nach innen als auch nach außen. Die Haftungsnormen

dabei politische Neutralität, Ethik, Compliance , Transparenz,

Veranstaltungen, die regelmäßigen Publikation von Artikeln zu

ergeben sich aus den Vorschriften der (Gast-)Länder, nach deren

Kundennutzen, Wirtschaftlichkeit und Partnerschaft festgelegt.

Compliance-Themen hilf der AHK Polen das Thema Compliance

Rechtsvorschriften die Auslandshandelskammern gegründet

mit der erforderlichen Kompetenz öffentlichkeitswirksam zu

wurden und tätig sind und können z.B. steuerstrafrechtlicher,

präsentieren und uns auf politischer Ebene im Sinne der Unter-

rechnungslegungsrechtlicher oder aber auch strafrechtlicher

nehmer einzusetzen. Auch stehen die Experten für Unterneh-

Natur sein. Zudem werden die Auslandshandelskammer, eben-

men bei Fragen im Zusammenhang mit der Implementierung

so wie alle anderen Wirtschaftssubjekte, arbeitsrechtlichen oder

von Compliance-Regelungen beratend zur Seite.

datenschutzrechtlichen Risiken ausgesetzt. Daneben, da die
meisten Auslandshandelskammern Zuwendungen durch das

Neben der Aktivitäten der AHK Polen zur Förderung der Wei-

Bundesministerium für Wirtschaft und Innovation erhalten,

terentwicklung des Themenbereichs Compliance im deutsch-

ergeben sich Verantwortlichkeiten nach deutschem Recht,

polnischen Wirtschaftsleben, muss das Thema von Compliance

wie dem Zuwendungsrecht oder internen Haushaltsrichtlinien.

Ausgangspunkt war ein durch den Vorstand der AHK Polen
entwickeltes Leitbild, das Aufgaben und die Rolle der AHK

Rahmenbedingungen für die Aktivitäten der AHK Polen fest
und definiert das ethische Verhalten jedes ihrer Mitarbeiter,
Organmitglieder und Beauftragten. Durch den Code of Conduct
hat sich der Vorstand der AHK Polen verpflichtet, ein geeignetes Compliance Programm einzurichten und durchzuführen.
Dies beinhaltet sowohl die Benennung eines Compliance-Of-

In einem Code of Conduct hat sich die AHK Polen klar für die

ficers, die Implementierung entsprechender Regelungen so-

Entwicklung einer Kultur entschieden, die sich an ethischen

wie die Durchführung von Schulung als auch die regelmäßige

Werten wie Integrität, Fairness und Nachhaltigkeit und der

Überprüfung der Compliance Aktivitäten und die Einrichtung

Einhaltung aller geltenden Gesetze orientiert. Herausgehoben

von Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten, die

wurden dabei drei Bereiche: Die Vermeidung von Interessen-

Mitarbeiter in die Lage versetzen, eine mögliche Verletzung

konflikten, die Vermeidung von Korruption sowie kartellrechts-

des Code of Conduct oder eine Rechtsverletzung zu melden.

konformes Verhalten.

Ausgehend von den im Code of Conduct festgelegten Leit-

die auf ein regelkonformes Handeln der AHK Polen abzielen.

Interessen der AHK- Mitarbeiter und Organmitglieder und

Schwerpunkte bilden dabei Regelungen betreffend der Frage

Beauftragten nicht mit den Interessen der AHK Polen in Konflikt

von Zuwendungen, Sponsoring, Datenschutz und kartellrecht-

geraten. Die Trennung zwischen Interessen der AHK Polen und

lich relevanter Themen. Ziel ist es, das richtige Maß zwischen

privaten Interessen der Mitarbeiter soll den Missbrauch der

dem was geregelt werden muss und übermäßiger Bürokratie

Stellung zugunsten privater Vorteile vermeiden.

und Überregulierung zu finden.

Die AHK Polen ist an der Schnittstelle zwischen Politik und Wirt-

Bei den bilateralen Auslandshandelskammern stand das

schaft tätig, weshalb die Vermeidung von Korruption oder allein

Thema bislang nur vereinzelt auf der Prioritätenliste. Seitens

des Anscheins von Korruption einen zentraler Punkt darstellt.

des Dachverbandes, des Deutsch Industrie- und Handels-

Neben diesen, auch typischerweise für Unternehmen geltenden,

Der Code of Conduct verpflichtet Mitarbeiter und Organe

kammertages (DIHK), wurde Ende 2014 ein Compliance-

Risiken für Wirtschaftsorganisation, sind auch solche zu nennen,

der AHK Polen jegliches korruptive Verhalten zu unterlassen.

Officer für die Auslandshandelskammern berufen.

und Themen, machen Wirtschaftsorganisationen besonders an-

bei den Industrie-und Handelskammern nur ausnahmsweise

fällig für einen Imageverlust und den möglichen Imageschaden

Compliance-Organisationsstrukturen ins Leben gerufen, oft-

besonders dramatisch. Diese gehen oft einher mit einer Verant-

mals nach vorausgegangenen Korruptionsskandalen. Bran-

wortung gegenüber eigenen Mitgliedern, Dachorganisationen

chenverbände, besonders in regelungssensiblen Branchen, wie

und den Zuschussgebern. Ein Imageschaden kann schnell über

Versicherung, Gesundheitswesen, sind das Thema Compliance

den eigenen Wirkungskreis relevant werden.

Bei den bilateralen Auslandshandelskammern
stand das Thema bislang nur vereinzelt auf
der Prioritätenliste. Seitens des Dachverbandes, des Deutsch Industrie- und Handelskammertages (DIHK), wurde Ende 2014 ein
Compliance-Officer für die Auslandshandelskammern berufen.

Der Code of Conduct der AHK Polen setzt verbindliche

keit vermieden werden. Geachtet werden soll darauf, dass die

Neben Risiken möglicher Rechtsverstöße sind Wirtschaftsver-

schaftsverbänden seit einigen Jahren geführt wird, wurden

öffentlichkeitswirksam vermarktet.

untereinander innerhalb der Grenzen des Kartellrechts erfolgen.

ermittelten Risiken, sollen interne Regelungen erlassen werden,

Position im Rampenlicht sowie das Propagieren gewisser Werte

stößen zu schaffen, Compliance-Regelungen erlassen und dies

ihren Mitgliedern sowie die Zusammenarbeit der Mitglieder

wie Interessen von Mitgliedsunternehmen soll nach Möglich-

Obgleich in Deutschland die Diskussion um Compliance in Wirt-

Regelungen zur Verhinderung des Anscheins von Kartellver-

klare Grenzziehung soll die Zusammenarbeit der AHK Polen mit

linien und auf Grundlage der im Rahmen der Risikoanalyse

bände und -kammern auch Reputationsrisiken ausgesetzt. Eine

wesentlich offensiver angegangen und haben, auch um klare

chen Kammerarbeit. Durch Transparenz, Dokumentation und

Ein Interessenkonflikt zwischen Interessen der AHK Polen so-

in der AHK Polen als bilaterale Wirtschaftskammer nach dem
polnischen Gesetz über Wirtschaftskammern beleuchtet werden.

der Mitglieder für gemeinsame Ziele im Sinne einer erfolgrei-

die typischerweise der Charakter einer Mitgliederorganisation
mit dem Ziel der Wahrnehmung von Interessen mit sich bringt.
Sowohl europarechtliche Vorschriften als auch nationaler

Thomas Urbańczyk, LL.M.

Regel der EU-Staaten verbieten wettbewerbsbeschränkende

Mitglied der Geschäftsführung der Deutsch-Polnischen Industrie- und Handelskammer in

Maßnahmen. Auch Unternehmensvereinigungen sind, ebenso

Warschau, Bereichsleiter Recht und Steuern. Absolvent der Steinbeis School of Governance,

wie die ihnen angehörenden Unternehmen, Adressaten

Risk & Compliance in Berlin. Beendete ein zertifiziertes Studium mit dem Titel „Certified

kartellrechtlicher Vorschriften. Dabei haben Verbände, insbe-

Compliance Expert“, und ist derzeit für die Erarbeitung und Einführung eines CMS in der

sondere Branchenverbände, gerade den Sinn, Wettbewerber

Deutsch-Polnischen Industrie- und Handelskammer in Polen verantwortlich.

mit dem Ziel der gemeinsamen Interessenwahrnehmung
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zu organisieren. Der Austausch und die Veröffentlichung
von Unternehmensinformationen, Organisation von Treffen
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Niezbędność compliance
w organizacji gospodarczej

Gospodarki Polski i Niemiec są silnie ze sobą splecione.

wymiany informacji w środowisku, z drugiej natomiast publicz-

Cechuje je nie tylko wysoko rozwinięta wymiana handlowa, lecz

nego rzecznika AHK w tematyce compliance.

również duże znaczenie wzajemnych inwestycji. Aktualność
problemu compliance w obliczu silnej orientacji niemieckich
przedsiębiorstw na eksport oraz ich znacznego zaangażowania
w Polsce, a także wzrastającej, odbieranej bardzo pozytywnie,
aktywności polskich firm na rynku niemieckim skłoniła nas,
Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK), do poświęcenia temu zagadnieniu szczególnej, należnej mu uwagi.

Inicjatywa oraz merytoryczne wsparcie członków Komisji przy
organizacji spotkań poświęconych problemowi compliance
oraz regularna publikacja artykułów na ten temat pomogły AHK
w efektownym zaprezentowaniu problematyki oraz pozwoliły
nam działać w interesie przedsiębiorców na niwie politycznej.
Eksperci służą również radą firmom przy implementacji
wewnętrznych regulacji compliance.

