
WYTYCZNE ESMA DLA 
FUNKCJI COMPLIANCE 
ROK 2021
Propozycje wdrożeniowe

CZ IV

Przedstawiam czwartą część artykułu  
w zakresie Wytycznych ESMA dla funkcji 
compliance, w której skupię się na dalszej 
części wytycznej nr 3 tj. wytycznej dotyczącej 
obowiązków sprawozdawczych komórki ds. 
nadzoru zgodności z prawem w zakresie pkt. 28 
lit. d) - e) oraz punktów 29 – 32 Wytycznych 2021.

Pkt. 28 lit d) tir. 1 -3 Wytycznych 2021: 

(d) Podjęte działania

 ʃ streszczenie wszelkich działań podjętych 
w celu wyeliminowania istotnego ryzyka 
niewypełnienia przez firmę lub jej pracowników 
obowiązków wynikających z MiFID II;

 ʃ środki, które już podjęto i które mają zostać 
podjęte w celu zapewnienia zgodności  
ze zmienionymi wymogami;

 ʃ sposób reagowania na otrzymywane skargi 
i wypłaty środków dokonane w związku  
ze skargą, o ile nie zostały one jeszcze ujęte  
w innych sprawozdaniach. Działania w zakresie 
szczególnych kwestii związanych ze zgodnością 
z prawem lub ryzykiem w odniesieniu  
do polityk lub procedur przyjętych przez firmę 
w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych 
i prowadzenia działalności inwestycyjnej  
w wyniku przeglądu skarg klientów;

Jak wdrożyć?  ESMA wskazuje dodatkowo 
co powinno znaleźć się każdorazowo  
w sprawozdaniach funkcji compliance. I tak  
w zakresie pierwszego tiret - nie powinno ono 
nastręczać w zasadzie kłopotów wdrożeniowych. 
Można się oczywiście zastanawiać jaka powinna 
być granularność opisów („streszczenie”) wszelkich 
działań podjętych w celu wyeliminowania 
istotnego ryzyka – tu moim zdaniem trzeba 
wypośrodkować podejście między poziomem 
ogólnym a szczegółowym, tak by kadra managerska 
otrzymywała odpowiedni poziom szczegółowości 
informacji, pozwalający na podjęcie szybkich

działań naprawczych. Kwestię „istotności ryzyka” 
omówiłem w pierwszej części artykułu1, gdzie 
mowa była o poziomach istotności, programie 
monitorowania czy KRI.

W zakresie drugiego tiret, czyli podjętych 
środków ale także tych, które mają zostać podjęte  
w celu zapewnienia zgodności, to wydaje się,  
że powinien być to opis na zasadzie sprawozdania 
z wykonanych czynności oraz plany funkcji 
compliance. Założyłbym, że funkcja compliance 
powinna mieć zadania opisane powyżej wpisane 
w odpowiednie wewnętrzne akty normatywne.

Trzecie tiret może być nieco trudniejsze  
do wdrożenia. Analogiczne kwestie omówiłem 
w trzeciej części artykułu2. Pamiętając  
o rozbieżnościach w podejściu do skarg  
(i reklamacji) w zależności czy mówimy o firmie 
inwestycyjnej czy o banku z art. 70 ust. 2 ustawy 
o obrocie instrumentami finansowymi3, w danym 
sprawozdaniu należy opisać sposób reagowania  
na otrzymywane skargi i wypłaty środków 
dokonane w związku ze skargą, czyli w praktyce 
może to oznaczać stworzenie rozdziału/slajdu  
(w zależności od formy sprawozdania), który 
będzie wskazane kwestie opisywał (o ile nie zostały 
one jeszcze ujęte w innych sprawozdaniach, 
choć nawet wtedy ująłbym wskazane kwestie 
w sprawozdaniu). W ogóle wydaje się,  
że sprawozdania mogą, poza wieloma innymi 
kwestiami, zostać ułożone właśnie tak jak chcą 
tego Wytyczne 2021.

Pkt. 28 lit e) tir. 1 -4 Wytycznych 2021:

(e) Inne zagadnienia

 ʃ inne istotne zagadnienia dotyczące zgodności 
z prawem, które wystąpiły od ostatniego 
sprawozdania;

 ʃ przegląd istotnej korespondencji z właściwymi 
organami; oraz
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- uwzględnić co najmniej:

 ʃ informacje na temat udziału komórki ds. 
nadzoru zgodności z prawem w opracowywaniu, 
monitorowaniu i przeglądzie polityk i procedur 
firmy w zakresie zarządzania produktami;

 ʃ wszystkie wyszczególnione w art. 22 ust. 
2 rozporządzenia delegowanego MiFID 
II zagadnienia istotne z perspektywy 
monitorowania zarządzania produktami firmy 
przez komórkę ds. nadzoru zgodności z prawem 
(na przykład ustalenia komórki dotyczące 
polityk i procedur zarządzania produktami 
przedsiębiorstwa, ich naruszeń i niedociągnięć, 
a także działań, które zostały lub mają zostać 
podjęte w celu ich usunięcia).

