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Funkcja compliance w zak³adzie

ubezpieczeñ

Okreœlenie compliance oznacza zgodnoœæ dzia³alnoœci z szeroko rozumianym prawem oraz innymi

normami pozaprawnymi, których zakres nie jest czêsto mo¿liwy do precyzyjnego okreœlenia. Pod-

stawowym celem tej funkcji w zak³adzie ubezpieczeñ, jak i w ka¿dym innym przedsiêbiorstwie, jest

wypracowanie takiej organizacji przedsiêbiorstwa i wspó³pracy wszystkich pracowników, aby do

minimum zosta³o zredukowane ryzyko wyst¹pienia nieprawid³owoœci, których zaistnienie,

a w szczególnoœci upublicznienie, mog³oby siê wi¹zaæ z powstaniem ryzyka niezgodnoœci dzia³al-

noœci ubezpieczyciela z przepisami prawa lub normami wewnêtrznymi, tak¿e o wymiarze ekono-

micznym dla tego podmiotu.

Wiadomo, ¿e nawet najlepiej dzia³aj¹cy podmiot gospodarczy mo¿e bardzo szybko straciæ swoj¹ po-

zycjê. Obecnie, ze wzglêdu na zmiany legislacyjne, technologiczne i b³yskawiczne przep³ywy infor-

macji, takie niebezpieczeñstwo jest bardziej realne ni¿ kiedykolwiek. Brak zgodnoœci podlega oce-

nie bran¿y, regulatorów, spo³eczeñstwa, rynku, które albo uznaj¹ podmiot za wiarygodny, albo

przeciwnie, co skutkuje zazwyczaj zmian¹ wizerunku, a w konsekwencji relacji biznesowych

i postrzegania przez klientów. St¹d w najlepiej pojêtym interesie przedsiêbiorstwa niezbêdne jest

wdro¿enie sprawnie funkcjonuj¹cego systemu compliance. Jest to szczególnie wa¿ne w przypadku

ubezpieczycieli, dla których dobry wizerunek ma wartoœæ kluczow¹.

S³owa kluczowe: system zarz¹dzania zak³adem ubezpieczeñ, funkcje kluczowe, sprawozdanie

na temat wyp³acalnoœci ubezpieczyciela, compliance, Zasady £adu Korporacyjnego.

1. Uwagi ogólne

Pojêcie zgodnoœci z przepisami okreœla siê jako przestrzeganie przez przedsiê-

biorstwo wszelkich wi¹¿¹cych regu³ prawnych
1

, we wszystkich dziedzinach

i p³aszczyznach, na których dzia³a. Compliance obejmuje równie¿ dostosowanie

siê do innych, pozaprawnych regu³
2

. Oprócz przestrzegania obowi¹zuj¹cego prawa, ko-

nieczne jest realizowanie zaleceñ, wytycznych, rekomendacji i kodeksów dobrych pra-

ktyk odnosz¹cych siê do okreœlonej bran¿y, wydawanych przez odpowiednie organy ad-

ministracji publicznej lub organizacje samorz¹dowe. To tak¿e stosowanie wewnêtrz-

nych polityk przedsiêbiorstwa.

Prezes Urzêdu Ochrony Konsumentów i Konkurencji rozumie pojêcie compliance

tak¿e jako „etyczny wymiar prowadzenia biznesu”, stanowi¹cy istotne wyzwanie dla

mened¿erów
3

. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e obowi¹zek dzia³ania zgodnego z ustalonymi regu-

³ami obejmuje wszystkich zatrudnionych i wspó³pracowników, w tym pracowników, kie-

rowników ka¿dego szczebla, dyrektorów, cz³onków zarz¹du oraz inne osoby maj¹ce
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wp³yw na podejmowanie decyzji w firmie. Zgodnoœæ z przepisami stanowi podstawowy

warunek bezpiecznego, stabilnego i ostro¿nego zarz¹dzania ka¿dej organizacji.

Efektywne wype³nienie omawianej funkcji zmniejsza ryzyko dzia³añ bezprawnych i rea-

kcji na te dzia³ania ze strony regulatorów rynku: Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika

Finansowego, Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Generalnego Inspe-

ktora Informacji Finansowej i G³ównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz inne

organy uprawnione do kontroli lub nadzorowania przedsiêbiorców. S³u¿y mitygowaniu ry-

zyka prawnego, które mo¿e skutkowaæ sankcj¹ i szkod¹ dla zak³adu ubezpieczeñ lub utrat¹

reputacji, co z kolei nale¿y do niemierzalnych czynników wp³ywaj¹cych na wyp³acalnoœæ

ubezpieczyciela. S³u¿y tak¿e tworzeniu transparentnych struktur przedsiêbiorstwa,

w³¹czaj¹c w to przep³yw informacji p³yn¹cych zarówno od kadry zarz¹dzaj¹cej, jak i od pra-

cowników. Dzia³ania te nie powinny byæ postrzegane jako utrudniaj¹ce prowadzenie

dzia³alnoœci gospodarczej, lecz przede wszystkim jako narzêdzie do ³agodzenia skutków in-

cydentów compliance lub zapobiegania materializacji identyfikowanych ryzyk, co w znacz-

nym stopniu determinuje zrównowa¿ony i efektywny rozwój przedsiêbiorstwa. Jest syste-

mem zapobiegawczym, umo¿liwiaj¹cym wczesne reagowanie na pojawiaj¹ce siê sytuacje,

których rozwój w niepo¿¹danym kierunku mo¿e naraziæ firmê na nie zawsze daj¹ce siê

przewidzieæ negatywne skutki, w tym równie¿ finansowe.