Przedstawiony rozwój sytuacji był jednym z głównych impulsów
do założenia w 2010 roku, wspólnie z Uniwersytetem Europej-

Obok działalności AHK na rzecz wspierania rozwoju świado-

Problem compliance nie traci na aktualności. Zwłaszcza w

co do tego, że zasady obowiązujące w danej firmie będą

skim Viadrina oraz Polsko-Niemieckim Związkiem Prawników,

mości znaczenia compliance w polsko-niemieckim środowisku

Niemczech bywamy konfrontowani z nim niemal codziennie

przestrzegane również w państwach, do których wysyłane są

Polsko-Niemieckiego Forum Prawa i Gospodarki. Pragnęliśmy

gospodarczym, zadanie jej dokładniejszego naświetlania stawia

przez lekturę gazet oraz sprawozdania mediów. Niektóre przed-

produkty, a wszyscy partnerzy przystąpią do systemu complian-

stworzyć w ten sposób platformę spotkań tematycznych dla

organizacji, jako bilateralnej izbie handlowej, również polska

siębiorstwa, przede wszystkim duże koncerny, zainteresowały

ce. Okazuje się to problematyczne w przypadku tych rynków

przedsiębiorców, umożliwiającą zdobycie wiedzy z zakresu

Ustawa o izbach gospodarczych.

się tym tematem odpowiednio wcześnie, powołały do życia

zagranicznych, na których sprawie compliance nie przypisuje

tematów związanych z compliance z obszaru prawa i gospo-

specjalne systemy compliance oraz podjęły inne odpowiednie

się takiego znaczenia jak w Niemczech.

darki, a także wymianę doświadczeń między samymi uczest-

kroki w celu zapewnienia minimalizacji ryzyka w tym zakresie.
Niejednokrotnie regulacjami przyjętymi w centrali koncernu,
z których wynikają określone zobowiązania, objęci zostają
również partnerzy i dostawcy z grona firm średniej wielkości.
Tą właśnie drogą compliance trafia zwykle do biznesowej klasy
średniej. Nie jest to jednak jedyna ścieżka. Wiele średniej wielkości przedsiębiorstw zmaga się ze skandalami korupcyjnymi
i ich reperkusjami, co skłania osoby odpowiedzialne za prowadzenie spółki do przyjęcia wewnętrznych regulacji mających na
celu wykrycie naruszeń prawa i zapobieganie im w przyszłości.
Niekoniecznie regulacje te noszą nazwę (systemów) compliance,

Wśród pracowników polskich firm świadomość compliance
wzrosła w ostatnich latach znacząco. Stopniowo przedsiębiorcy
zaczynają dostrzegać ryzyko płynące z zaniedbań w tym przedmiocie, choć niestety nadal bywa on niedoceniany, podobnie z
resztą jak niekiedy w Niemczech. Szereg głośnych skandali korupcyjnych przedstawianych ze szczegółami przez media oraz
działalność prewencyjna Centralnego Biura Antykorupcyjnego
pozwoliły zyskać tematowi compliance znaczną popularność.
Rangę problemu podniosły również działania niektórych uczestników obrotu gospodarczego, takich jak Warszawska Giełda
Papierów Wartościowych.

służą wszakże do realizacji tego samego celu.

nikami, zarówno branżowymi praktykami jak i naukowcami.
Tematy poruszane w ciągu ostatnich pięciu lat na konferencjach
skupiały się zatem na compliance dla przedsiębiorstw, nawiązując regularnie do praktyki gospodarczej.
Udział ekspertów, zainteresowanie mediów oraz wysoka
frekwencja potwierdzają duże znaczenie omawianych
zagadnień i trafność obranej koncepcji organizacyjnej. W ciągu ostatnich lat odnotowywaliśmy stały wzrost zainteresowania Forum wśród prawników, naukowców i przedsiębiorców,
co odzwierciedla również rosnące znaczenie tematyki
compliance w polskim środowisku gospodarczym.

Splot gospodarek narodowych oraz transgraniczna aktywność
Niemieckie koncerny, podobnie jak liczne przedsiębiorstwa

przedsiębiorstw pokazuje jednak, że compliance nigdy nie był

Aby skuteczniej popularyzować zagadnienia związane z com-

średniej wielkości, prowadzą działalność ukierunkowaną

tematem stricte krajowym i nim być nie może. Im intensyw-

pliance wśród członków AHK i innych zainteresowanych pod-

na eksport. Zagraniczne zaangażowanie oraz współpraca

niejsza współpraca przedsiębiorstw ponad granicami państw,

miotów, zarząd Izby powołał Komisję ds. Compliance. Jest to

z partnerami z innych państw należą więc do codzienności.

poza własnymi ojczyznami, tym bardziej zagadnienie to nabiera

zespół ekspertów złożony z oficerów compliance międzyna-

Rodzi to potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i pewności

na znaczeniu.

rodowych korporacji, pełniący z jednej strony rolę płaszczyzny

Chociaż dyskusja o compliance prowadzona jest w niemieckich zrzeszeniach podmiotów gospodarczych od kilku lat, Izby
Przemysłowo-Handlowe w obrębie własnych struktur wyjątkowo rzadko ustanawiały organy compliance, czyniąc to
zwykle w następstwie własnych skandali korupcyjnych. Związki
branżowe, zwłaszcza w dziedzinach silnie regulowanych jak
ubezpieczenia czy służba zdrowia, podeszły do tematu znacznie
energiczniej i ustanawiały wewnętrzne regulacje compliance
– kierując na te działania zainteresowanie mediów – również
po to, aby poprzez stworzenie przejrzystych przepisów zabezpieczyć się przed powstaniem wrażenia funkcjonowania w ich
szeregach układów monopolistycznych.

W bilateralnych izbach handlu zagranicznego temat ten
tylko w pojedynczych przypadkach uznawano za priorytetowy. Pod koniec 2014 roku swojego oficera compliance dla izb handlu zagranicznego powołała jednak
Niemiecka Rada Izb Przemysłowych i Handlowych
(Deutsche Industrie- und Handelskammertag, DIHK),
centralne krajowe zrzeszenie tych organizacji.
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kowskich oraz grożące im konsekwencje, organizacja powin-

sukcesy zależne są od wymiany opinii i informacji między

regulacjach dotacji, sponsoringu, ochronie danych osobowych

Oczywistością jest, że zrzeszenia i izby tworzone przez organiza-

na bezwzględnie unikać ryzyka zaistnienia podejrzeń o dzia-

członkami oraz od ich zaangażowanej kooperacji na rzecz

oraz zagadnień z zakresu prawa antymonopolowego. Celem

cje skupiające podmioty gospodarcze mają tak samo obowiązek

łanie niezgodne z przepisami antymonopolowymi i w celu

realizacji wspólnych celów. Transparencja, dokumentacja oraz

tych przepisów jest znalezienie odpowiedniej równowagi mię-

zapobiegać przestępstwom i wykroczeniom oraz przestrzegać

prewencji wprowadzić odpowiednią regulację compliance.

ustanowienie wyraźnych granic umożliwić ma współpracę

dzy materią wymagającą unormowania a uniknięciem nadmier-

ustaw, rozporządzeń, statutów i regulaminów oraz regulacji

między AHK i jej członkami oraz między nimi samym w ramach

nej biurokratyzacji i zbędnej regulacji.

branżowych jak wszyscy inni uczestnicy obrotu gospodarczego.

wyznaczonych przez prawo antymonopolowe.

Zgodnie z prawem i zasadami zachowywać muszą się również

Kodeks Postępowania polskiej AHK ustala wiążące ramy dla

ich pracownicy i członkowie organów, niejednokrotnie sprawu-

działalności Izby i definiuje, czym powinno być etyczne za-

jący swoje funkcje społecznie. Oczekiwania te są oczywiste i nie

chowanie w przypadku pracowników, członków organów

wymaga się ze strony pracowników żadnej specjalnej deklaracji.

oraz pełnomocników. W Kodeksie zarząd AHK zobowiązał się

U podłoża tej problematyki leży oczywiście ograniczenie ryzy-

do opracowania i wprowadzenia odpowiedniego programu

ka odpowiedzialności prawnej w stosunkach wewnętrznych

compliance. Zawiera się w tym zwłaszcza mianowanie oficera

i zewnętrznych. Przepisy ustanawiające tę odpowiedzialność

compliance, implementacja centralnej regulacji, przeprowa-

wywodzą się z porządków prawnych państw-gospodarzy,
Odpowiedzialność ta może wynikać np. z prawa karnego skar-

Compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie
Przemysłowo-Handlowej

bowego, obowiązków rozliczeniowych lub regulacji prawno-

Przedstawione powyżej rozważania dotyczące ryzyka zagraża-

karnych. Działalności izb handlu zagranicznego towarzyszy

jącego organizacjom gospodarczym skłoniły AHK do podjęcia

również, jak każdej działalności podmiotów gospodarki, ryzyko
wynikające z prawa pracy i ochrony danych osobowych. Do tego

na potrzeby których owe izby są też zakładane i prowadzone.

dochodzi zwykle odpowiedzialność nałożona na podstawie
przepisów niemieckiego prawa, zwłaszcza aktów ustawowych
o pomocy publicznej oraz wewnętrznych regulacji budżetowych, jako że większość izb otrzymuje wsparcie finansowe
ze strony Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Innowacji.
Oprócz skutków naruszenia prawa, zrzeszenia i izby gospodarcze narażone bywają również na ryzyko utraty reputacji. Działalność publiczna oraz propagowanie określonych wartości czynią
z nich wrażliwy cel, a szkody na wizerunku dotykają je szczególnie silnie. Często szkodom tym towarzyszą też dalsze reperkusje,
zwłaszcza w postaci odpowiedzialności względem członków,
nadrzędnych federacji oraz podmiotów udzielających wsparcia

Grożącemu stowarzyszeniom gospodarczym ryzyku, typowemu również dla przedsiębiorstw, należy przeciwstawić takie
zagrożenia, które właściwe są wyłącznie organizacjom o charakterze zrzeszeń członkowskich i których celem pozostaje
reprezentowanie określonych interesów. Zarówno przepisy
prawa europejskiego jak i krajowych porządków prawnych
państw unijnych zabraniają działań skutkujących ograniczeniem konkurencji rynkowej. Adresatem norm antymonopolowych są zarówno zrzeszenia jak i każde z przynależących
do nich przedsiębiorstw. Tymczasem sensem istnienia takich
zrzeszeń, w szczególności branżowych, jest organizowanie
konkurujących ze sobą uczestników danego rynku w celu
umożliwienia skutecznej wspólnej reprezentacji ich interesów. Wymiana i publikacja danych przedsiębiorstw, organizacja
spotkań ich przedstawicieli na posiedzeniach zakładanych w

compliance i stworzenie możliwości doinformowania się
pracowników i zgłoszenia przez nich podejrzenia o naruszenie
Kodeksu Postępowania tudzież przepisów prawa.

W bilateralnych izbach handlu zagranicznego problem ten

działań w kierunku implementacji własnego systemu zarzą-

Przyjmując wytyczne zawarte w Kodeksie Postępowania jako

towy. Pod koniec 2014 roku swojego oficera compliance dla

dzania compliance.

punkt wyjściowy i opierając się na wynikach analizy ryzyka dla

izb handlu zagranicznego powołała jednak Niemiecka Rada

compliance, uchwalone zostać mają wewnętrzne dyrektywy

Izb Przemysłowych i Handlowych (Deutsche Industrie- und

zmierzające do zapewnienia zgodności działań AHK z pra-

Handelskammertag, DIHK), centralne krajowe zrzeszenie

wem i ze zobowiązaniami. Główna uwaga skupi się w nich na

organizacji tego typu.