Jak wdrożyć? Wskazany punkt już we wstępie 
wskazuje, że w sprawozdaniach funkcji compliance 
powinna znajdować się część traktująca o 
zasadach zarządzania produktami. Dodatkowo 
pojawia się aspekt „istotności” w zakresie np. 
znaczenia firmy jako wytwórcy lub dystrybutora 
produktu, ale wydaje się, że akurat kwestie 
wskazane poniżej powinny być każdorazowo 
opisane w sprawozdaniu funkcji compliance. Ciężko 
wyobrazić sobie firmę inwestycyjną bądź bank  
z art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie, które uznają,  
że ich obowiązki w zakresie dystrybucji/
wytwarzania instrumentu finansowego są 
nieistotne.

Punkt 29 (b) przesądza o znaczącym temacie, 
który powinien być przez funkcję compliance 
wykonywany, a co za tym idzie, także 
sprawozdawany, mianowicie sprawozdanie 
powinno odnosić się do wszystkich kwestii 
wyszczególnionych w art. 22 ust. 2 Rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 
kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE 
w odniesieniu do wymogów organizacyjnych  
i warunków prowadzenia działalności przez 
firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych 
na potrzeby tej dyrektywy4, tj.:

 ʃ stałego monitorowania i regularnej oceny 
adekwatności i skuteczności środków, strategii 
i procedur (…)oraz działań podjętych w celu 
wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości 
w wypełnianiu przez firmę jej zobowiązań;

 ʃ doradztwa i pomocy dla osób zaangażowanych 

 ʃ informacje dotyczące wszelkich odstępstw  
ze strony kadry kierowniczej wyższego szczebla 
od ważnych zaleceń lub ocen wydanych przez 
komórkę ds. nadzoru zgodności z prawem;

 ʃ informacje dotyczące wszelkich odstępstw  
od zasady, zgodnie z którą pozostałym 
jednostkom organizacyjnym nie wolno wydawać 
poleceń pracownikom odpowiedzialnym  
za zgodność z prawem ani w inny sposób wpływać 
na wykonywane przez nich czynności; oraz

 ʃ w przypadku gdy firma korzysta ze zwolnienia 
z obowiązku wyznaczania inspektora nadzoru, 
którego wyłącznym zadaniem byłoby pełnienie 
funkcji komórki ds. nadzoru zgodności z prawem, 
ocenę ciągłej odpowiedniości mechanizmów 
służących zapobieganiu konfliktom interesów.

 ʃ podsumowanie kontroli na miejscu lub badania 
dokumentów przeprowadzonych przez komórkę 
ds. nadzoru zgodności z prawem; 

Jak wdrożyć?  Wskazany punkt wydaje się być 
relatywnie prosty do wdrożenia. Jeśli chodzi  
o tiret 1 i 2 to tego typu zagadnienia powinny się 
pojawić w sprawozdaniu, przy czym w zakresie 
innych istotnych zagadnień dotyczących 
zgodności z prawem, które wystąpiły od ostatniego 
sprawozdania, to powinniśmy tam ująć wszystko 
co uznamy za istotne, a co nie zostało ujęte  
w pozostałych częściach sprawozdania. W zakresie 
tiret drugiego, to w regulacjach wewnętrznych 
powinniśmy także uprzednio wskazać jakie 
podmioty uznajemy za właściwe organy – zapewne 
będą to: KNF, UOKiK, Rzecznik Finansowy, UODO, 
NBP, KDPW, GIIF ale można także wskazać szerzej 
oznaczając podmiotu typu Związek Banków 
Polskich, Izba Domów Maklerskich, czy GPW 
Benchmark (tam, gdzie dotyczą).

W zakresie tiret trzeciego i czwartego, należy 
pamiętać, że co do zasady takie sytuacje nie 
powinny mieć miejsca, w zakresie funkcji 
compliance. Te dwa tiret są skierowane raczej  
do innych krajów członkowskich, w których być 
może takie sytuacje, w szczególności tiret czwarte, 
mogą wystąpić.