Funkcja compliance, czyli zapewnienie zgodnoœci z przepisami, stanowi

jedn¹ z najwa¿niejszych funkcji w zak³adzie ubezpieczeñ, co zgodnie z nowym

systemem zarz¹dzania
4

oznacza, ¿e zak³ad ubezpieczeñ jest zobowi¹zany do zorganizo-

wania systemu compliance. Ustawa o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
5

zawiera podstawowe przepisy dotycz¹ce wykonywania tej funkcji. Istotnym, uzupe³nia-

j¹cym Ÿród³em zasad jest tak¿e rozporz¹dzenie delegowane Komisji (UE)
6

, uzupe³nia-

j¹ce dyrektywê Wyp³acalnoœæ II
7

, a tak¿e wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego – Za-

sady £adu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
8

. Zgodnie z tymi Zasadami,

ubezpieczyciel powinien uwzglêdniaæ wymogi wynikaj¹ce z przepisów prawa oraz reko-

mendacji nadzorczych wydanych przez odpowiednie organy nadzoru, w szczególnoœci

przez KNF lub EIOPA
9

, a tak¿e zobowi¹zania sk³adane w toku postêpowañ administra-

cyjnych, tocz¹cych siê przed organem nadzoru oraz indywidualne zalecenia wydane

przez organy nadzoru
10

. St¹d Ÿród³em regulacji omawianego tematu s¹ tak¿e wytyczne

EIOPA dotycz¹ce zarz¹dzania zak³adem ubezpieczeñ
11

.
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Przepisy prawa w sposób precyzyjny nie okreœlaj¹, czy ta funkcja ma stanowiæ ele-

ment systemu kontroli wewnêtrznej, czy mo¿e zarz¹dzania ryzykiem, czy te¿ stanowiæ

odrêbny system. Ustawodawca pozostawi³ ubezpieczycielom dowolnoœæ w wyborze mo-

delu organizacji tej funkcji. Niew¹tpliwie w³aœciwe wype³nianie tej funkcji przez ca³¹ or-

ganizacjê musi byæ zapewnione i podlega nadzorowi ubezpieczeniowemu. W dotych-

czasowej praktyce polskiego rynku ubezpieczeniowego nadzorowanie funkcji complian-

ce powierzane by³o dyrektorowi biura prawnego, zarz¹dzania ryzykiem lub audytu we-

wnêtrznego lub te¿ funkcja compliance by³a niezale¿na od innych funkcji kluczowych

i operacyjnych, koordynowana przez compliance officera.

2. Norma ISO 19600:2014 a budowanie funkcji compliance

w zak³adach ubezpieczeñ

Norma ISO 19600:2014
12

, stanowi¹ca niejako podsumowanie dorobku systemów

i modeli compliance na ca³ym œwiecie, to jeden z najwa¿niejszych punktów odniesienia

dla zak³adów ubezpieczeñ w budowaniu tej funkcji. Stanowi narzêdzie do wykazania, ¿e

wdro¿ony model jest efektywny, a w konsekwencji zwolnienia siê organizacji z poten-

cjalnego ryzyka odpowiedzialnoœci za niedostatki wykonywania tej funkcji. Norma ta

okreœla tak¿e ramowe standardy, na jakich powinna opieraæ siê organizacja

w d¹¿eniu do w³aœciwego wdro¿enia compliance. Treœæ normy ISO stanowi miê-

dzynarodowy standard i oczywiœcie nie mo¿e byæ postrzegana w kategorii wymogów,

które musz¹ spe³niæ przedsiêbiorstwa. Okreœla jedynie wytyczne dotycz¹ce zarz¹dzania

funkcj¹ compliance oraz rekomendowane praktyki. Praktyki te zosta³y okreœlone w taki

sposób, by instytucje finansowe mog³y je wdra¿aæ bez wzglêdu na wielkoœæ, strukturê

czy czas obecnoœci na rynku, przyjêty system zarz¹dzania t¹ funkcj¹ oraz kontekst,

z³o¿onoœæ i charakter prowadzonej dzia³alnoœci.

Zakres normy ISO obejmuje rekomendacje dotycz¹ce ustanawiania, rozwijania, re-

alizowania, zarz¹dzania oraz doskonalenia funkcji compliance w ramach organizacji.

Celem normy jest zatem stworzenie ustandaryzowanych zasad, które mog¹ byæ dopaso-

wane do wszelkich typów prowadzonej dzia³alnoœci, jednak¿e zakres jej zastosowania

bêdzie uzale¿niony od wielkoœci, struktury, rodzaju prowadzonej dzia³alnoœci i z³o¿ono-

œci przedsiêbiorstwa. Jako miêdzynarodowy standard norma opiera siê tak¿e na zasa-

dach dobrego rz¹dzenia, proporcjonalnoœci, transparentnoœci i trwa³oœci.

Uznaje siê, ¿e obowi¹zek wdra¿ania omawianej funkcji, rozumianej jako œwiadoma,

systemowa i zintegrowana z organizacj¹ dba³oœæ o komplementarne stosowanie ducha

prawa i jego litery, tak aby organizacja mog³a skutecznie osi¹gaæ cele biznesowe, wi¹¿e

siê z wype³nianiem przez przedsiêbiorstwo swoich obowi¹zków. Proces ten jest tak¿e

nieod³¹cznym elementem realizacji polityki uczciwoœci firmy oraz wymaga przestrzega-

nia jej standardów przez wszystkich pracowników. Skuteczne realizowanie tej funkcji

mo¿e mieæ miejsce jedynie wówczas, gdy jej zadania s¹ wype³niane przez wszystkie jed-

nostki kierownicze na wszystkich poziomach, a firma przestrzega jasnych standardów

w swojej dzia³alnoœci. Wype³nianie standardów mo¿na osi¹gn¹æ m.in. poprzez troskê

o funkcjonowanie dobrej komunikacji wewn¹trz przedsiêbiorstwa, odpowiedni dobór

kadry i regularne szkolenia, wdro¿enie systemu wewnêtrznego raportowania, okresowe

przegl¹dy i oceny skutecznoœci wykonywania funkcji oraz dba³oœæ o odpowiedni¹ doku-

mentacjê procesów wewnêtrznych.
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Nale¿y podkreœliæ, ¿e podstawowym zadaniem przedsiêbiorstwa jest wyznaczenie

czynników wp³ywaj¹cych na funkcje compliance – zarówno wewnêtrznych, jak i ze-

wnêtrznych – maj¹c na uwadze wszelkie wymogi dotycz¹ce dzia³alnoœci, w tym: kwestie

regulacyjne, kontekst kulturowy, sytuacjê ekonomiczn¹ oraz regulacje wewnêtrzne do-

tycz¹ce polityki, procedur, instrukcji oraz procesów. Nale¿y uwzglêdniæ: charakter pro-

wadzonej dzia³alnoœci (i w konsekwencji dokonaæ identyfikacji ryzyka), œwiadczone

us³ugi, oferowane produkty, a tak¿e kr¹g osób pracuj¹cych w organizacji. W ramach

identyfikowania ryzyk compliance przedsiêbiorstwo musi okreœliæ ich wp³yw na swoj¹

dzia³alnoœæ oraz oferowane produkty i us³ugi. Wi¹¿ê siê to m.in. z monitorowaniem

zmian w prawie i orzecznictwie s¹dowym, tak aby ograniczyæ ryzyko prowadzenia

dzia³alnoœci niezgodnie z prawem na ka¿dym etapie.

3. Podstawy prawne funkcji compliance w zak³adach ubezpieczeñ

od 1 stycznia 2016 r.