Jako punkt wyjścia obrano wizję opracowaną przez zarząd AHK,
w której określone zostały zadania i rola Izby oraz przyświecające jej wartości. Za najważniejsze z nich uznano polityczną
neutralność, etyczne postępowanie, compliance, transparencję,
korzyść dla klienta, gospodarność oraz partnerstwo.
W sformułowanym z tej okazji Kodeksie Postępowania AHK
jednoznacznie opowiedziano się za rozwojem kultury opartej
o etyczne postawy integralności, uczciwości, trwałości oraz
dochowania wszelkich obowiązujących przepisów prawa.
Wyjątkową uwagę poświęcono trzem zagadnieniom: unikaniu konfliktu interesów, zapobieganiu korupcji oraz działaniu
zgodnemu z przepisami antymonopolowymi.

finansowego. Zdarzenie powodujące szkodę na wizerunku izby
może więc szybko odbić się na reputacji całego środowiska.

dzenie szkoleń oraz regularna kontrola aktywności na rzecz

W miarę możliwości należy unikać powstawania konfliktu

tylko w pojedynczych przypadkach uznawano za prioryte-

Summary
The ongoing importance of Compliance is noticeable. In Germany you confront it anywhere – in the newspapers or in any
other media. Many enterprises, big companies in particular, commenced working on Compliance two years ago, and managed
to develop adequate measures and risk-avoidance mechanisms. In Poland and among Polish entrepreneurs the awareness
about Compliance broadened significantly in the last few years. Similar to Germany, the risks of ignoring Compliance measures
are becoming more often recognised, however sometimes disregarded. The economies of Poland and Germany are closely
related, and the role of investment is as vitally important as the mutual trade exchange. The ongoing importance of Compliance for a strongly export-oriented German economy with its companies actively present in Poland, and the accelerating
optimistic expansion of Polish enterprises in Germany, were the reasons for which the Polish-German Chamber of Industry
and Commerce decided to go into the issue of Compliance.

interesów między AHK a przedsiębiorstwami członkowskimi.
Powinno się zwracać uwagę na to, aby nie doszło do sprzeczności między interesem pracowników Izby tudzież członków
i pełnomocników jej organów a samą AHK. Wyraźny podział

Thomas Urbańczyk, LL.M.

między interesami Izby a prywatnymi służyć ma ochronie przed

Członek Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK) w Warszawie, dyrektor

nadużyciami stanowisk w celu uzyskania prywatnych korzyści.

działu Prawo i Podatki. Absolwent Steinbeis School of Governance, Risk & Compliance w Berlinie.

Polska AHK działa na styku polityki i gospodarki, w związku z

Ukończył certyfikowane studia, zdobywając tytuł „Certified Compliance Expert“, a obecnie odpo-

czym zapobieganie korupcji lub choćby powstaniu wrażenia

wiada za opracowanie i wdrażanie systemu Compliance Management w AHK Polska.

jej istnienia stanowi bardzo ważny aspekt jej pracy. Kodeks
Postępowania zobowiązuje pracowników i organy AHK do zaniechania wszelkich zachowań noszących znamiona korupcji.
Decydentom nie wolno składać niestosownych propozycji
gwarantujących ich osobiste korzyści ani tym bardziej takie
korzyści wręczać. Za nieodzowną uznaje się transparencję oraz
dokumentację transakcji biznesowych.

tym celu komisji oraz reprezentacja wspólnych interesów wobec

Aby zapewnić zgodność działalności z prawem antymono-

organów politycznych należą do głównych zadań zrzeszeń i izb.

polowym, AHK zobowiązała się, oprócz zawarcia w Kodeksie

W tym wypadku między postępowaniem dopuszczalnym

Postępowania oficjalnej deklaracji o wprowadzeniu stosow-

a zabronionym przebiega jednak cienka linia. Ze względu na

nych regulaminów pracy, do unikania naruszeń tych przepisów.

interesy samego zrzeszenia jak i jego przedsiębiorstw człon-

Codzienna efektywna działalność AHK oraz odnoszone przez nią

turbanczyk@ahk.pl
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Einführung von Compliance-Regelungen
in mittelständischen Interessenvertretungen
und Wirtschaftsverbänden
-

Vortrag im Rahmen des V. Deutsch-Polnischen Forums für Recht und Wirtschaft,
05.11.2014, Warschau

III. Verbandsspezifische
Risikoanalyse
Vor Einführung eines Compliance-Systems und dazugehörigen
Regelungen sollte unbedingt eine verbandsspezifische Risikoanalyse durchgeführt werden, die eine Anpassung der wirklich
erforderlichen Maßnahmen ermöglicht. Compliance-Strukturen
von der Stange sind unzweckmäßig; eine Compliance-Organisation darf sich Schwerpunkte setzen. Dies bedeutet, dass nicht

Sensible Situationen sind regelmäßig insbesondere Treffen bei
und neben Verbandssitzungen, Foren zum gemeinsamen Austausch, Gemeinschaftsinitiativen oder Verbandserklärungen
und Selbstverpflichtungen.
Ziel einer Compliance-Organisation in diesem Bereich liegt also
darin, funktionierende (Selbst- und Dritt-)Kontrollmaßnahmen
einzuführen2.

alle, sondern nur die sensiblen, schadensanfälligen und branchentypischen Verbandsbereiche in die Compliance-Organisation mit einzubeziehen sind. Eine alle Verbandsbereiche umfassende Compliance-Organisation ist weder gefordert noch sinnvoll.
Die häufigsten Risikofelder werden nachfolgend behandelt:

1. Kartellrecht
Das Kartellrecht wird bei der Verbandsarbeit stets ein zumindest potentielles Risikofeld darstellen. Die Verbandsarbeit ist
entgegen teils verbreiteter Auffassung nicht von der Anwendung des Kartellrechts ausgenommen. Aufgrund der strengen
bußgeldrechtlichen Haftung, die nicht nur den Verband und
Das Thema Compliance ist seit einigen Jahren nicht mehr aus-

Deutschland gilt dabei mit annähernd 600.000 Vereinen

schließlich der Unternehmenspraxis vorbehalten, sondern wird

(auf ca. 140 Einwohner kommt ein Verein) als das Land der

zunehmend auch für Interessenvereinigungen und Wirtschafts-

Vereine und Verbände und dürfte damit im internationalen

verbände relevant. Einen der Hauptgründe für diese Entwick-

Vergleich einen Spitzenplatz einnehmen. Das zeigt auch die

lung stellt das Verbandskartellrecht dar, insbesondere aufgrund

quantitative Bedeutung von Verbands-Compliance.

1

der strengen Bußgeldpraxis der Kartellbehörden. Daneben können aber auch andere Bereiche wie der Umgang mit Geschen-

Da eines der wesentlichen Ziele von Interessenvertretungen

ken und Einladungen, das Arbeitsrecht, das Datenschutzrecht,

und Wirtschaftsverbänden das Lobbying im weitesten Sinne,

das Steuerrecht, interne Interessenskonflikte und der Schutz

also die Vertretung der eigenen und Stärkung der Mitgliederin-

von Unternehmensgeheimnissen bei der Verbandstätigkeit

teressen darstellt, liegt bei der Verbandsarbeit aus Compliance-

unter Compliance-Gesichtspunkten risikoträchtig sein.

Sicht die Schwierigkeit darin, die nicht selten schmale Grenze

dessen Organe bzw. Mitarbeiter, sondern auch die verbandsan-

2. Korruptions-Compliance

gehörigen Unternehmen (auch als Ausfallhaftung) treffen kann,

Einen weiteren wichtigen Eckpfeiler der Risikoanalyse bildet die

muss das Kartellrecht bei einer verbandsspezifischen Risiko-

Korruptions-Compliance. Mit der typischen Lobbyarbeit von

analyse immer berücksichtigt werden. Dies gilt umso mehr, als

Wirtschaftsverbänden ist eine Vielzahl von Veranstaltungen,

dass Branchenverbände gerade den Sinn haben, Wettbewerber

Arbeitsessen, Bewirtungen, Dienstreisen ins In- und Ausland,

zum Zwecke der gemeinsamen Interessenvertretungen zusam-

Gast- und Jubiläumsgeschenken, Honorarzahlungen für Vorträ-

menzubringen. Die Entwicklung in der Verfolgungspraxis des

ge und Gutachtertätigkeiten verbunden. Mit dieser Thematik

Bundeskartellamts zeigt, dass die Verbandsarbeit zunehmend

kommt früher oder später jeder Wirtschaftsverband in Berüh-

in den Fokus der kartellrechtlichen Ermittlungen geraten kann

rung. Der korrekte Umgang mit Geschenken, Einladungen und

und die verhängten Bußgelder teils astronomische Höhen

sonstigen Zuwendungen gehört damit zwangsläufig zu den

erreichen können.

wichtigsten Compliance-Bereichen eines Verbandes. Die Fragestellungen sind hier komplex, da verschiedene Rechtsma-

zwischen zulässigem und unzulässigem Verbands-, Organ-,
Durch vorbeugende Compliance-Vorkehrungen bei Wirtschaftsverbänden soll einerseits eine Minimierung von nicht
zu unterschätzenden Haftungsrisiken für den Verband, dessen
Organe und Mitgliedsunternehmen herbeigeführt, andererseits
sind funktionierende Compliance-Strukturen für der Reputationsbildung und Reputationserhaltung eines Verbandes von
nicht zu vernachlässigender Bedeutung.
Im Rahmen des nachfolgenden Überblicks werden in aller Kürze
typische verbandsspezifische Compliance-Fragen behandelt.

I. Einleitung

seits) aus unterschiedlichen Blickwinkeln (Verband/Mitarbeiter/

II. Beweggründe
für die Einführung von
Compliance-Regelungen

Dritter als Zuwendungsgeber bzw. Zuwendungsempfänger)
angesprochen sind3.
Das Ziel der Verbands-Compliance in diesem Bereich liegt darin,

Die allgemein im Unternehmensbereich vorhandene Compliance-

transparente und unmissverständliche Verhaltensregeln mit

Pflicht, sich regelkonform zu verhalten, gibt es auf Verbandse-

ggfs. konkretisierten Wertgrenzen vorzugeben, aus denen

bene entsprechend. Die Vereinsleitung trifft die Pflicht, für die

objektiv erkennbar wird, welches Verhalten (noch) toleriert wird

Einhaltung von Recht und Gesetz zu sorgen. Für das Innenver-

und ab wann ein Verstoß vorliegt.

hältnis lässt sich die vereinsrechtliche Compliance-Pflicht mit
der allgemeinen Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Vereinsleiters begründen. Diese erfasst auch die Pflicht, den Verband vor

Unter den Oberbegriff der Interessenvertretungen und Wirt-

Vermögens- und Imageschäden zu bewahren. Für das Außen-

schaftsverbände kann man all die Organisationen fassen, die

verhältnis lässt sich die in § 130 Abs. 1 Satz 1 OWiG verankerte

einen Zusammenschluss aus Mitgliedern darstellen, um ge-

Aufsichtspflicht als Rechtsgrundlage für die Einrichtung einer

meinsam und gebündelt auf unterschiedliche Art und Wei-

Compliance-Organisation anführen. Danach müssen solche

se eigene Interessen, etwa durch Lobbyarbeit, nach außen

Maßnahmen ergriffen werden, die Zuwiderhandlungen gegen

zu vertreten, insbesondere gegenüber staatlichen Stellen.

gesetzliche Pflichten verhindern können. Verbands-Compliance

Unternehmen sind in vielfältiger Weise bestrebt, ihre

dient damit vor allem der Vorbeugung und Begrenzung von

wirtschaftlichen Interessen über Verbände zu verfolgen.