Pkt. 29 lit a) - b) Wytycznych 2021: W części 
sprawozdania dotyczącej zasad zarządzania 
produktami firmy komórka ds. nadzoru zgodności 
z prawem powinna również – jeżeli jest to istotne 
w świetle sytuacji firmy (np. znaczenia firmy jako 
producenta lub dystrybutora produktu)
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 tworzonych lub dystrybuowanych w okresie 
sprawozdawczym, jak również tych, których 
cechy uległy w tym okresie istotnej zmianie;

 ʃ (w przypadku firm tworzących produkty)  
w ramach informacji o strategii dystrybucji: 
informacje o poszczególnych dystrybutorach, 
ze szczególnym uwzględnieniem nowych 
dystrybutorów;

 ʃ informację o tym, czy produkty są dystrybuowane 
poza ich (pozytywnym) rynkiem docelowym  
i w jakim zakresie,

w celu przeprowadzenia oceny, czy stosowane przez 
firmę zasady zarządzania produktami funkcjonują 
zgodnie z założeniami.

W tym celu komórka ds. nadzoru zgodności 
z prawem może poddać krytycznej analizie 
wszelkie prace, sprawozdania lub metody, o 
których informacje uzyskała od komórki firmy lub 
pracowników opracowujących zasady zarządzania 
produktami.

Zgodnie z zasadą proporcjonalności, w przypadku 
omawiania w sprawozdaniu, na przykład, zasad 
zarządzania produktami firmy, informacje na temat 
prostszych, bardziej powszechnych produktów 
mogą być mniej szczegółowe, natomiast produkty 
charakteryzujące się złożonością/ryzykiem lub 
innymi istotnymi cechami (brak możliwości 
upłynnienia lub innowacyjność) powinny być 
opisane bardziej szczegółowo.

Na wstępie warto ponowie zauważyć, że zdaniem 
ESMA funkcja compliance powinna w ramach 
swojego sprawozdania zawrzeć część dotyczącą 
zarządzania produktem (product governance). 
Wytyczne 2021 w tym zakresie referują do art. 
9 ust. 6 i art. 10 ust. 8 Dyrektywy delegowanej 
Komisji (UE) 2017/593 z dnia 7 kwietnia 2016 
r. uzupełniającej dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu 
do zabezpieczenia instrumentów finansowych 
i środków pieniężnych należących do klientów, 
zobowiązań w zakresie zarządzania produktami 
oraz zasad mających zastosowanie do oferowania 
lub przyjmowania wynagrodzeń, prowizji bądź 
innych korzyści pieniężnych lub niepieniężnych5. 
Wskazane art. 9 ust. 66 i art. 10 ust. 87 Dyrektywy 
delegowanej 593/2017 rzecz jasna nie obowiązują 
wprost, ale wymagały implementacji do polskiego 
porządku prawnego. Dlatego też wpisując 
wskazane obowiązki do wewnętrznych aktów

 odpowiedzialnych za wykonywanie usług  
i działalności inwestycyjnej ;

 ʃ przekazywania kierownictwu, co najmniej raz 
do roku, sprawozdań dotyczących wdrażania  
i skuteczności ogólnego środowiska kontroli  
w odniesieniu do usług i działalności 
inwestycyjnej, zidentyfikowanych zagrożeń 
oraz składania sprawozdań dotyczących 
rozpatrywania skarg, a także podjętych lub 
planowanych działań naprawczych;

 ʃ monitorowania funkcjonowania procesu 
rozpatrywania skarg i uznawanie skarg za źródło 
istotnych informacji w kontekście ogólnych 
obowiązków w zakresie monitorowania.

W uproszczeniu oznacza to, że funkcja compliance 
powinna w sprawozdaniu zawrzeć wszystkie wyżej 
wskazane zagadnienia, także kiedy mówimy 
o funkcji compliance w bankach z art. 70 ust. 2 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
oczywiście tylko w zakresie ogólnie pojętej funkcji 
compliance „inwestycyjnego” (czyli w klasycznych 
modelach – compliance dla obszaru skarbu  
ale także obsługa klienta – konsumenta w zakresie 
instrumentów fiansowych.