Obowi¹zek ustanowienia funkcji compliance zosta³ wprowadzony z dniem 1 stycznia

2016 r. Przepisy polskiej ustawy stanowi¹ odbicie art. 46 dyrektywy Wyp³acalnoœæ II:

„Funkcja zgodnoœci z przepisami obejmuje doradzanie organowi administruj¹cemu,

zarz¹dzaj¹cemu lub nadzorczemu w kwestiach zgodnoœci z przepisami ustawowymi,

wykonawczymi i administracyjnymi przyjêtymi zgodnie z niniejsz¹ dyrektyw¹. Obej-

muje ona równie¿ ocenê mo¿liwego wp³ywu wszelkich zmian otoczenia prawnego na

operacje danego zak³adu oraz wskazanie i ocenê ryzyka zwi¹zanego z przestrzeganiem

przepisów”.

Zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy, funkcja zgodnoœci z przepisami obejmuje:

1) doradzanie zarz¹dowi i radzie nadzorczej zak³adu w zakresie zgodnoœci wykonywa-

nia dzia³alnoœci ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej z przepisami prawa;

2) ocenê mo¿liwego wp³ywu wszelkich zmian stanu prawnego na operacje zak³adu;

3) okreœlenie i ocenê ryzyka zwi¹zanego z nieprzestrzeganiem przepisów prawa, regu-

lacji wewnêtrznych oraz przyjêtych przez zak³ad standardów postêpowania.

Powy¿sze przepisy w sposób bardzo lakoniczny okreœlaj¹ zakres i rolê funkcji comp-

liance. Znacznie wiêcej informacji uzupe³niaj¹cych zawiera rozporz¹dzenie delegowa-

ne Komisji (UE). W art. 270 okreœlone zosta³y zadania, a tak¿e sposób ich realizacji:

1) ustanawianie zasad i plan zapewnienia zgodnoœci z przepisami – okreœla

siê zadania, kompetencje i obowi¹zki sprawozdawcze przypisane funkcji zgodnoœci

z przepisami;

2) planowane dzia³ania w celu zapewnienia zgodnoœci z przepisami, które uwzglêd-

niaj¹ wszystkie odpowiednie obszary dzia³alnoœci zak³adów ubezpieczeñ i zak³adów

reasekuracji oraz ich ekspozycjê na ryzyko zwi¹zane z przestrzeganiem przepisów;

3) ocena adekwatnoœci œrodków przyjmowanych przez zak³ad ubezpieczeñ lub

zak³ad reasekuracji w celu zapobiegania niezgodnoœci z przepisami.

Nale¿y nadmieniæ, ¿e zgodnie z art. 294 rozporz¹dzenia delegowanego, sposób re-

alizacji przez ubezpieczyciela funkcji zgodnoœci z przepisami stanowi czêœæ

opisow¹ „Sprawozdania na temat wyp³acalnoœci i kondycji finansowej”.

W dokumencie tym nale¿y podaæ wszystkie informacje dotycz¹ce systemu kontroli we-

wnêtrznej zak³adu ubezpieczeñ, w tym m.in. opis systemu kontroli wewnêtrznej zak³a-

du oraz opis sposobu wdro¿enia funkcji zgodnoœci z przepisami.

Problematyk¹ w³aœciwego umiejscowienia w strukturze zak³adu ubezpieczeñ funk-

cji zgodnoœci z przepisami prawa zajmuj¹ siê zreszt¹ nie tylko prawodawcy i regulatorzy

europejscy, lecz tak¿e Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeniowych
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(IAIS). IAIS przyj¹³ miêdzynarodowe standardy dotycz¹ce najistotniejszych kwestii pro-

wadzenia dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i zasad nadzoru ubezpieczeniowego. Wytyczn¹

nr 8.4 poœwiêci³ funkcji compliance, gdzie zobowi¹zuje ubezpieczyciela do posiadania

efektywnego systemu zgodnoœci, pomagaj¹cemu ubezpieczycielowi spe³niaæ prawne

i regulacyjne zobowi¹zania oraz promowaæ i utrzymywaæ kulturê zgodnoœci i integralno-

œci
13

. W tym celu zarz¹d zak³adu ubezpieczeñ powinien uchwaliæ kodeks dobrych

praktyk, tak by podj¹æ odpowiednie œrodki dla zgodnoœci swojej polityki z regulacjami

prawnymi oraz w zgodzie ze standardami etycznymi. Czêœci¹ tej wytycznej jest odpo-

wiednie wkomponowanie funkcji w strukturê zak³adu, a tak¿e powo³anie osoby nadzo-

ruj¹cej funkcjê (compliance officer). Realizuj¹c swoje zadania powinien on mieæ za-

pewniony bezpoœredni dostêp do zarz¹du i informowaæ o:

1) najwa¿niejszych ryzykach compliance, z jakimi ³¹czy siê dzia³alnoœæ ubezpieczyciela

oraz dzia³aniach podjêtych w celu ich zwalczania;

2) ocenie, w jaki sposób poszczególne dzia³y i komórki realizuj¹ standardy i cele comp-

liance;

3) problemach personalnych i konfliktach interesów;

4) grzywnach i innych sankcjach dyscyplinarnych na³o¿onych przez odpowiednie orga-

ny na ubezpieczyciela lub jego pracowników.

4. Miejsce compliance w strukturze organizacyjnej zak³adu

ubezpieczeñ

Compliance jest funkcj¹, do wype³niania której zobowi¹zani s¹ wszyscy

pracownicy i wspó³pracownicy zak³adu ubezpieczeñ, w ramach swoich obo-

wi¹zków s³u¿bowych. Przepisy prawa nie okreœlaj¹ jednoznacznie, w jaki sposób ma

przebiegaæ koordynacja wype³niania tej funkcji w zak³adzie ubezpieczeñ, choæ nie-

w¹tpliwie nadzorowanie jej dzia³alnoœci mo¿e zostaæ powierzone wy³¹cznie osobie

spe³niaj¹cej wymogi okreœlone w ustawie. Pewne wskazówki odnoœnie do umiejscowie-

nia organizacyjnego zawieraj¹ Zasady £adu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowa-

nych
14

, gdzie silnie podkreœla siê koniecznoœæ niezale¿noœci tej funkcji i zapew-

nienia efektywnoœci dzia³añ. Osi¹gniêciu tego celu s³u¿y wyodrêbniony status orga-

nizacyjny i dzia³anie na podstawie zasad okreœlaj¹cych cel, uprawnienia, zakres zadañ

i jej odpowiedzialnoœæ. § 47 Zasad stanowi, i¿: „1. Instytucja nadzorowana powinna

opracowaæ i wdro¿yæ efektywn¹, skuteczn¹ i niezale¿n¹ funkcjê zapewniania zgodno-

œci dzia³ania instytucji nadzorowanej z przepisami prawa i regulacjami wewnêtrzny-

mi oraz z uwzglêdnieniem rekomendacji nadzorczych. 2. Sposób organizacji funkcji

zapewnienia zgodnoœci powinien gwarantowaæ niezale¿noœæ wykonywania zadañ

w tym zakresie”.

