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Jako nowy dyrektor globalny Działu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY bardzo się cieszę 
mogąc przekazać Państwu Raport z 15. Światowego Badania Nadużyć Gospodarczych. Zawiera 
on opinie szefów firm na temat zagrożeń i wyzwań, wobec których stoją organizacje w walce 
z nadużyciami gospodarczymi i korupcją w czasach gwałtownego postępu technologicznego. 
Badanie omawia także sposoby radzenia sobie z tymi zagrożeniami poprzez zastosowanie 
zaawansowanych technologii oraz wzmożenie wysiłków w sferze zgodności z regulacjami 
(ang. compliance).

Od października 2017 do lutego 2018 nasi ankieterzy przeprowadzili 
łącznie 2550 rozmów z menedżerami z 55 krajów. 
Z przeprowadzonych rozmów wynika, że przyjdzie nam jeszcze 
poczekać na świat wolny od nadużyć gospodarczych i korupcji. 
W oparciu o uzyskane wyniki staraliśmy się ustalić, czy wysiłki na 
rzecz zapobiegania nadużyciom podejmowane przez kierownictwa 
przedsiębiorstw oraz nasilone działania państwowych organów 
ścigania są wystarczająco skuteczne w zwalczaniu nadużyć 
gospodarczych i korupcji.

Zaawansowane technologie są coraz częściej wykorzystywane przez 
organizacje do zmiany sposobu prowadzenia działalności 
gospodarczej. To naraża je na nadużycia gospodarcze, korupcję 
i inne zagrożenia. W epoce zmieniających się technologii działania 
o charakterze antykorupcyjnym podejmowane przez takie instytucje 
jak: Departament Sprawiedliwości (DoJ), Komisja Papierów 
Wartościowych i Giełd (SEC) w USA, Urząd ds. Poważnych 
Przestępstw Gospodarczych (Serious Fraud Office) w Wielkiej 
Brytanii, a także prokuratury w Brazylii, Holandii i Francji stale 
nabierają tempa. W naszym raporcie zastanawiamy się nad tym, jaki 
wpływ na powszechność korupcji miały podejmowane w ostatnim 
czasie działania organów ścigania i czy wysiłki firm na polu 
zarządzania zgodnością są w stanie dotrzymać im kroku.

Jak wynika z naszego badania, wiele firm osiągnęło już pewien 
poziom dojrzałości w swoich programach compliance. Ogromna 
większość ankietowanych menedżerów jest świadoma istnienia 
polityk i  procedur antykorupcyjnych oraz zaangażowania 
kierownictwa w te zagadnienia. Natomiast dostrzegliśmy też 
rozdźwięk pomiędzy tą świadomością a postępowaniem 
pracowników – tu nadal jesteśmy świadkami etycznych porażek, strat 
przedsiębiorstw oraz - będącego ich efektem - nadszarpnięcia 
reputacji.

Dlaczego uczciwość i dlaczego akurat teraz?
Wyniki przeprowadzonego badania sugerują, że korzyści wynikające 
ze zrobienia uczciwości priorytetem wykraczają poza samo unikanie 
kar, lecz mogą także przyczynić się do poprawy wyników działalności 
firmy. Ma to sens: robiąc to, co niewłaściwe, tracimy możliwość 
zrobienia tego, co właściwe.

Wreszcie, zagłębiamy się w przyszłość obszaru funkcjonalnego 
compliance. Postęp technologiczny, w tym w sferze sztucznej 
inteligencji, inteligentnych maszyn i automatyzacji, można 
wykorzystać do przekształcenia działów prawnych i compliance. 
Jakie będą nowe zadania oficera compliance, kiedy monitoring 
będzie realizowany za pośrednictwem analizy danych, a szkolenia 
w czasie rzeczywistym będą prowadzić roboty wyposażone 
w sztuczną inteligencję?

Jaka nauka płynie dla compliance w sferze 
ochrony danych?
Rozpowszechnienie globalnej łączności oznacza, że każdy, kto ma 
dostęp do danych firmy, w każdym miejscu na świecie, może 
wykorzystać słabe punkty ich zabezpieczenia. W związku z tym 
najważniejsze cyfrowe i fizyczne aktywa firmy są dziś bardziej niż 
kiedykolwiek wcześniej narażone na ryzyko ich kradzieży, 
uszkodzenia oraz manipulację przez osoby z wewnątrz.

Kontekstem naszego badania były kontrowersje związane 
z wyciekami danych klientów oraz zbliżające się wejście w życie 
unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 
(RODO). Badanie sugeruje istnienie luki w wiedzy dotyczącej RODO, 
zarówno w krajach należących do Unii Europejskiej, jak i poza nią. 
Chcąc zapewnić przestrzeganie przepisów RODO, firmy będą musiały 
rozważyć wprowadzenie wymaganych zmian organizacyjnych, 
zamiast wdrażania wyłącznie kolejnych „papierowych polityk”.

Ciekawe, czy w firmach cieszących się dobrą reputacją ze względu na 
swoje standardy uczciwości, przełoży się to na większe zaufanie 
klientów i sprawi, że będą oni rzadziej występować o usunięcie swoich 
danych osobowych?

Nasz raport stawia zarządom przedsiębiorstw trudne pytania. Mamy 
nadzieję, że wywoła konstruktywne dyskusje na temat nadużyć 
gospodarczych, korupcji i uczciwości w szerszym ich ujęciu. 
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w badaniu, za ich wkład 
i przekazane nam spostrzeżenia.

Zapraszamy Państwa na naszą stronę ey.com/fraudsurveys/global, 
na której umieściliśmy dodatkowe informacje na temat 
poszczególnych krajów i branż, w tym odpowiedzi na kluczowe 
pytania niniejszego badania.