Schäden in Form von Bußgeldern, Schadensersatzverpflichtun-

In Deutschland sind diese Organisationen überwiegend

gen, behördlichen Geschäftsverboten und Auflagen. Weiterer

als eingetragene (nichtwirtschaftliche) Vereine organisiert.

wesentlicher Beweggrund ist der Reputationsschutz.

1 Kapp/Hummel, CCZ 2013, 240.

terien (Korruptionsstrafrecht einerseits, Steuerrecht anderer-

Mitgliederverhalten objektiv erkennbar bestimmen zu können.

3. Datenschutz
Verbandstypische Verstöße mit kartellrechtlicher Relevanz sind

Bei der Ausübung der Verbandstätigkeit haben verbandsinterne

denkbar, sofern die Verbandsarbeit als Plattform für Mitglie-

Personen häufig Zugriff auf sensible Informationen und Be-

derkartelle missbraucht wird, der Verband einen Eigenverstoß

triebsgeheimnisse von Mitgliedsunternehmen. Hierbei kann es

begeht oder es zu einer Kombination von Plattformmiss-

sich um Unternehmens-Know-How von erheblichem Wert oder

brauch und Eigenverstoß kommt. Kritische Verhaltensweisen

um Informationen handeln, die geeignet sind, behördliche Er-

stellen dabei die Kernverstöße wie Preisabsprachen, Mengen-

mittlungen auszulösen. Verbände nehmen in diesen Fällen eine

beschränkungen und Gebietsaufteilungen dar, können sich

anwaltsgleiche Stellung ein und sie trifft daher eine besondere

aber auch im Graubereich abspielen (wettbewerbsrelevanter

Pflicht, sicherzustellen, dass diese Informationen vertraulich

Informationsaustausch, Boykottierungsbestrebungen usw.).

behandelt und vor Weitergabe geschützt sind4.

2 vgl. weitergehend Kapp/Hummel, CCZ 2013, 240 ff.
3 vgl. weitergehend Brouwer, CCZ 2009, 161, 163.

4 Brouwer, CCZ 2009, 161, 163 f.
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Implementacja regulacji compliance
w związkach interesów i zrzeszeniach
przedsiębiorców średniej wielkości
Prelekcja w ramach V Polsko-Niemieckiego Forum Prawa i Gospodarki,
05.11.2014, Warszawa
Od kilku lat zagadnienie compliance, pojawiające się wcześniej wyłącznie w praktyce prowadzenia przedsiębiorstw,
zyskuje na znaczeniu również dla związków interesów oraz zrzeszeń uczestników obrotu gospodarczego. Jednej z głównych
przyczyn takiego rozwoju wypadków należy upatrywać w ewolucji prawa antymonopolowego związków i federacji, a zwłaszcza w surowej praktyce urzędów antymonopolowych w kwestii

4. Sonstiges, insbesondere unter
dem Gesichtspunkt des Reputationsschutzes

Darüber hinaus gehende, aktiv funktionierende Kontrollmecha-

Je nach Verbandsausrichtung lassen sich zahlreich noch weite-

Beauftragten und internen/externen Audits führen, sofern

re Punkte auflisten, die nicht selten unter dem Gesichtspunkt

ersichtlich, bislang nur größere, entsprechend budgetierte

des Reputationsschutzes Eingang in Compliance-Strukturen

Wirtschaftsverbände ein.

nismen mit regelmäßigen Schulungen, eigenen Compliance-

finden. Hierzu gehören u.a. die Verpflichtung zur Einhaltung

V. Ausblick

arbeitsrechtlicher Vorschriften und international anerkannter
arbeitnehmerrechtlicher Mindeststandards, die Missbilligung
von Kinderarbeit und Ausbeutung von Jugendlichen, ein
Bekenntnis zur Antidiskriminierung und Gleichbehandlung
oder Einhaltung ethischer und sozialer Grundsätze, Fairness
im Geschäftsverkehr.

IV. Umsetzung der
Compliance-Regelungen

stosowania kary grzywny. Własne ryzyko dla związków i
zrzeszeń w kontekście compliance niosą jednak również inne
czynniki, takie jak postępowanie z podarunkami i zaproszeniami,
prawo pracy, ochrona danych osobowych, prawo podatkowe
czy wewnętrzne konflikty interesów.
Profilaktyczne działania zrzeszeń gospodarczych w zakresie
compliance z jednej strony mają na celu minimalizację nieba-

Mit zunehmender Größe und Professionalität von

gatelnego ryzyka poniesienia odpowiedzialności prawnej za

Wirtschaftsverbänden, immer komplexeren rechtlichen und

działalność związkową organów czy przedsiębiorstw członkow-

wirtschaftlichen Verflechtungen sowie anhaltenden oder gar

skich, z drugiej natomiast sprawne struktury compliance mają

zunehmenden Haftungsrisiken für Verbände, deren Organe,

kluczowe znaczenie dla budowania i podtrzymywania dobrej

Mitarbeiter und Mitglieder werden bei diesen auch Compliance-

pozycji członków, z perspektywy compliance wyzwaniem dla

reputacji zrzeszenia.

codziennej pracy związków będzie wypracowanie umiejętności

Fragen immer weiter an Bedeutung zunehmen. Viele mittelständische Organisationen verfügen bereits heute über eigene
Verhaltensregelungen, -Leitfäden oder Compliance-Handbücher.

Bei der Einführung von Compliance-Regelungen orientieren

Dies erfolgt nicht nur aus Gründen der Außendarstellung,

sich Verbände weitestgehend an der Unternehmenspraxis.

sondern auch aus Gründen der eigenen Haftungsminimierung.

Der zumeist von der Verbandsleitung initiierte Compliance-

Unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung ist es

Kodex wird im Rahmen von Mitgliederversammlungen erörtert

sehr wahrscheinlich, dass noch weitere Verbände mit eigenen

und nebst einer Selbstverpflichtung als vereinsinternes Recht

Compliance-Regelungen nachziehen und die Compliance-

durch Beschluss angenommen. Mit den neuen Compliance-

Systeme im Verbandsbereich insgesamt vielschichtiger

Richtlinien wird sodann regelmäßig, aus Reputationszwecken,

werden.

obiektywnego rozpoznawania granicy dopuszczalnego postęW ramach następującego przeglądu krótko przedstawione
zostaną problemykwestie compliance typowe dla specyfiki
codziennej działalności związków i federacji.

powania zrzeszenia, jego organów lub członków.

II. Motywy wprowadzania
regulacji compliance

I. Wprowadzenie

Ogólnie obowiązująca w przedsiębiorstwach zasada postępo-

Pojęciem zbiorczym „związki interesów i zrzeszenia gospodar-

wania zgodnie z przyjętymi zasadami i normami ma swój odpo-

cze” objąć można wszystkie organizacje zrzeszające członków

wiednik na niwie zrzeszeń. Obowiązek dbania o przestrzeganie

razem reprezentujących wspólne interesy na zewnątrz, szcze-

prawa spoczywa na zarządzie. W stosunku wewnętrznym w

gólnie względem instytucji państwowych, poprzez wspólne

obrębie samego zrzeszenia obowiązki dotyczące zapewnienia

działania różnego typu, np. lobbing. Przedsiębiorstwa dążą

compliance wywodzą się z ogólnego obowiązku prezesa do sta-

na różne sposoby do zaspokojenia swoich interesów poprzez

rannego prowadzenia spraw. Obejmuje on również obowiązek

wspólne zrzeszenia. W Niemczech organizacje te działają prze-

obrony zrzeszenia przed szkodami na majątku i wizerunku. Dla

ważnie w formie zarejestrowanych stowarzyszeń (o charakterze

stosunku zewnętrznego podstawę do stworzenia systemu com-

Dr. Dominik Wagner, LL.M.

niezarobkowym). Niemcy uchodzą przy tym z całkowitą licz-

pliance znaleźć można w ujętym w § 130 ust. 1 zd. 1 niemieckiej

Als Salary-Partner bei TIGGES Rechtsanwälte in Düsseldorf mitverantwortlich für die Bereiche

bą ponad 600.000 stowarzyszeń (jedno przypada na ok. 140

ustawy o wykroczeniach (Ordnungswidrigkeitengesetz, OWiG)

deutsch-polnischer und internationaler Geschäftsverkehr, Unternehmens- und Immobilienwirt-

mieszkańców) za istną związkową mekkę – „kraj stowarzyszeń

obowiązku starannego sprawowania nadzoru. Wymaga on pro-

schaftsrecht sowie Compliance-Fragen. Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht sowie

i zrzeszeń“1 – zajmując pod tym względem czołowe miejsce na

wadzenia działań zapobiegających naruszeniom prawnych obo-

Fachanwalt für Internationales Wirtschaftsrecht. Approved Compliance Officer. Promotion zum

świecie. Fakt ten unaocznia również pokaźną liczbę podmiotów,

wiązków. Związkowe compliance służyć więc będzie przede

polnischen Stiftungsrecht und zertifizierter Stiftungsberater des Abbe-Instituts. LL.M.-Studium

dla których znaczenie będzie miało związkowe compliance.

wszystkim celom prewencyjnym i ograniczeniu powstania

öffentlichkeitswirksam umgegangen.

zum Polnischen Wirtschaftsrecht an der Jagiellonen-Universität Krakau.
wagner@tigges-info.de

szkód w formie mandatów, zobowiązań odszkodowawczych,
Jako że do nadrzędnych celów operacyjnych wszelkich zrzeszeń

administracyjnych zakazów prowadzenia określonych rodzajów

i federacji gospodarczych należy szeroko pojęty lobbing, a więc

działalności oraz warunków. Kolejnym znaczącym motywem

reprezentacja wspólnych grupowych interesów i wzmocnienie

założenia systemu compliance jest ochrona reputacji.