Zgodnie z wymaganym przez KNF sposobem organizacji, status osoby kieruj¹cej

komórk¹ ds. zgodnoœci jest zrównany ze statusem osoby kieruj¹cej komórk¹

audytu wewnêtrznego. Powinny mieæ one zagwarantowany taki sam dostêp do rady

nadzorczej i zarz¹du. Takie wytyczne s¹ zawarte w § 49 Zasad: „1. Osoba kieruj¹ca ko-

mórk¹ audytu wewnêtrznego oraz osoba kieruj¹ca komórk¹ do spraw zapewnienia

zgodnoœci maj¹ zapewnion¹ mo¿liwoœæ bezpoœredniego komunikowania siê z or-

ganem zarz¹dzaj¹cym oraz nadzoruj¹cym lub komitetem audytu, a tak¿e po-

winny mieæ mo¿liwoœæ bezpoœredniego i jednoczesnego raportowania do tych
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organów. 2. Osoba kieruj¹ca komórk¹ audytu wewnêtrznego oraz osoba kie-

ruj¹ca komórk¹ do spraw zapewnienia zgodnoœci uczestniczy w posiedze-

niach organu zarz¹dzaj¹cego i organu nadzoruj¹cego lub komitetu audytu,

je¿eli przedmiotem posiedzenia s¹ zagadnienia zwi¹zane z systemem kontroli

wewnêtrznej, funkcj¹ audytu wewnêtrznego lub funkcj¹ zapewnienia zgod-

noœci”.

Zaznaczenia wymaga, i¿ Komisja Nadzoru Finansowego podkreœli³a dodatkowo

wagê compliance officera, wprowadzaj¹c regulacjê, i¿ jego powo³anie i odwo³anie ze

stanowiska wymaga zgody rady nadzorczej lub komitetu audytu. Zalecenia Ko-

misji Nadzoru Finansowego nie okreœlaj¹, jaki jest zakres jego zadañ. Nale¿y mieæ na-

dziejê, ¿e brak spójnoœci pomiêdzy Wytycznymi a przepisami ustawy zostanie usuniêty

w najbli¿szym czasie poprzez aktualizacjê Wytycznych. W chwili obecnej mo¿e budziæ

w¹tpliwoœci interpretacyjne, czy wyznaczenie przez zarz¹d, bez zgody rady nadzorczej,

osób nadzoruj¹cych funkcjê zgodnoœci z przepisami i audytu wewnêtrznego nie narusza

Wytycznych. Jednak jest to zupe³nie inna czynnoœæ ni¿ zawarcie umowy o pracê

z dyrektorem biura audytu czy compliance oraz mo¿e dotyczyæ innych osób. Nale¿y za-

znaczyæ, ¿e KNF oczekuje, ¿e cz³onkowie zarz¹du, co do zasady, nie bêd¹ ³¹czyæ pe³nio-

nych funkcji w zarz¹dzie z funkcjami nadzoruj¹cymi inne funkcje kluczowe, w tym

funkcjê compliance.

Zak³ady ubezpieczeñ opracowuj¹ i przyjmuj¹ politykê, która opisuje proces zapew-

niania zgodnoœci na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej ubezpieczyciela,

obowi¹zki compliance officera oraz podleg³ej komórki organizacyjnej, ale tak¿e wymogi

organizacyjne, a zw³aszcza mechanizmy zagwarantowania niezale¿noœci. Do

tych mechanizmów nale¿y zapewnienie mo¿liwoœci swobodnego wyra¿ania opinii i zaj-

mowania stanowiska, uprawnienia do prowadzenia wewnêtrznych postêpowañ wyjaœ-

niaj¹cych incydenty braku zgodnoœci lub incydenty konfliktu interesów. Organizacyj-

nie, dla zapewnienia zarz¹dzania ryzykiem braku zgodnoœci, zwykle stosuje siê nastê-

puj¹ce rozwi¹zania:

1) wyodrêbnia siê funkcjê compliance jako niezale¿n¹ od innych kluczowych funkcji;

2) wyznacza siê osobê nadzoruj¹c¹ i koordynuj¹c¹ tê funkcjê i wprowadza mechanizmy

gwarantuj¹ce niezale¿noœæ;

3) ustala siê odpowiednie procedury i polityki wewnêtrzne, wymuszaj¹ce na organiza-

cji stosowanie mechanizmów umo¿liwiaj¹cych wykonywanie funkcji (m.in. poprzez

uruchomienie kana³ów komunikacyjnych, szkolenia, tworzenie dokumentacji, po-

dzia³ów obowi¹zków przy podejmowaniu decyzji, weryfikacje podstaw itp.);

4) zapewnia siê mo¿liwoœæ bezpoœredniego raportowania pracowników do compliance

officera, a jego samego do zarz¹du i rady nadzorczej.

Nale¿y w tym miejscu zwróciæ uwagê na wymiar praktyczny zachowania niezale¿no-

œci omawianej funkcji, rozumianej jako funkcja rozproszona. Jak wczeœniej podkreœ-

lono, funkcja ta jest wykonywana przez wiêkszoœæ pracowników ubezpieczyciela, nie tyl-

ko przez osobê nadzoruj¹c¹ jej wykonywanie oraz podleg³¹ jej komórkê. W praktyce oz-

nacza to, ¿e w celu zapewnienia realizacji tej funkcji, pracownicy przy wykonywaniu

szeregu czynnoœci operacyjnych musz¹ dostosowaæ siê do przepisów i regulacji adek-

watnych do tych czynnoœci. Tymczasem trudno zapewniæ, a nawet oczekiwaæ, aby

wszyscy pracownicy byli niezale¿ni. St¹d podstawow¹ trudnoœci¹ we w³aœciwym pojêciu

niezale¿noœci tej funkcji jest uznanie, ¿e nale¿y j¹ rozumieæ jako mechanizm funk-