Pkt. 29 lit c) Wytycznych 2021: - W części 
sprawozdania dotyczącej zasad zarządzania 
produktami firmy komórka ds. nadzoru zgodności 
z prawem powinna również – jeżeli jest to istotne 
w świetle sytuacji firmy (np. znaczenia firmy jako 
producenta lub dystrybutora produktu) – uwzględnić 
co najmniej: (…) Sporządzane systematycznie 
informacje na temat instrumentów finansowych 
tworzonych/dystrybuowanych przez firmę,  
w tym informacje dotyczące strategii dystrybucji,  
o której mowa w art. 9 ust. 6 i art. 10 ust. 8 dyrektywy 
delegowanej MiFID II, a mianowicie co najmniej:

 ʃ informacje o liczbie i charakterze tworzonych lub 
dystrybuowanych (w zależności od przypadku) 
produktów, w tym o odpowiednich rynkach 
docelowych i inne informacje pochodzące 
z danego procesu zatwierdzania produktu, 
niezbędne do oceny ryzyka braku zgodności 
w szczególności z polityką zarządzania 
produktami firmy (np. dotyczące złożoności 
produktu, występowania konfliktów interesów 
w związku z produktem, w szczególności 
istotne dane z analizy scenariuszy, informacje 
o stosunku kosztów do zysku), ze szczególnym 
uwzględnieniem nowych rodzajów produktów



normatywnych, konieczne będzie odwołanie  
nie do przepisów Dyrektywy delegowanej 
593/2017 ale do przepisów Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r.  
w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, 
banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy 
o obrocie instrumentami finansowymi, i banków 
powierniczych, a dokładniej do par. 24 ust. 8. Jeśli 
sprawozdanie funkcji compliance ma zawierać (1) 
ocenę adekwatności i skuteczności przyjętego 
systemu nadzoru zgodności działalności  
z prawem(…), (2) opis działań podjętych (…) 
przez funkcję compliance wraz z odniesieniem  
do zidentyfikowanych ryzyk związanych  
z prowadzoną przez firmę inwestycyjną 
działalnością, w tym związanych z działalnością 
maklerską, ryzyk związanych z modelem 
biznesowym oraz systemami stosowanymi 
w prowadzonej przez firmę inwestycyjną 
działalności, (3) wskazanie środków podjętych 
lub proponowanych w przypadkach stwierdzenia 
niezgodności z przepisami prawa regulującymi 
prowadzenie działalności maklerskiej lub 
stwierdzenia ryzyka wystąpienia takiej 
niezgodności, (4) opis istotnych zagadnień 
związanych z funkcjonowaniem systemu nadzoru 
zgodności działalności z prawem (…) które wystąpiły 
od momentu przekazania poprzedniego raportu, 
to wskazane punkty winny się odnosić także  
do informacji na temat instrumentów finansowych 
produkowanych przez firmę, w tym informacji 
dotyczących strategii dystrybucji oraz informacji 
związanych z oferowanymi lub rekomendowanymi 
przez nie produktami oraz świadczonymi usługami. 
Takie informacje, z zakresu ogólnie pojętego 
product governance powinny zawierać:

 ʃ informacje o liczbie i charakterze tworzonych 
lub dystrybuowanych (w zależności  
od przypadku) produktów, w tym o 
odpowiednich rynkach docelowych

 ʃ inne informacje pochodzące z danego procesu 
zatwierdzania produktu

 ʃ informacje dotyczące złożoności produktu
 ʃ informacje dotyczące występowania konfliktów 

interesów w związku z produktem,
 ʃ istotne dane z analizy scenariuszy,
 ʃ informacje o stosunku kosztów do zysku,  

ze szczególnym uwzględnieniem nowych 
rodzajów produktów tworzonych lub 
dystrybuowanych w okresie sprawozdawczym, 
jak również tych, których cechy uległy w tym
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 okresie istotnej zmianie;
 ʃ (w przypadku firm tworzących produkty)  

w ramach informacji o strategii dystrybucji: 
informacje o poszczególnych dystrybutorach, 
ze szczególnym uwzględnieniem nowych 
dystrybutorów;

 ʃ informację o tym, czy produkty są 
dystrybuowane poza ich (pozytywnym) rynkiem 
docelowym i w jakim zakresie,

Warto zwrócić jeszcze uwagę na fragment, który 
odnosi się do krytycznej analizy wszelkich prac, 
sprawozdań lub metod, o których informacje 
uzyskała od komórki firmy lub pracowników 
opracowujących zasady zarządzania produktami. 
Wskazana krytyczna analiza ma odbywać się  
w celu przeprowadzenia oceny, czy stosowane 
przez firmę zasady zarządzania produktami 
funkcjonują zgodnie z założeniami. To oznacza, 
że krytyczna analiza powinna co do zasady mieć 
miejsce każdorazowo w przypadku otrzymywania 
przez funkcję compliance informacji wskazanych 
powyżej od komórek I-ej linii (biznesowych 
itp.), chyba że przekazane informacje nie budzą 
wątpliwości z innych względów (np. funkcja 
compliance już walidowała wskazane informacje 
np. w ramach bieżącego doradztwa na rzecz osób 
zaangażowanych etc.)8.