1 Kapp/Hummel, CCZ 2013, 240.
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III. Analiza ryzyka
typowego dla zrzeszeń
Wprowadzenie systemu compliance i związanych z nim nowych
regulacji wewnętrznych powinno być koniecznie poprzedzone
analizą potencjalnego ryzyka z uwzględnieniem specyfiki
zrzeszenia, umożliwiającą dobór tych środków działania, które
okazują się rzeczywiście niezbędne. Konwencjonalne struktury
compliance są bezcelowe; przy organizacji compliance należy

okazji zgromadzeń członkowskich, fora dyskusyjne służące

4. Inne aspekty, w szczególności te związane
z ochroną reputacji

wymianie poglądów i doświadczeń, wspólne inicjatywy

W zależności od ukierunkowania danego zrzeszenia sporządzić

członków oraz deklaracje i samozobowiązania zrzeszeń.

można obszerną listę dalszych relewantnych punktów, włącza-

Do delikatnych problemów należą zazwyczaj spotkania przy

nych do systemów compliance ze wspólnego tytułu ochrony
Celem systemu compliance w tej sferze będzie więc wprowa-

reputacji zrzeszenia. Należą do nich m.in. zobowiązanie do prze-

dzenie skutecznych mechanizmów kontroli (samokontroli oraz

strzegania regulacji prawa pracy i uznanych międzynarodowo

kontroli z zewnątrz)2.

minimalnych standardów ochrony pracowników, potępianie
pracy dzieci i wykorzystywania młodzieży do pracy, deklaracja

kierować się określonymi priorytetami. Oznacza to, że nie należy

przeciwdziałania dyskryminacji i wspierania równouprawnienia

uwzględnić w niej wszystkich możliwych aspektów, a jedynie

oraz przestrzeganie zasad etycznych i socjalnych, a także uczci-

te wrażliwe, podatne na powstanie szkód oraz ważne dla danej

wość w obrocie gospodarczym.

branży. System compliance uwzględniający wszystkie elementy
danego zrzeszenia nie jest ani potrzebny ani sensowny.

IV. Realizacja zasad compliance

Poniżej przedstawiono zestawienie najczęściej popełnianych

V. Przyszłość

Wprowadzając regulacje compliance zrzeszenia kierują się

błędów:

przede wszystkim doświadczeniami z funkcjonowania przed-

Wraz z rosnącą wielkością i profesjonalizacją zrzeszeń uczest-

1. Prawo antymonopolowe

siębiorstw. Kodeks compliance, powstający zwykle z inicjatywy

ników obrotu gospodarczego, coraz bardziej złożonymi powią-

Ta gałąź prawa należy w przypadku federacji, przynajmniej

zarządu federacji omawiany jest na zgromadzeniach członkow-

zaniami prawa i gospodarki, jak i stałym lub wręcz rosnącym

potencjalnie, do stałych ognisk zapalnych. Wbrew popular-

skich, po czym przyjmowany w drodze uchwały w poczet jej

ryzykiem odpowiedzialności odszkodowawczej zrzeszeń, ich or-

wewnętrznego prawa, zwykle wraz z przynależnymi oświadcze-

ganów, pracowników i członków zyskiwaćć na znaczeniu będą

niami o samozwiązaniu. Następnie nowe dyrektywy compliance

również związane z tym kwestie compliance. Wiele związków

często przedstawiane bywają opinii publicznej ze względu na

przedsiębiorstw średniej wielkości już dzisiaj dysponuje regu-

korzystną rolę przy budowie reputacji zrzeszenia.

łami lub dyrektywami postępowania lub wręcz podręcznikami

nej poniekąd opinii działalność zrzeszeń nie jest wyjęta spod
regulacji prawa antykartelowego. Powinno ono zawsze znaleźć
uwzględnienie w działalności federacji, chociażby w obliczu
poważnych konsekwencji finansowych grożących nie tylko
związkowi i jego organom, ale także jego członkom (m.in. w
razie aktualizacji ich odpowiedzialności jako poręczycieli w razie
postępowania egzekucyjnego przeciw federacji). Wynika to
z resztą z logiki istnienia i funkcjonowania federacji branżowych,
mających przecież na celu zrzeszanie uczestników tego samego
rynku w celu realizacji wspólnych interesów. Analiza działań
Federalnego Urzędu Antymonopolowego uświadamia coraz
większe skupienie dochodzeń na pracy federacji oraz możliwości nakładania wprost „astronomicznych“ kar.

2. Antykorupcyjne compliance
Dalszy ważny filar analizy ryzyka stanowi compliance antykorupcyjne. Z typową pracą lobbystyczną związków biznesowych wiążą się liczne imprezy, obiady z partnerami, gościnne
przyjęcia, podróże służbowe po kraju i za granicę, podarunki
wynikające z gościnności lub szczególnych okazji czy wypłaty
honorarium za prelekcje lub pracę w charakterze biegłego rzeczoznawcy. Z przedstawioną tematyką zetknie się prędzej czy
później każde zrzeszenie gospodarcze. Prawidłowe postępowanie z prezentami, zaproszeniami i innymi korzyściami należy
więc siłą rzeczy do najważniejszych obszarów compliance w
federacji. Kwestie wymagające rozstrzygnięcia należą jednak
(warto przytoczyć choćby kontrast między podejściem w prawie
karnym antykorupcyjnym a w prawie podatkowym) naświetlana
jest z różnej perspektywy (związku/pracowników/wręczających

lowego pojawiają się zwłaszcza w kontekście nadużycia pracy

i przyjmujących)3.

platformy porozumiewawczej. Krytyczne zachowania, czyli
czyny zabronione takie jak wspólne ustalanie ceny, ograniczanie
podaży oraz dzielenie stref wpływów, mogą się jednak odbywać
również w swoistej szarej strefie (pod płaszczykiem np.
wymiany relewantnych informacji, umawianie się na bojkot itp.).

aktualizacji obowiązków odszkodowawczych. Przy uwzględ-

pracownika odpowiadającego za compliance oraz wewnętrz-

nieniu obecnego rozwoju wydaje się bardzo prawdopodobne,

nym/zewnętrznym audytem należą raczej, jak wynika z dotych-

że kolejne zrzeszenia postarają się o własną regulację com-

czasowych doświadczeń, do domeny większych, odpowiednio

pliance i że na niwie federacji systemy te będą coraz cześciej

zamożnych federacji biznesowych.

wielowarstwowe.

Summary
The introduction of compliance regulations in medium-sized business associations

federacji do celów karteli uformowanych przez członków,
samodzielnie lub w połączeniu z nadużyciem federacji jako

na autoprezentację, ale również z przyczyn minimalizacji ryzyka

zmy kontrole poparte regularnymi szkoleniami, powołaniem

do tych bardziej złożonych, jako że różnorodna materia prawna

Typowe dla zrzeszeń nieprawidłowości na tle prawa antykarte-

naruszenia przez zrzeszenia interesu własnych członków,

compliance. Czynią to nie tylko ze względu na korzystny wpływ
Wychodzące poza przedstawione ramy aktywne mechani-

The introduction of compliance regulations in medium-sized business associations reserves for several years no longer
Celem compliance dla zrzeszeń w tym aspekcie będzie zatem

exclusively for the corporate practice, but is increasingly relevant for interest groups. One of the main reasons for this devel-

stworzenie transparentnych i jednoznacznych reguł postępo-

opment is the antitrust law, in particular because of the strict practice of antitrust fines by the German Federal Cartel Office.

wania wraz z określeniem, jeśli okaże się to niezbędne, dokład-

In addition, other areas such as anti-corruption and data protection constitute typical compliance areas. Last but not least

nych granic wartości otrzymywanych korzyści, które to cezury

is reputation protection. Prior to the introduction of a compliance system and associated regulations an association-specific

pozwolą obiektywnie rozpoznać, jakie formy zachowania są
(jeszcze) do przyjęcia, a od jakich zaczyna się naruszenie zasad.

risk analysis must be carried out, which allows adapting the measures really necessary. Many medium-sized organizations
already now have their own compliance regulations. Taking into account the recent development, it is very likely that other
organizations will follow suit with their own compliance regulations and compliance systems in association business sector

3. Ochrona danych
Przy wykonywaniu pracy na rzecz zrzeszenia osoby dzia-

will become generally more complex.

łające w jego strukturach często miewają dostęp do poufnych danych oraz tajemnic przedsiębiorstw członkowskich.
Może tu chodzić zarówno o biznesowe know-how wysokiej wartości, jak i o informacje stanowiące wystarczającą podstawę do
rozpoczęcia śledztw. Federacje przyjmują w takich wypadkach
postawę odpowiadającą tajemnicy adwokackiej, w związku z
czym zobowiązane są w szczególny sposób do zagwarantowania,
że informacje te będą traktowane poufnie i chronione przed
przedostaniem się na zewnątrz .
4

2 Por. także Kapp/Hummel, CCZ 2013, 240 i nast.
3 Por. też Brouwer, CCZ 2009, 161, 163.

4 Brouwer, CCZ 2009, 161, 163 i nast.
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Dr. Joanna Schubel, Julita Zimoch-Tuchołka

Probleme bei der Ein- und Durchführung
von Compliance-Programmen
in einer polnischen Tochter-GmbH

Es stellt sich die Frage, ob die Pflicht, der Konzernspitze

Beteiligten als sichere rechtliche Handlungsgrundlage dienen

Informationen über die CMS-Umsetzung zu erteilen, also insb.

kann. Art. 212 KSH verleiht nämlich weder der Konzernspit-

die Pflicht zur Compliance-Berichterstattung sowie die Pflicht,

ze eine Berechtigung zur Einforderung von Berichten unmit-

Compliance-Verstöße zu melden, auf Art. 212 KSH gestützt wer-

telbar von den Compliance-Zuständigen in der polnischen

den kann. Wie eine genauere Analyse dieser Vorschrift zeigt,

Tochtergesellschaft, noch berechtigt er die Letzteren, die

kann sich dies in der Praxis als problematisch erweisen.

verfassten Berichte unmittelbar an die Zentrale zu leiten.

1. Einführung

Die Compliance-Berichte bereitet in der Tochtergesellschaft die

Erstens gewährt das KSH lediglich dem unmittelbaren Gesell-

Ein Informationsfluss für Compliance-Angelegenheiten bleibt

Compliance Management Systeme (CMS) werden in polnischen

für Compliance zuständige Person bzw. Stelle vor. Die Kommu-

schafter einer Sp. z o.o. ein Recht, Auskunft von der Geschäfts-

demnach in einer mehrschichtigen Konzernstruktur gem.