cjonowania instytucji, pozwalaj¹cy na identyfikowanie i zarz¹dzenie ryzy-

kiem compliance w sposób niezale¿ny od dzia³alnoœci operacyjnej.
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5. Stosowanie zasady proporcjonalnoœci w wykonywaniu funkcji

compliance

Zak³ad ubezpieczeñ powinien posiadaæ przejrzyst¹ oraz adekwatn¹ do skali i cha-

rakteru prowadzonej dzia³alnoœci oraz podejmowanego ryzyka strukturê organizacyjn¹,

w której podleg³oœæ s³u¿bowa, zadania oraz zakres obowi¹zków i odpowiedzialnoœci s¹

wyraŸnie przypisane i odpowiednio podzielone. Struktura organizacyjna powinna obej-

mowaæ i odzwierciedlaæ ca³y obszar dzia³alnoœci, wyraŸnie wyodrêbniaj¹c ka¿d¹ klu-

czow¹ funkcjê w obrêbie wykonywanych zadañ. Dotyczy to zarówno podzia³u zadañ, jak

i odpowiedzialnoœci pomiêdzy cz³onków zarz¹du, a tak¿e podzia³u zadañ i odpowiedzial-

noœci pomiêdzy komórki organizacyjne centrali, jednostki terenowe oraz poszczególne

stanowiska. Powy¿sza zasada proporcjonalnoœci odnosi siê zarówno do zadañ complian-

ce, umiejscowienia funkcji w zak³adzie ubezpieczeñ, jak równie¿ do sposobu identyfi-

kacji i zarz¹dzania ryzykami i zasobów, jakie zak³ad ubezpieczeñ powinien przeznaczyæ

na jej realizacjê.

Zgodnie z pismem Przewodnicz¹cego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 lute-

go 2016 r. (DLU/WO/606/59/1/2016/AW)
15

, skierowanym do zak³adów ubezpieczeñ

i reasekuracji, dotycz¹cym systemu zarz¹dzania przy kierowaniu siê zasad¹ proporcjo-

nalnoœci nale¿y wzi¹æ pod uwagê: formê, w jakiej dzia³a ubezpieczyciel (spó³ka akcyjna,

towarzystwo ubezpieczeñ wzajemnych), skalê dzia³alnoœci, mierzon¹ liczb¹ zawartych

umów lub liczb¹ ubezpieczonych, przypisem sk³adki, sum¹ bilansow¹, wysokoœci¹ re-

zerw oraz z³o¿onoœci¹ prowadzonej dzia³alnoœci, mierzon¹ wieloœci¹ oferowanych pro-

duktów oraz stopniem ich skomplikowania. Zdaniem KNF, organizacja systemu za-

rz¹dzania nie powinna jednak stanowiæ obci¹¿enia dla zak³adu ubezpieczeñ, który ma

swobodê w jego organizacji, a celem nadrzêdnym jest prawid³owe wykonywanie zadañ

w zakresie zarz¹dzania. W ocenie autorek dyrektywy te maj¹ te¿ zastosowanie do

organizacji funkcji zgodnoœci w zak³adzie ubezpieczeñ.

W zak³adach ubezpieczeñ o niewielkim udziale w rynku, których us³ugi kierowane

s¹ wy³¹cznie do przedsiêbiorców, zakres i zasoby przeznaczone na realizacjê funkcji

compliance powinny byæ inne ni¿ w du¿ej organizacji, w szczególnoœci oferuj¹cej us³ugi

masowe dla konsumentów, np. ubezpieczenia komunikacyjne, turystyczne lub ubezpie-

czenia na ¿ycie. W niektórych organizacjach ³¹czenie funkcji compliance z funkcj¹

zarz¹dzania ryzykiem, a nawet z funkcj¹ audytu wewnêtrznego, przy zachowaniu odpo-

wiedniego podzia³u zadañ i niezale¿noœci procesów (np. audytowanie przez podmiot ze-

wnêtrzny obszaru compliance i ryzyka) jest w œwietle zapisów ustawy i rozporz¹dzenia

delegowanego dopuszczalne. Zasada proporcjonalnoœci zostanie zachowana, je¿eli

ubezpieczyciel bêdzie w stanie wykazaæ, ¿e ³¹czenie funkcji kluczowych ma na celu

ograniczenie kosztów zwi¹zanych z wprowadzaniem nowego systemu zarz¹dzania oraz

efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich i organizacyjnych przy jednoczesnym bra-

ku zwiêkszenia ekspozycji na ryzyko braku zgodnoœci, np. w ma³ych organizacjach lub

organizacjach nienara¿onych w wysokim stopniu na ryzyko compliance. Wzajemne re-

lacje miêdzy funkcjami oraz zakres zadañ musi jednak zapewniaæ zarz¹dzanie zarówno

ryzykiem compliance, jak i ryzykiem operacyjnym w sposób jasny i transparentny dla

pracowników oraz organu nadzoru. W ocenie autorek, nie jest równie¿ sprzeczne

z przepisami prawa ³¹czenie funkcji zgodnoœci z przepisami z niektórymi funkcjami

operacyjnymi, np. obs³ug¹ prawn¹ czy kontrolingiem finansowym. Takiemu rozwi¹za-
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niu powinno jednak towarzyszyæ wprowadzenie tzw. chiñskich murów, pozwalaj¹cych

na zachowanie niezale¿noœci i bezstronnoœci funkcji.

Natomiast w organizacjach o bardzo rozwiniêtej strukturze organizacyjnej funkcja

zgodnoœci z przepisami nie tylko powinna zostaæ wyodrêbniona jako niezale¿na komór-

ka w centrali, lecz dodatkowo w poszczególnych jednostkach terenowych czy te¿ du¿ych

jednostkach organizacyjnych sprzeda¿y powinny zostaæ wyznaczone osoby odpowie-

dzialne za zapewnienie zgodnoœci, raportuj¹ce do compliance officera. Komórki te

powinny byæ oddzielone organizacyjnie zarówno od innych funkcji kluczowych, jak

i operacyjnych.