Pkt. 30 Wytycznych 2021: - Z zastrzeżeniem zasady 
proporcjonalności firmy powinny preferować 
organizację, w której komórka ds. nadzoru 
zgodności z prawem i komórka ds. zarządzania 
skargami są odpowiednio oddzielone.

W przypadku gdy komórka ds. nadzoru zgodności 
z prawem firmy działa również jako jej komórka 
ds. zarządzania skargami, w sprawozdaniu 
dotyczącym zgodności należy odnieść się  
do wszystkich kwestii wynikających z wdrożenia 
zasad firmy służących ocenie, minimalizowaniu 
i eliminowaniu wszelkich konfliktów interesów 
między tymi dwiema komórkami, w szczególności, 
wszelkich stwierdzonych uchybień w zakresie 
wywiązywania się przez firmę z obowiązków 
dotyczących rozpatrywania skarg.

Jak wdrożyć? Rozdzielić co do zasady funkcję 
compliance od funkcji zarządzania skargami. 
Jeśli funkcje nie będą rozdzielone należy 
odpowiednio zająć się tematem „wszystkich 
kwestii wynikających z wdrożenia zasad firmy 
służących ocenie, minimalizowaniu i eliminowaniu 
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inwestycyjne udostępniają sprawozdania właściwym organom na ich 
wniosek.

7 Art. 10 ust. 8: Państwa członkowskie zobowiązują firmy inwestycyjne do 
zapewnienia, by organ zarządzający sprawował skuteczną kontrolę nad 
procesem zarządzania produktami firmy służącym określeniu zakresu 
produktów inwestycyjnych oferowanych lub rekomendowanych na 
odpowiednich rynkach docelowych oraz usług świadczonych na 
odpowiednich rynkach docelowych. Firmy inwestycyjne zapewniają, 
aby sprawozdania dotyczące przestrzegania przepisów składane 
organowi zarządzającemu systematycznie zawierały informacje 
związane z oferowanymi lub rekomendowanymi przez nie produktami 
oraz świadczonymi usługami. Sprawozdania dotyczące przestrzegania 
przepisów udostępnia się właściwym organom na ich wniosek.

8 Zon angielska wersja: To do so, the compliance function may take a 
critical look at any work, reports or methods from the firm’s function 
or personnel working on product governance arrangements

Więcej w kolejnych częściach artykułu.
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wszelkich konfliktów interesów między 
tymi dwiema komórkami, w szczególności, 
wszelkich stwierdzonych uchybień w zakresie 
wywiązywania się przez firmę z obowiązków 
dotyczących rozpatrywania skarg” – to jest 
szczególnie istotne ze względu na fakt, że funkcja 
compliance, która na co dzień świadczy pomoc 
dla osób zaangażowanych (pracuje z „biznesem”, 
doradza, „opiniuje”) może mimowolnie znaleźć się  
w konflikcie interesów, np. musząc odnieść się  
do reklamacji (rozpatrzyć) klienta co do procesów, 
w zakresie których ta sama funkcja wcześniej 
udzielała wsparcia.

Pkt. 31 Wytycznych 2021: - Komórka ds. 
nadzoru zgodności z prawem powinna rozważyć 
konieczność wprowadzenia dodatkowych linii 
sprawozdawczości do odpowiednich komórek ds. 
nadzoru zgodności z prawem grupy.

Jak wdrożyć? W zależności od formy działania  
i zasadności wdrażania takiego postanowienia.

Pkt. 32 Wytycznych 2021: - Właściwe organy 
mogą przyjąć różne podejścia do nadzorowania 
wywiązywania się przez komórkę ds. 
nadzoru zgodności z prawem z obowiązków 
sprawozdawczych.

Przykładowo niektóre właściwe organy wymagają 
od firm regularnego lub doraźnego przekazywania 
sprawozdań komórki ds. nadzoru zgodności z 
prawem, podczas gdy inne wymagają od kadry 
kierowniczej wyższego szczebla dostarczania 
sprawozdań opatrzonych przypisami zawierającymi 
wyjaśnienia dotyczące ustaleń komórki ds. nadzoru 
zgodności z prawem.

Dzięki takim praktykom właściwe organy zyskują 
bezpośredni ogląd działań firmy służących 
zapewnieniu zgodności z prawem oraz wszelkich 
naruszeń przepisów.

Jak wdrożyć? Jest to oczywiście artykuł skierowany 
nie do firm inwestycyjnych i banków z art. 70 ust. 
2 ustawy o obrocie ale do „właściwych organów”, 
czyli regulatorów (KNF).
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