Tochtergesellschaften von internationalen Konzernen in der

nikationskanäle für Compliance-Angelegenheiten können zwar

führung zu verlangen. Wenn aber die herrschende Gesellschaft

Art. 212 KSH einzig über die ganze Kette, d.h. immer im

Praxis zumeist eingeführt, wenn sich die Konzernzentrale dazu

sehr unterschiedlich gestaltet werden, jedoch ist letztlich stets

(bzw. die Konzernspitze) unmittelbar keine Anteile an der Toch-

Verhältnis zwischen der Geschäftsführung und dem unmittelba-

entschließt, ein konzernweites CMS zu etablieren. In der Zentra-

der Compliance Officer der gesamten Unternehmensgruppe

tergesellschaft hält, kann sie sich gegenüber der Geschäfts-

rem Gesellschafter zulässig. Es kann also länger dauern, bis der

le werden dann auch die für die polnische Tochtergesellschaft

der Adressat solcher Berichte. Aus Sicht des polnischen Gesell-

führung der Tochtergesellschaft auch nicht auf Art. 212 KSH

Bericht schließlich bei der Konzernspitze ankommt. Offen-

geltenden Compliance-Programme, die interne Struktur des

schaftsrechts entsteht daher die Frage, in welchem Umfang

berufen. Darüber hinaus stellt das Kontrollrecht aus Art. 212 KSH

sichtlich wäre eine auf diese Weise verlaufende Compliance-

CMS sowie die Art und Weise der Überwachung seiner Einhal-

und auf welcher Grundlage der Compliance Officer der Gruppe

ein höchstpersönliches Recht dar, dessen Ausübung nicht auf

Berichterstattung nicht sehr praktikabel.

tung festgelegt. Den Organen der polnischen Tochtergesell-

Berichte über interne Angelegenheiten der Tochtergesellschaft

einen Dritten übertragen werden darf4. Daher kann diejenige

schaft kommt hingegen regelmäßig nur die Aufgabe zu, das

anfordern kann und inwieweit die Tochtergesellschaft über-

Gruppengesellschaft, die an der polnischen Tochtergesellschaft

Zugleich bildet Art. 212 KSH keine geeignete Rechtsgrundlage

durch die Konzernspitze konzipierte CMS an die Anforderungen

haupt zur Weiterleitung von Informationen solcher Art an die

direkt Anteile hält, die Konzernspitze auch nicht dazu ermäch-

für die bereits erwähnte Praxis, Compliance-Berichte direkt an

Konzernzentrale befugt ist.

tigen, Compliance-Berichte unmittelbar von der polnischen

den Compliance-Officer der ganzen Gruppe zu verschicken.

Gesellschaft verlangen zu können.

Es erscheint zwar grundsätzlich zulässig, dass der Vorstand einer

des polnischen Rechts sowie an die örtlichen – kulturellen und
wirtschaftlichen – Bedingungen anzupassen.
Wenn ein CMS konzernweit eingeführt wird, stellt sich gerade
in mehrstufigen Organisationsstrukturen, die aus mittelbar
und unmittelbar abhängigen Gesellschaften bestehen, oft das
Problem, wie die Einhaltung des CMS durch alle Gruppengesellschaften abgesichert werden kann. In der Praxis ist es häu-

2. Berichterstattung im Rahmen
von Compliance-Systemen
und das Gesetzbuch für
Handelsgesellschaften

Tochtergesellschaft, die ihm unterstehende Compliance-Stelle
Zweitens kann die Auskunft gemäß Art. 212 KSH lediglich von

zur Weitergabe von Berichten direkt „nach oben“ ermächtigt.

der Geschäftsführung einer Sp. z o.o. verlangt werden. Das KSH

Der Vorstand muss aber für eine entsprechende Inhaltskontrolle

sieht keine Berechtigung des Gesellschafters vor, Informationen

der Compliance-Berichte sorgen. Art. 212 § 2 KSH bestimmt

unmittelbar von der zuständigen Organisationseinheit der Ge-

nämlich, dass der Vorstand die Auskunft verweigern soll, wenn

sellschaft einholen zu können. Demgegenüber wird im Rahmen

der Gesellschafter die erhaltenen Informationen entgegen den

von Compliance Management Systemen häufig eine direkte

Gesellschaftsinteressen ausnutzen und die Gesellschaft dadurch

Berichterstattung auf kurzem Wege zwischen dem Compliance-

in die Gefahr einer beträchtlichen Schädigung bringen könnte.

schaffen und diese mit der Befugnis auszustatten, Informatio-

a) Auskunftsrecht des Gesellschafters und
Compliance-Berichterstattung in der Gruppe

nen und Erklärungen von den ausländischen Tochterunterneh-

Das Gesetzbuch für Handelsgesellschaften (Kodeks spółek

Zuständigen der Tochtergesellschaft und der Compliance-

In manchen Situationen ist gar von einer Verpflichtung des

men verlangen zu können. Oftmals wird auch jede abhängige

handlowych, KSH)1 regelt in Art. 212 das sog. individuelle

Abteilung der Konzernspitze praktiziert.

Vorstands auszugehen, ein Auskunftsersuchen abzulehnen, was

Gesellschaft verpflichtet, periodische Compliance-Berichte zu

Kontrollrecht des Gesellschafters einer polnischen GmbH

erstatten, in welchen insbesondere jegliche Rechts- und Verhal-

(Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. z o.o.). Auf dieser

Die dargestellten Einschränkungen, die mit dem Auskunfts-

schaft ergibt. Der Vorstand einer Sp. z o.o. sollte demnach über-

tenskodexverstöße sowie alle compliance-relevanten Ereignisse

Grundlage kann ein Gesellschafter von der Geschäftsfüh-

recht aus Art. 212 KSH verbunden sind, führen dazu, dass

prüfen, ob zusammen mit den intern verfassten Compliance-

zu melden sind. Die Berichterstattung betrifft demnach interne

rung insbesondere Erklärungen – und zwar auch schriftliche2

diese Vorschrift in der Compliance-Konzernpraxis keinem der

Berichten keine potentiell zu Ungunsten der Gesellschaft

Angelegenheiten der Gesellschaften.

– über alle Vorgänge in der Gesellschaft verlangen3.

1 Handelsgesellschaftsgesetz vom 15.09.2000 (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).
2 Vgl. A. Szumański (in:) S. Sołtysiński (Red.), Komentarz do Kodeksu spółek handlowych,
Band 2, 2014, Art. 212 Rn. 29.

3 A. Szumański (in:) S. Sołtysiński (Red.), Komentarz do Kodeksu spółek handlowych,
Band 2, 2014, Art. 212 Rn. 21.

4 Zulässig bleibt lediglich die Erteilung einer Berechtigung durch den Gesellschafter
gegenüber einer anderen Person gemeinsam mit ihm das Kontrollrecht des Gesellschafters
aus Art. 212 § 1 k.s.h. auszuüben. Der Berechtigte kann dieses Recht jedoch nicht alleine,
unter Ausschluss des berechtigenden Gesellschafters wahrnehmen – so u.a. K. Strzelczyk

(in:) T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (Red.), Komentarz do kodeksu spółek handlowych.
Tytuł III. Spółki kapitałowe. Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 2011,
Art. 212 Rn. 6; A. Szumański (in:) S. Sołtysiński (Red.), Komentarz do Kodeksu spółek
handlowych, Band 2, 2014, Art. 212 Rn. 25.

fig notwendig, im Konzern eine zentrale Compliance-Stelle zu

sich aus der Pflicht zur sorgfältigen Geschäftsführung der Gesell-
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verwendbaren Informationen an andere Gruppengesellschaf-

zu erteilen, ohne Informationen darüber zu erhalten, wie das

ten preisgegeben werden . Die herrschende Gesellschaft muss

vorgesehene System umgesetzt wird oder ob Verstöße gegen

daher stets damit rechnen, dass der Vorstand der Tochtergesell-

Compliance vorgekommen sind.

5

schaft in gewissen Situationen ein Auskunftsersuchen aus der
Zentrale unter Berufung auf Art. 212 § 2 KSH ablehnen kann.

b) Compliance-Berichterstattung im Rahmen
des Weisungsrechts

Die Einführung einer Compliance-Berichterstattungspflicht
im Wege einer Gesellschafterweisung weckt jedoch ähnliche
Zweifel, wie sie mit Blick auf Art. 212 KSH vorgestellt worden
sind. Die Weisungsberechtigung aus Art. 207 KSH betrifft

Gemäß Art. 207 KSH unterliegt die Geschäftsführung bei ihrer

nämlich lediglich unmittelbar abhängige Gesellschaften (di-

Tätigkeit für die Gesellschaft Einschränkungen, die sich aus

rekte Tochtergesellschaften), weshalb die Konzernzentrale dem

dem KSH, dem Gesellschaftervertrag und, wenn dieser Vertrag

Sp. z o.o.-Vorstand auf dieser Grundlage keine Verpflichtung

nichts anderes bestimmt, aus Gesellschafterbeschlüssen erge-

zur Berichterstattung auferlegen kann. Auch bei der Erfüllung

ben können. In der polnischen Lehre wird seit Jahren darüber

von Gesellschafterweisungen bezüglich der Compliance-

diskutiert, ob diese Regelung es erlaubt, dem Vorstand einer Sp.

Berichterstattung ist der Vorstand nicht von der Pflicht befreit,

z o. o. bindende Weisungen in Bezug auf die Geschäftsführung

zu überprüfen, ob die Weitergabe bestimmter Informationen

der Gesellschaft zu erteilen. Unterdessen zeichnet sich aber in

eventuell gegen das Gesetz oder den Gesellschaftervertrag ver-

der Lehre eine herrschende Meinung ab, nach der einem Sp. z

stößt. Der Vorstand muss überdies auch in diesem Fall sicherstel-

o. o.-Vorstand durch die Gesellschafterversammlung verbind-

len, dass preisgegebene Informationen über die Gesellschaft nicht

liche Weisungen erteilt werden können6. Es ist gleichwohl zu

gegen deren Interessen verwendet werden. Ansonsten droht

unterstreichen, dass diese Frage noch nicht von der Rechtspre-

den Vorstandsmitgliedern die Haftung auf der Grundlage von

chung entschieden worden ist. Weiterhin ist zu betonen, dass

Art. 293 § 1 KSH. Die Konzernspitze muss demnach damit rech-

ein Handeln auf Grundlage einer Gesellschafterweisung kei-

nen, dass der Vorstand der Tochtergesellschaft unter Berufung

nesfalls automatisch die Vorstandsmitglieder von der Haftung

auf die Pflichten gegenüber der eigenen Gesellschaft in gewis-

gem. Art. 293 § 1 KSH gegenüber der Gesellschaft befreit. Im

sen Situationen die verlangte Information verweigert.