W innych organizacjach, w szczególnoœci miêdzynarodowych grupach finansowych,

funkcja compliance sprawowana jest przez kilka wyspecjalizowanych komórek, np. de-

partament jakoœci sprzeda¿y, bezpieczeñstwa, kontrolingu i przeciwdzia³ania nadu¿y-

ciom i przestêpczoœci, przeciwdzia³ania praniu pieniêdzy. Tworz¹ one spójny system

compliance, którego strategia jest czêsto przyjmowana i koordynowana na poziomie

grupy kapita³owej. Zasada proporcjonalnoœci odnosi siê, zdaniem autorek, nie tylko do

umiejscowienia w strukturze zak³adu ubezpieczeñ tej funkcji, lecz równie¿ do sposobu

zarz¹dzania ryzykami compliance, regulacji wewnêtrznych i szkoleñ. Zasada proporcjo-

nalnoœci jest tak¿e szczególnie istotna przy wyborze przez przedsiêbiorcê narzêdzi u¿y-

wanych do identyfikacji, pomiaru, zarz¹dzania oraz raportowania ryzyka braku zgodno-

œci. Niektóre zak³ady ubezpieczeñ mog¹ poprzestaæ na realizacji tych obowi¹zków przy

wykorzystaniu ogólnodostêpnych narzêdzi: poczty elektronicznej, excela, archiwizacji

papierowej czy te¿ elektronicznej dokonywanej rêcznie na dyskach sieciowych. Inne

natomiast, w celu zapewnienia efektywnoœci systemu, musz¹ opracowaæ lub zakupiæ

system informatyczny dedykowany dla ryzyka compliance.

Zatem ka¿da organizacja musi dokonaæ w³asnej analizy struktury organizacyjnej,

uwarunkowañ zewnêtrznych i wewnêtrznych w celu oceny, czy zasada proporcjo-

nalnoœci jest w przyjêtym przez ni¹ modelu funkcji compliance prawid³owo realizo-

wana.

6. Rola i zadania compliance officera

Funkcji compliance, jako nowego podejœcia do organizacji przedsiêbiorstwa we

wspó³czesnym wymiarze, nale¿y doszukiwaæ siê w prawie amerykañskim, a przede

wszystkim w ustawie Sorbanes – Oxley Act SOX
16

, bêd¹cej reakcj¹ rz¹du federalnego na

nadu¿ycia finansowe amerykañskich przedsiêbiorstw w latach 2000–2001. W ustawie

tej m.in. zaproponowano wprowadzenie do przedsiêbiorstw nowego stanowiska, tzw.

corporate responsibility officera.

Rola compliance officera ³¹czy w sobie wymóg posiadania odpowiedniej wiedzy

i umiejêtnoœci w zakresie produktów i sprzeda¿y, zachodz¹cych w przedsiêbiorstwie

procesów, analizy rynku, zmian regulacyjnych dotycz¹cych dzia³alnoœci przedsiêbior-

stwa, a tak¿e troskê o dobry wizerunek podmiotu. Dzia³alnoœæ ta ma zatem charakter

wieloaspektowy i interdyscyplinarny. Compliance officer powinien mieæ pe³ne wsparcie

zarz¹du w ka¿dej sferze prowadzonej przez siebie dzia³alnoœci. Jednoczeœnie musi

informowaæ kierownictwo o wynikach swojej pracy, co obejmuje tak¿e obowi¹zek rapor-

towania o nieprawid³owoœciach w dzia³alnoœci osób realizuj¹cych funkcje kierownicze
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ni¿szego szczebla. Mimo tych obowi¹zków, funkcja compliance officera musi byæ

w pe³ni niezale¿na, tak¿e wobec zarz¹du.

W uznaniu wagi i roli tego stanowiska, polskie regulacje ustawowe wprowadzaj¹

szereg wymogów formalnych dotycz¹cych osoby nadzoruj¹cej funkcjê zgodnoœci

z przepisami w zak³adzie ubezpieczeñ. Zgodnie z art. 48 ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej osoba ta musi spe³niæ ³¹cznie nastêpuj¹ce wyma-

gania:

1) posiadaæ doœwiadczenie zawodowe niezbêdne do wykonywania nadzorowanej klu-

czowej funkcji,

2) dawaæ rêkojmiê wykonywania zadañ w sposób nale¿yty,

3) posiadaæ pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych,

4) posiadaæ wy¿sze wykszta³cenie uzyskane w Rzeczypospolitej Polskiej lub uzyskane

w innym pañstwie wykszta³cenie bêd¹ce wykszta³ceniem wy¿szym w rozumieniu

w³aœciwych przepisów tego pañstwa,

5) nie byæ skazana za umyœlne przestêpstwo lub umyœlne przestêpstwo skarbowe pra-

womocnym wyrokiem s¹du.

Zak³ad ubezpieczeñ jest zobowi¹zany do poinformowania organu nadzoru o zmia-

nach na stanowisku osoby nadzoruj¹cej funkcjê compliance, w terminie 7 dni od dnia

dokonania zmiany. KNF mo¿e równie¿ w drodze decyzji zakazaæ danej osobie nadzoro-

wania funkcji zgodnoœci z przepisami.

Obowi¹zkiem compliance officera jest ponoszenie odpowiedzialnoœci za zarz¹dza-

nie ryzykiem prawnym w przedsiêbiorstwie oraz osi¹ganie kompromisu pomiêdzy

realizacj¹ interesu ekonomicznego pracodawcy a wymaganiami ró¿nych grup intere-

sariuszy, m.in. akcjonariuszy, udzia³owców, rady nadzorczej i organów pañstwo-

wych
17

. Zakres kompetencji compliance officera dotyczy w szczególnoœci nastêpu-

j¹cych sfer:

1) zgodnoœæ dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa z przepisami prawa polskiego i unijnego

oraz zaleceniami instytucji nadzorczych i innych podmiotów maj¹cych wp³yw na

praktyki obowi¹zuj¹ce na rynkach finansowych;

2) przeciwdzia³anie praniu brudnych pieniêdzy, finansowaniu terroryzmu, korupcji

oraz innym nadu¿yciom wœród klientów, pracowników i kontrahentów, ochrona ta-

jemnic prawnie chronionych;

3) ochrona informacji poufnych oraz danych osobowych, nadzór nad przep³ywem

informacji poufnych;

4) nadzór nad tzw. chiñskimi murami;

5) przeciwdzia³anie manipulacjom na instrumentach finansowych;

6) kontrola transakcji prywatnych pracowników na instrumentach finansowych;

7) tajemnica ubezpieczeniowa, informacje poufne i stanowi¹ce tajemnicê zawo-

dow¹;

8) polityka informacyjna dotycz¹ca ujawnieñ;

9) zarz¹dzanie konfliktami interesów;

10) zapewnienie, ¿e pracownicy przedsiêbiorstwa bêd¹ przestrzegaæ zasad etyki i odpo-

wiednich praktyk rynkowych;

11) ustalanie zasad etycznego postêpowania w prowadzeniu dzia³alnoœci ubezpiecze-

niowej;

12) reklama produktów ubezpieczeniowych;