Gegenteil wird in der polnischen Lehre übereinstimmend be-

3. Zusammenfassung
Diese kurze Gegenüberstellung der Regelungen des polnischen
Gesellschaftsrechts und wichtiger Aspekte der CompliancePraxis macht deutlich, dass es der polnischen Rechtsordnung
an Instrumenten zur Unterstützung von konzernweiten Compliance-Programmen fehlt. Dieser Umstand erschwert der
Konzernspitze die Ein- und Durchführung eines gruppenweiten
CMS. Genauso versetzt er Vorstände der polnischen Tochtergesellschaften in eine oftmals heikle Lage, da sie einerseits die
im Konzern geltenden Compliance-Regeln zu erfüllen haben,
andererseits jedoch keineswegs in den Genuss einer angemessenen Haftungsbefreiung gegenüber der von ihnen geführten
Gesellschaft kommen. Es wäre demnach zu begrüßen, wenn
sich der polnische Gesetzgeber zu einer klaren Regelung der
Compliance-Berichterstattung entschließen könnte. An dieser
Stelle lohnt ein Blick zurück ins Jahr 2010, als die Kodifikations-

Problematik der – zweifellos allgemein praktizierten – Bericht-

kommission des Zivilrechts den Entwurf für eine Novelle des

erstattung von der Tochtergesellschaft an die Konzernspitze

polnischen Konzernrechts vorgestellt hat11. Die Konzernleitung

unterdessen bewusst ist. Aus verschiedenen Gründen, auf die

sollte dabei u. a. durch ein Recht der herrschenden Gesellschaft

an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden kann, wurden

erleichtert werden, Informationen von den abhängigen Gesell-

allerdings 2011 die Arbeiten an diesem Kommissionsentwurf

schaften verlangen zu können. Eine solche Regelung hätte auch

eingestellt. Es bleibt daher bisweilen keine andere Wahl, als bei

die Zulässigkeit einer Informationsweitergabe im Rahmen von

der Schaffung von Kommunikationskanälen zur Compliance-

konzernweiten Compliance-Programmen geklärt. Mit diesem

Berichterstattung auf das bescheidene „Instrumentarium” des

Vorschlag zeigte der polnische Gesetzgeber, dass er sich der

polnischen KSH in seiner aktuellen Fassung zurückzugreifen.

tont, dass ein Vorstandsmitglied nicht blind den Weisungen der
Gesellschafter folgen dürfte, sondern dass ihm vielmehr eine
Pflicht zukomme, gesetzes- oder gesellschaftsvertragswidrige7
oder dem Interesse der Gesellschaft entgegenstehende 8
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Grundlage einer Gesellschafterweisung angefertigt und dem

chige Kunden. Doktor der Rechtswissenschaften an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg,

Compliance-Officer der Unternehmensgruppe übersandt wer-

Rechtsanwältin.

den können. In der Lehre wird darauf hingewiesen, dass sich
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9
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eine solche Weisung auch eine Auskunftserteilung über die

Berät im Hinblick auf Fusionen und Übernahmen, das Gesellschafts-, Zivil- und Versicherungsrecht

CMS-Durchführung bzw. über die Umsetzung des Compliance-
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nicht möglich Weisungen an den Vorstand bezüglich des CMS
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10

Julita.Zimoch-Tucholka@dzp.pl
5 Eine solche Situation kann sich auch in Konzernen ereignen, deren sämtliche Tochtergesellschaften zu 100% dem Mutterunternehmen angehören. Wie sich nämlich aus unserer
Berufspraxis erweist, stehen Schwestergesellschaften manchmal de facto in einem Konkurrenzverhältnis zueinander. Dies kann der Fall sein, wenn z.B. zwei Tochtergesellschaften am
Vertrieb desselben Produktes beteiligt sind. Das Durchdringen von Informationen aus dem
Compliance-Bericht, etwa über geplante Marketingmaßnahmen, zu einer konkurrierenden
Schwestergesellschaft kann zu Verschiebung von Absätzen auf Kosten der berichterstattenden Gesellschaft zum Vorteil der Schwester führen (oder zumindest eine solche
Befürchtung wecken). In solchen Fällen muss der Mutterkonzern mit der Ablehnung einer
Compliance-Berichterstattung unter Berufung auf Art. 212 § 2 KSH rechnen.
6 Dafür sprachen sich u.a. aus: A. Szumański (in:) S. Sołtysiński (Red.), Komentarz do Kodeksu
spółek handlowych, Band 2, 2014, Art. 207 Rn 7; A. Opalski, A. Wiśniewski, W sprawie
autonomii zarządu spółki z o.o., Przegląd Prawa Handlowego 2005 Ausg. 1, S. 52 ff.;
J. Naworski (in:) T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (Red.), Komentarz do kodeksu spółek
handlowych. Tytuł III. Spółki kapitałowe. Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
2011, Art. 207 Rn. 9. Für die Unzulässigkeit der Erteilung von verbindlichen Handlungsanweisungen an den Vorstand durch die Gesellschafter im Wege von sog. ad-hoc-Beschlüssen

(ohne Rechtsgrundlage im Gesellschaftervertrag) argumentieren hingegen R. Pabis
(in:) J. Bieniak (Red.), Komentarz do Kodeksu spółek handlowych, 2012, Art. 207 Rn. 4 sowie
J. Strzępka/E. Zielińska (in:) J. Strzępka (Red), Komentarz do Kodeksu spółek handlowych,
2013, Art. 207 Rn 4.
7 Auf diese Pflicht der Vorstandsmitglieder wird durchgehend in der Literatur hingewiesen.
Vgl. z.B. Strzelczyk (in:) T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (Red.), Komentarz do kodeksu spółek
handlowych. Tytuł III. Spółki kapitałowe. Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
2011, Art. 293 Rn. 8.
8 Auf diese Pflicht bei der Umsetzung von Gesellschafteranweisungen weist u.a A. Szumański
(in:) S. Sołtysiński (Red.), Komentarz do Kodeksu spółek handlowych, Band 2, 2014,
Art. 207 Rn. 9 hin.
9 A. Szumański (in:) S. Sołtysiński (red.), Komentarz do Kodeksu spółek handlowych,
Band 2, 2014, Art. 207 Rn. 6.
10 So in der deutschen Literatur in Bezug auf den Umfang verbindlicher Anweisungen
im Rahmen von Compliance M. Lutter, Konzernphilosophie vs. Konzernweite Compliance
Und konzernweites Risikomanagement (in:) Festschrift für Wulf Goette zum 65.
Geburtstag, 2011, S. 293.

11 Projekt nowelizacji ksh Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego z 22.03.2010 r. został zamieszczony na stronie internetowej
http://bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktow-prawnych/prawo-gospodarcze/.
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Problemy implementacji Compliance
w polskiej spółce zależnej z o.o.
na tle Kodeksu spółek handlowych
Przygotowaniem takich raportów zajmuje się w spółce zależ-

CMS

Tzw. Systemy Zarządzania Compliance (ang. Compliance Management Systems, „CMS”) są zazwyczaj wprowadzane w polskich
spółkach należących do międzynarodowego koncernu wówczas, gdy decyzję o stworzeniu CMS w grupie podjęła centrala
koncernu. To ona decyduje także w praktyce o treści programu
Compliance obowiązującego polską spółkę, o wewnętrznej
strukturze systemu CMS czy też o sposobie monitoringu przestrzegania Compliance. Organy polskiej spółki zależnej mają
natomiast za zadanie dopasować stworzony w centrali CMS
do wymogów prawa polskiego, a także do polskich realiów
kulturowych i gospodarczych.
W międzynarodowych koncernach, o wielopoziomowej organizacji obejmującej spółki bezpośrednio i pośrednio zależne,
w praktyce koniecznym elementem zapewniającym przestrzeganie CMS w całej grupie jest utworzenie centralnej funkcji
Compliance i przyznanie Compliance Officer grupy prawa do
żądania informacji i wyjaśnień od spółek zależnych, a także
wprowadzenie dla poszczególnych spółek obowiązku sporzą-

informacji na podstawie art. 212 ksh powodują, że ten przepis
prawa w praktyce Compliance koncernowego nie daje żadnej ze
stron – ani tej żądającej informacji ani tej sporządzającej raporty
Compliance – jasnej podstawy prawnej dla ich działań. Art.
212 ksh nie daje bowiem osobie (jednostce) odpowiedzialnej
za Compliance w całej grupie uprawnienia do żądania bezpośrednio od jednostki odpowiedzialnej za Compliance w polskiej

nej osoba (jednostka) odpowiedzialna za Compliance. Kanały

spółce zależnej raportów, a ta ostatnia jednostka nie jest z ko-

raportowania o Compliance mogą być różnie zorganizowa-

lei uprawniona do przekazywania raportów bezpośrednio do

ne, ostatecznym adresatem raportów jest jednakże zawsze

centrali. W wielopoziomowej strukturze koncernowej na pod-

Compliance Officer całej grupy. W związku z tym pojawia się

stawie art. 212 ksh jedyną dopuszczalną drogą raportowania

pytanie, w jakim zakresie i na jakiej podstawie może on żądać

byłoby bowiem przekazywanie takich raportów „w łańcuchu”,

raportów dotyczących wewnętrznych spraw spółki zależnej

tj. przez spółkę zależną do jej wspólnika – spółki położonej

oraz na jakiej podstawie i w jakim zakresie spółka zależna może

o szczebel wyżej w koncernie, itd., aż raport przejdzie przez

przekazywać centrali takie raporty.

wszystkie szczeble koncernu do centrali. Oczywistym jest, że

2. Raportowanie w ramach
Compliance na tle Kodeksu
spółek handlowych
a) Uprawnienia wspólnika spółki z o.o.
do żądania informacji od zarządu
a raporty Compliance w grupie

1. Wstęp

Powyżej opisane ograniczenia związane z prawem żądania

Kodeks spółek handlowych („ksh”)1 reguluje w art. 212 tzw.
indywidualne prawo kontroli wspólnika spółki z o.o. W jego
ramach wspólnik może w szczególności żądać od zarządu – także w formie pisemnej2 – wyjaśnień odnośnie wszystkich spraw
dotyczących spółki3. Powstaje zatem pytanie, czy obowiązek
udzielania (w formie raportów) informacji dotyczących implementacji CMS lub zaistniałych w spółce nadużyć może zostać
oparty na art. 212 ksh. Jak pokazuje bliższa analiza tego przepisu
prawa wiążą się z tym liczne problemy praktyczne.
Po pierwsze ksh uprawnia jedynie bezpośredniego wspólnika
sp. z o.o. do żądania informacji od zarządu. W sytuacji, gdy spółka dominująca w koncernie nie posiada bezpośrednio udziałów
w spółce zależnej, nie może żądać wyjaśnień na podstawie art.
212 ksh. Co więcej, prawo kontroli z art. 212 ksh jest prawem

taki sposób raportowania o Compliance byłby mało praktyczny.
Art. 212 ksh nie przystaje także do wspomnianej powyżej praktyki przesyłania raportów bezpośrednio między Compliance
Oficerami. Wydaje się wprawdzie, że co do zasady zarząd spółki
zależnej mógłby upoważnić podległą mu jednostkę do bezpośredniego przekazywania raportów „wyżej”, musi jednakże
zapewnić odpowiednią kontrolę treści raportów Compliance.
Art. 212 § 2 ksh stanowi bowiem, że zarząd może odmówić
udzielenia informacji w sytuacji, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że wspólnik wykorzysta je w celach sprzecznych z interesem
spółki i przez to wyrządzi spółce znaczną szkodę. Co więcej,
taki obowiązek zarządu odmowy udzielenia informacji w określonych sytuacjach można wyprowadzić z ogólnych zasad, które
nakładają na zarząd obowiązek starannego (profesjonalnego)
prowadzenia spraw spółki. Zarząd sp. z o.o. powinien zatem
kontrolować, czy w ramach sporządzanych w jego spółce raportów Compliance nie są przekazywane do innych spółek grupy
takie informacje, które mogłyby zostać wykorzystane na niekorzyść spółki5. Spółka dominująca musi zatem liczyć się z tym, że
zarząd spółki zależnej może w pewnych sytuacjach odmówić jej
udzielenia informacji powołując się na art. 212 § 2 ksh.

wane na inne osoby4. Zatem spółka, która jest wspólnikiem w

b) Raportowanie Compliance w ramach prawa
wspólnika do wydawania poleceń
zarządowi sp. z o.o.

polskiej spółce nie może upoważnić centrali do żądania rapor-

Zgodnie z art. 207 ksh członkowie zarządu podlegają wobec

tów Compliance bezpośrednio od polskiej spółki.

spółki ograniczeniom ustanowionym w przepisach ksh, w

indywidualnym o charakterze osobistym i nie może być cedo-

umowie spółki oraz, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej,

dzania dla Compliance Officer grupy okresowych raportów

Po drugie podmiotem, od którego można na podstawie art.

w uchwałach wspólników. W polskiej doktrynie od lat dyskuto-

Compliance. W ramach takich raportów spółki mają zwykle w

212 ksh żądać wyjaśnień jest wyłącznie zarząd spółki. Ksh nie

wane jest zagadnienie, czy przepis ten oznacza dopuszczalność

szczególności obowiązek zgłaszać wszelkie istotne naruszenia

przewiduje uprawnienia wspólnika do żądania informacji bez-

prawa / obowiązujących w koncernie procedur czy też wszelkie

pośrednio od wewnętrznych jednostek organizacyjnych spółki.

sprawy, jakie miały miejsce w spółce, a które mogą mieć zna-

W ramach CMS jest zaś częstą praktyką przyjmowanie bezpo-

czenie z punktu widzenia Compliance. Raporty te dotyczą więc

średniego kanału raportowania między działem Compliance

wewnętrznych spraw spółki.

spółki zależnej a działem Compliance centrali.