PRAWO ASEKURACYJNE 1/2016 (86) 77

Funkcja compliance w zak³adzie ubezpieczeñ

17
M. Hasse, op. cit., s. 4.



13) przyjmowanie zg³oszeñ, postêpowanie wyjaœniaj¹ce, wypracowanie standardów

chroni¹cych pracowników zg³aszaj¹cych nieprawid³owoœci (w tym: whistleblo-

wing);

14) zarz¹dzanie ryzykiem operacyjnym w obszarze compliance;

15) kontakty z instytucjami nadzorczymi, w tym dystrybucja korespondencji prze-

sy³anej przez tej instytucje i odpowiedzi na jej zapytania;

16) zagadnienia zwi¹zane z outsourcingiem ubezpieczeniowym;

17) uczestniczenie w rozwijaniu nowych modeli biznesowych lub tworzeniu nowych

produktów, z uwzglêdnieniem regulacji obowi¹zuj¹cych w tym zakresie oraz

w³aœciwej komunikacji;

18) rozpatrywanie skarg i reklamacji klientów, wspieranie w tym zakresie innych de-

partamentów;

19) nadzór nad polityk¹ zwi¹zan¹ z otrzymywaniem i wrêczaniem przez pracowników

prezentów oraz organizacj¹ imprez z udzia³em klientów;

20) nadzór nad przesy³aniem do instytucji nadzorczych ró¿nego rodzaju raportów wy-

maganych prawem;

21) przeprowadzanie szkoleñ i akcji informacyjnych dla pracowników w zakresie kultu-

ry compliance;

22) przeciwdzia³anie mobbingowi w pracy.

Zakres zadañ compliance officera jest uzale¿niony od uwarunkowañ zewnêtrznych

i wewnêtrznych (stopnia uregulowania rynku, na którym dzia³a przedsiêbiorstwo, ro-

dzaju œwiadczonych us³ug), ale przede wszystkim od kultury korporacyjnej organizacji

i poziomu œwiadomoœci ryzyka istniej¹cego wœród kadry zarz¹dzaj¹cej, pracowników

oraz wspó³pracowników. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e jest to przede wszystkim funkcja prewen-

cyjna, jednak w przypadku zaistnienia incydentu lub realizacji ryzyka mo¿e to byæ

równie¿ funkcja represyjna.

W ramach funkcji prewencyjnej informuje siê o mo¿liwoœci zaistnienia niepra-

wid³owoœci w dzia³aniach zak³adu lub o ryzyku reputacyjnym czy te¿ regulacyjnym. Co

wiêcej, za³o¿eniem tej funkcji jest przeciwdzia³anie wszelkim próbom podjêcia dzia³añ

nieprawid³owych oraz minimalizacja ryzyka reputacyjnego lub regulacyjnego.

W ramach funkcji represyjnej compliance wykrywa i identyfikuje pope³nione nie-

prawid³owoœci oraz wprowadza dzia³ania naprawcze dla poprawy wewnêtrznych proce-

dur oraz polepszenia wizerunku medialnego po wykryciu i nag³oœnieniu nieprawid³owo-

œci w przedsiêbiorstwie. W tym celu niezbêdne jest ustanowienie odpowiednich proce-

dur wewnêtrznych o charakterze dochodzeniowo-œledczym, np. przeszukania, przes³u-

chania pracowników, zabezpieczenie danych
18

.

Bardzo istotn¹, a mo¿e nawet najwa¿niejsz¹ rol¹ compliance w wielu organizacjach

s¹ dzia³ania promuj¹ce i szkoleniowe w zakresie etyki w biznesie, ochrony

danych osobowych, tajemnicy przedsiêbiorstwa, tajemnicy zawodowej. Œwia-

domoœæ ryzyka i koniecznoœci jego raportowania mo¿e zapobiec wyst¹pieniu szkód dla

przedsiêbiorstwa w wyniku materializacji ryzyka, które mog³oby prowadziæ nawet do

niewyp³acalnoœci lub upad³oœci przedsiêbiorcy.

7. Incydenty compliance

Przez incydenty compliance nale¿y rozumieæ te sytuacje, w których nastêpuje naru-

szenie procedur w przedsiêbiorstwie, a które mog¹ wynikaæ zarówno z ich niew³aœciwo-
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œci oraz b³êdów pope³nionych przez pracowników przedsiêbiorstwa, tak¿e w formie

œwiadomych naruszeñ
19

. W praktyce amerykañskich prawników takie podejrzenie na-

ruszenia obowi¹zków compliance zosta³o okreœlone jako red flag
20

. Przeciwdzia³aj¹c tym

zjawiskom nale¿y ustanowiæ jak najwiêcej kana³ów umo¿liwiaj¹cych zadawanie pytañ

dotycz¹cych w³aœciwych zachowañ oraz zg³aszanie ewentualnych naruszeñ. Procedura

notyfikacji zastrze¿eñ powinna nastêpowaæ w formie bezpoœredniego kontaktu z dzia-

³em compliance albo odpowiednimi prze³o¿onymi. Dodatkowo nale¿y stworzyæ system

informowania o nieprawid³owoœciach, umo¿liwiaj¹cy zg³aszanie nieprawid³owoœci

przez pracowników w sposób anonimowy
21

. W szczególnoœci niezwykle wa¿nym narzê-

dziem jest poufny system informacyjny w ramach przedsiêbiorstwa. Metoda zg³aszania

naruszeñ jest tak¿e okreœlana jako whistleblowing, z któr¹ wi¹¿e siê zasada, i¿ pracow-

nik, który poinformowa³ o nieprawid³owoœciach w ramach przedsiêbiorstwa nie mo¿e

spotykaæ siê z negatywnymi konsekwencjami, co potwierdzi³ Europejski Trybuna³ Praw

Cz³owieka w wyroku z 21 lipca 2011 r. w sprawie B. Heinisch przeciwko Niemcom.