1 Ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).

4 Dopuszczalne jest jedynie upoważnienie przez wspólnika innej osoby do wspólnego
wykonywania z nim prawa kontroli z art. 212 § 1 ksh. Upoważniona osoba nie może jednak
wykonywać tego prawa samodzielnie, bez udziału wspólnika – tak m.in. K. Strzelczyk
(w:) T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (red.), Komentarz do kodeksu spółek handlowych.
Tytuł III. Spółki kapitałowe. Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 2011 r.,
art. 212 nb. 6; A. Szumański (w:) S. Sołtysiński (red.), Komentarz do Kodeksu spółek
handlowych, tom 2, 2014 r., art. 212 nb. 25.

2 Por. A. Szumański (w:) S. Sołtysiński (red.), Komentarz do Kodeksu spółek handlowych,
tom 2, 2014 r., art. 212 nb. 29.
3 A. Szumański (w:) S. Sołtysiński (red.), Komentarz do Kodeksu spółek handlowych,
tom 2, 2014 r., art. 212 nb. 21.

5 Taka sytuacja może mieć miejsce także w koncernach, w których wszystkie spółki zależne w
100 % należą do koncernu. Jak bowiem pokazuje nasza praktyka zawodowa, zdarzają się
sytuacja, w których poszczególne spółki koncernu są względem siebie de facto konkurentami. Np. wtedy, gdy z jakiś względów dwie spółki koncernu zajmują się dystrybucją
tego samego produktu. Wówczas uzyskanie określonych informacji z raportu Compliance
dotyczących planowanych działań marketingowych przez „konkurencyjną” spółkę-siostrę
może prowadzić (a co najmniej rodzi obawę) zmniejszenia się sprzedaży w spółce, której
raport dotyczy, na rzecz spółki-siostry. W takiej sytuacji spółka dominująca musi liczyć
się z tym, że zarząd spółki zależnej może odmówić udzielenia takich informacji powołując
się na art. 212 § 2 ksh.
6 Za tym poglądem opowiedzieli się m.in. A. Szumański (w:) S. Sołtysiński (red.), Komentarz
do Kodeksu spółek handlowych, tom 2, 2014 r., art. 207 nb 7; A. Opalski, A. Wiśniewski,
W sprawie autonomii zarządu spółki z o.o., Przegląd Prawa Handlowego 2005 nr 1, s. 52
i n.; J. Naworski (w:) T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (red.), Komentarz do kodeksu spółek
handlowych. Tytuł III. Spółki kapitałowe. Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

wydawania przez wspólników wiążących poleceń zarządowi
odnośnie prowadzenia spraw spółki. Po latach dyskusji obecnie można już mówić o wypracowaniu w doktrynie większościowego poglądu, zgodnie z którym w spółce z o.o. zarząd
jest związany poleceniami wydawanymi przez zgromadzenie
wspólników6. Pragniemy jednak zastrzec, że zagadnienie to nie
zostało dotychczas rozstrzygnięte w orzecznictwie sądowym.
Ponadto należy podkreślić, że działanie zarządu na podstawie
polecenia wydanego przez wspólnika bynajmniej nie zwalnia
członka zarządu automatycznie z odpowiedzialności odszkodowawczej wobec spółki uregulowanej w art. 293 § 1 ksh. Przeciwnie, w polskiej doktrynie zgodnie podkreśla się, że członek
zarządu nie może bezkrytycznie wykonywać poleceń, lecz ma
obowiązek odmowy wykonania polecenia wspólnika, które byłoby sprzeczne z ustawą, umową spółki7 lub z interesem spółki8.
Powstaje pytanie, czy raporty Compliance mogą być sporządzane przez spółkę zależną i przekazywane do Compliance
Officer grupy w wykonaniu polecenia zgromadzenia wspólników.
W doktrynie wskazuje się, że polecenia mogą dotyczyć wszystkich spraw mieszczących się w pojęciu prowadzenia spraw
spółki9. Niewątpliwie CMS jako element organizacji wewnętrznej spółki mieści się w zakresie prowadzenia spraw spółki.
2011 r., art. 207 nb. 9. Za niedopuszczalne wydawanie zarządowi przez wspólników
wiążących poleceń w formie tzw. uchwał ad hoc (bez upoważnienia w umowie spółki)
uznają natomiast nadal R. Pabis (w:) J. Bieniak (red.), Komentarz do Kodeksu spółek
handlowych, 2012 r., art. 207 nb. 4 oraz J. Strzępka/E. Zielińska (w:) J. Strzępka (red),
Komentarz do Kodeksu spółek handlowych, 2013 r., art. 207 nb. 4.
7 Na ten obowiązek członków zarządu wskazuje się powszechnie w doktrynie. Por. tylko
Strzelczyk (w:) T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (red.), Komentarz do kodeksu spółek
handlowych. Tytuł III. Spółki kapitałowe. Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
2011 r., art. 293 nb. 8.
8 Na ten obowiązek przy wykonywaniu poleceń wspólników wskazuje m. in. A. Szumański
(w:) S. Sołtysiński (red.), Komentarz do Kodeksu spółek handlowych, tom 2, 2014 r.,
art. 207 nb. 9.
9 A. Szumański (w:) S. Sołtysiński (red.), Komentarz do Kodeksu spółek handlowych,
tom 2, 2014 r., art. 207 nb 6.
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Konsekwentnie należy zatem uznać, że w tym zakresie mieści
się także żądania informacji odnośnie implementacji CMS czy
wykonywania Compliance w spółce 10. Nie można bowiem
skutecznie wydawać poleceń odnośnie CMS bez informacji
o tym, jak ten system jest implementowany lub czy mają miejsce
jakieś naruszenia dotyczące Compliance.
Jednak i tak wprowadzenie obowiązku sporządzania raportów
Compliance w grupie w formie poleceń wydawanych zarządowi
przez wspólnika wiąże się z podobnymi wątpliwościami, które
zostały omówione powyżej odnośnie art. 212 ksh. Uprawnienie
z art. 207 ksh dotyczy bowiem tylko spółki bezpośrednio zależnej, a więc sama centrala nie może na tej podstawie zobowiązać
zarządu sp. z o.o. do raportowania. Także wykonując polecenie
zgromadzenia wspólników odnośnie raportowania Compliance
zarząd nie jest zwolniony z obowiązku sprawdzenia, czy przekazywanie określonych danych nie jest niezgodne z przepisami prawa i umową spółki; ma także obowiązek zapewnić,
aby informacje o spółce nie zostały wykorzystane sprzecznie z
jej interesem. W przeciwnym razie członkowie zarządu spółki
zależnej mogą zostać w przyszłości pociągnięci do odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie art. 293 § 1 ksh.
Spółka dominująca musi w związku z tym liczyć się z tym, że
w pewnych sytuacjach zarząd spółki zależnej może odmówić
jej ujawnienia określonych informacji w raporcie Compliance
powołując się na swoje obowiązki wobec spółki zależnej.

3. Podsumowanie

Powyższa krótka konfrontacja norm polskiego prawa spółek z
praktyką Compliance pokazuje, że brak jest w polskim prawie
instrumentów wspomagających implementację Compliance w
koncernie. Utrudnia to spółce dominującej zapewnienie właściwego działania CMS w całej grupie. Stawia także w trudnej sytuacji zarządy spółek zależnych, które z jednej strony muszą wykonywać przyjęte w koncernie zasady Compliance, z drugiej jednak
strony ponoszą ryzyko odpowiedzialności odszkodowawczej
wobec własnej spółki. Należy w związku z tym postulować, aby
polski ustawodawca wyprowadził raportowanie Compliance w
koncernie z „szarej strefy”. Warto w tym miejscu przypomnieć o
projekcie nowelizacji ksh, jaki w 2010 r. przygotowała Komisja
Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego11. Projekt ten dotyczył zmiany
prawa grup spółek i przewidywał dla spółki dominującej m. in.
prawo do żądania od spółki zależnej informacji (art. 212 § 1
projektu). Taka regulacja niewątpliwie ułatwiłaby raportowanie
Compliance w koncernie. Pomysł ten pokazuje także, że polski
ustawodawca zdaje sobie sprawę z problemów, z jakimi się
związane jest – powszechne przecież w praktyce – raportowanie przez spółki zależne bezpośrednio do centrali. Prace nad
wspomnianym projektem zostały jednakże – z różnych przyczyn,
których nie miejsce tu analizować – zawieszone w 2011 r. Na razie
więc pozostaje korzystanie ze skromnego „instrumentarium”
ksh przy tworzeniu kanałów raportowania Compliance.

Summary
Compliance Implementation Problems in a Polish Subsidiary Limited Liability Company in view of the Code
of Commercial Companies.
Compliance Management Systems are usually introduced in Polish subsidiaries of multinational corporations based on decisions of their head offices. The head office also decides about details of such program and requires the subsidiary to report
on Compliance program implementation and any breach of the Compliance Program. A question is whether the Polish
corporate law provides for appropriate legal instruments that could be a basis for drawing up and submitting such reports.
As this article argues, it is doubtful whether it is possible to exercise a limited liability shareholder‘s general right of control
over the company for that purpose. Also, reporting on the basis of instructions given by a shareholder to the management
involves certain legal doubts. Therefore, proposals should be put forward for the Polish law makers to introduce instruments
into Polish corporate law to facilitate Compliance reporting in corporations.
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