Ta regu³a zosta³a wprowadzona przez Zasady £adu Korporacyjnego dla instytucji

nadzorowanych KNF, zgodnie z któr¹ w przypadku wprowadzenia w instytucji nadzoro-

wanej anonimowego sposobu powiadamiania organu zarz¹dzaj¹cego lub organu nadzo-

ruj¹cego o nadu¿yciach w tej¿e instytucji nadzorowanej, powinna byæ zapewniona mo¿-

liwoœæ korzystania z tego narzêdzia przez pracowników bez obawy negatywnych konsek-

wencji ze strony kierownictwa i innych pracowników instytucji nadzorowanej. Dodatko-

wo, organ zarz¹dzaj¹cy powinien przedstawiaæ organowi nadzoruj¹cemu raporty do-

tycz¹ce powiadomieñ o powa¿nych nadu¿yciach
22

. Wszelkie nieprawid³owoœci, które

nast¹pi³y w ramach funkcjonowania przedsiêbiorstwa z powodu niew³aœciwego zacho-

wania jego pracowników, musz¹ wi¹zaæ siê z odpowiednimi sankcjami dyscyplinarnymi,

m.in. upomnieniami, naganami, karami finansowymi, zwolnieniem czy odpowiedzial-

noœci¹ prawn¹. Najczêœciej w tym celu tworzy siê odpowiednie komisje dyscyplinarne,

w sk³ad których wchodz¹ prze³o¿eni odpowiedzialni za naruszenie i przedstawiciele

dzia³ów: prawnego, personalnego i compliance. Zadaniem komisji jest zastosowanie

odpowiednich sankcji oraz wdro¿enie dzia³añ naprawczych, np. poprzez zmianê pro-

cedur, wytycznych lub struktury organizacyjnej
23

.

8. Podsumowanie

Compliance w zak³adach ubezpieczeñ przeze wszystkim obejmuje przestrzeganie

w³aœciwych standardów zachowañ rynkowych, zarz¹dzanie konfliktami interesów, za-

pewnienie w³aœciwej jakoœci œwiadczonych us³ug oraz standardów etycznych. Zazwy-

czaj dotycz¹ one równie¿ konkretnych zagadnieñ, takich jak: zapobieganie praniu brud-

nych pieniêdzy, zapobieganie finansowaniu terroryzmu, ochrona danych osobowych,

analiza oferty produktowej, materia³ów marketingowych i informacyjnych. Zadania
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compliance mog¹ rozci¹gaæ siê tak¿e na kwestie podatkowe, maj¹ce zastosowanie

w kszta³towaniu struktury produktów ubezpieczeniowych czy minimalizacji ryzyka

podatkowego, na jakie nara¿ony jest ka¿dy przedsiêbiorca.

Compliance realizuje funkcje kontrolne, nadzorcze i koordynacyjne w identyfikacji,

monitoringu oraz eliminacji lub minimalizacji ryzyka, zgodnoœci we wszystkich obsza-

rach dzia³alnoœci w zak³adzie ubezpieczeñ. Jednak najistotniejszym zadaniem com-

pliance w zak³adzie ubezpieczeñ jest funkcja edukacyjno-doradcza dla biznesu, realizo-

wana poprzez cykliczne szkolenia zarówno kadry zarz¹dzaj¹cej i pracowników, jak rów-

nie¿ dystrybutorów, doradztwo dla organów zarz¹dzaj¹cych i nadzorczych oraz kierow-

ników jednostek organizacyjnych. Rola compliance nie powinna byæ postrzegana jako

ograniczenie rozwoju biznesu, lecz jako szansa na unikniêcie znacznych strat finanso-

wych zak³adu ubezpieczeñ w przysz³oœci, wynikaj¹cych z materializacji ryzyka com-

pliance w zamian za rezygnacjê z krótkoterminowych zysków. Decyzja zawsze podejmo-

wana jest przez jednostki biznesowe, jednak prawid³owe doradztwo ze strony com-

pliance pozwala jednostkom operacyjnym na podejmowanie w pe³ni œwiadomych decy-

zji co do akceptacji ryzyk.

Ponadto, compliance dzia³a na dwóch p³aszczyznach: wewn¹trz struktury organiza-

cyjnej zak³adu przedsiêbiorstwa oraz na zewn¹trz. Dzia³aniami, które s¹ skierowane na

zewn¹trz przedsiêbiorstwa mog¹ byæ kontakty z regulatorami, Polsk¹ Izb¹ Ubezpieczeñ,

Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, Polskim Biurem Ubezpieczycieli Ko-

munikacyjnych czy te¿ stowarzyszeniami poœredników ubezpieczeniowych lub przed-

siêbiorców rynku finansowego. Uczestnictwo w opracowywaniu wspólnych standardów

etycznych oraz dobrych praktyk dla ca³ego rynku ubezpieczeniowego, inicjowanie

dzia³añ w celu przeciwdzia³ania przestêpczoœci ubezpieczeniowej powinno byæ równie¿

realizowane przez funkcjê zgodnoœci.

Compliance jest te¿ czêsto zaanga¿owane w dzia³ania realizowane przez przedsiê-

biorcê w ramach spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu: wspieranie sponsoringu, daro-

wizn na cele charytatywne lub instytucji po¿ytku publicznego, uczestnictwo w dzia-

³aniach edukacyjnych skierowanych do m³odzie¿y, opracowania standardów etycznych,

jakie musz¹ spe³niaæ partnerzy biznesowi, uczestnictwo w akcjach promuj¹cych pre-

wencjê ubezpieczeniow¹.

Rola, znaczenie i pozycja funkcji zgodnoœci na polskim rynku ubezpieczeniowym bê-

dzie wzrastaæ, tak jak to mia³o miejsce wczeœniej na bardziej rozwiniêtych rynkach fi-

nansowych. Zwiêkszenie aktywnoœci nadzoru ubezpieczeniowego, wprowadzanie licz-

nych prokonsumenckich regulacji zarówno krajowych, jak i europejskich oraz wzrost

znaczenia soft law niew¹tpliwie wp³ywa na identyfikowanie przez zak³ady ubezpieczeñ

ryzyka zgodnoœci jako jednego z g³ównych w nadchodz¹cych latach.

Beata Mrozowska-Bartkiewicz

radca prawny

Aldona Wnêk

radca prawny
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Compliance Function in an Insurance Undertaking

The term compliance means conformity with widely-understood law and other standards, whose

range is often impossible to be precisely determined. The primary purpose of this function in the

insurance undertaking, as well as in any other company, is to develop such a business organisation

and the cooperation of all its employees to minimise the risk of irregularities, the existence and

particularly public disclosure of which, would involve the risk of the insurer’s non-compliance

with the legal regulations or internal standards, also of the economic importance to this entity.

It is known that even the best operating economic entity might quickly lose its position. Nowadays

due to legislative and technological developments accompanied by instant information flow, such

a danger is even more real than ever. The non-compliance shall be assessed by the industry, regu-

lators, the public and the market, which will either recognize the undertaking as reliable, or on the

contrary. That will frequently lead to the change of the image, and as a result, of business relations

and customer perception. Hence, it is in the best interest of the company to necessarily imple-

ment an efficient compliance system. It is particularly important in the case of those insurers who

treat a good image as a key value.

Keywords: insurance company management system, key features, the report on the solvency of

the insurer, compliance, Corporate Governance Rules.
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