Przedmowa

Zrób to, co właściwe, bo tak należy 
– a nie dlatego, że tak zaleca kodeks 
postępowania

Andrew Gordon 
Dyrektor Globalny
Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć
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Zmiany regulacyjne, bardziej rygorystyczne egzekwowanie przepisów prawa oraz wdrażanie 
nowych technologii zmieniają zagrożenia, jakim organizacje muszą stawić czoła. Nasi 
respondenci traktują nadużycia gospodarcze i korupcję jako jedne z najważniejszych 
rodzajów ryzyka dla ich firm. Wyniki dowodzą, że w dalszym ciągu istnieje znaczący poziom 
nieetycznych zachowań. 

Streszczenie

Nadużycia gospodarcze i korupcja trzymają 
się mocno
Z naszego badania wynika, że mimo pewnej poprawy w niektórych 
krajach, w ujęciu globalnym w ciągu ostatnich 2 lat poziom nadużyć 
gospodarczych i korupcji nie spadł. I chociaż nadużycia gospodarcze 
i korupcja są nadal powszechniejsze na rynkach wschodzących, 
pewna część respondentów informuje o korupcji także na rynkach 
rozwiniętych.

Wpływ egzekwowania prawa
W ostatnich 2 latach organy państwowe nałożyły bezprecedensową 
liczbę kar przez organy państwowe, a ich poziom znacząco wzrósł 
między innymi w Brazylii, Holandii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. 
Władze kolejnych państw całego świata wprowadzają i egzekwują 
przepisy antykorupcyjne. Mimo to wyniki naszego badania w ujęciu 
globalnym nie wykazują spadku poziomu nadużyć gospodarczych 
i korupcji od 2014 roku. Z naszego doświadczenia wynika, że 
pomiędzy wprowadzeniem przepisów a faktycznymi zmianami 
w organizacjach często występuje pewne opóźnienie. 

respondentów w wieku poniżej 
35 lat znajduje uzasadnienie dla 
oferowania łapówek w gotówce

1 na 5
Uzasadnienie dla nadużyć gospodarczych i korupcji

.P  Dla których z poniższych działań można znaleźć uzasadnienie, jeżeli pomoże 
to firmie przetrwać skutki spowolnienia gospodarczego? 
Próba: 15. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych (2550); 
Poniżej 35 lat (328), 35 lat i więcej (2222)

respondentów w wieku 35 lat 
i więcej znajduje uzasadnienie dla 
oferowania łapówek w gotówce

1 na 8

 Próba: 15. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych (2550)
% odpowiedzi „Zgadzam się”

Z naszego badania wynika, że młodsi respondenci byliby bardziej 
skłonni znaleźć uzasadnienie dla nadużyć lub korupcji, jeśli miałoby 
to prowadzić do osiągnięcia celów finansowych lub pomóc firmie 
przetrwać skutki spowolnienia gospodarczego. W związku ze 
zwiększoną presją sukcesu, wywieraną na pracowników i firmy, na 
świat wolny od problemów nadużyć gospodarczych i korupcji 
przyjdzie nam jeszcze poczekać.

11%
firm miało do czynienia 
z istotnym nadużyciem 
gospodarczym w ciągu 
ostatnich 2 lat

11%
respondentów uważa, że 
wręczanie łapówek w celu 
zdobycia kontraktu jest 
powszechną praktyką w ich 
branży

38%
respondentów uważa, że 
praktyki korupcyjne są 
szeroko rozpowszechnione 
w działalności gospodarczej 
w ich kraju

13%
respondentów znajduje 
uzasadnienie dla oferowania 
gotówki, by zdobyć lub 
utrzymać kontrakt, jeśli ma 
to pomóc firmie przetrwać 
skutki spowolnienia 
gospodarczego

35

35
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Deklarowane zamiary kontra wyniki
Większość respondentów potwierdziła wprowadzenie przez 
kierownictwo polityk antykorupcyjnych, systemów zgłaszania 
nadużyć, a także deklaracji etycznych. Nie zauważyliśmy jednak 
odpowiadającego tym działaniom spadku nieetycznych zachowań 
i nieprawidłowości w firmach. Organizacje powinny skupić się na 
poprawie skuteczności tych programów, oceniając kulturę 
organizacyjną, mechanizmy kontrolne oraz zarządzanie i nadzór 
z perspektywy zasad uczciwości oraz wykorzystując nowe 
technologie do lepszej analizy danych.

Przyszłość compliance
Wprowadzanie cyfrowych narzędzi compliance, takich jak analizy 
predykcyjne, alerty o zagrożeniach w czasie rzeczywistym, czy 
śledcza analiza danych, może pozwolić na znaczącą poprawę 
efektywności i skuteczności monitoringu oraz sprawozdawczości, 
wzmacniając tzw. drugą linię obrony.

Compliance ma do odegrania określoną rolę w pierwszej linii obrony. 
Istotne jest, aby specjaliści ds. compliance blisko współpracowali 
z operacyjnymi i strategicznymi pionami firmy, dzieląc się swymi 
spostrzeżeniami i promując kulturę opartą na zasadach uczciwości.

Zasady uczciwości w działalności firmy

respondentów uważa za istotne 
wskazanie, że ich organizacja 
w swoim działaniu kieruje się 
uczciwością

97%

.P Jak istotne Pana/Pani zdaniem jest wskazanie, że Pana/Pani organizacja 
w swoim działaniu kieruje się uczciwością?  
Próba: 15. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych (2550)

Zdaniem naszych respondentów do korzyści, jakie niesie ze sobą 
uczciwe działanie, należy poprawa postrzegania firmy przez klientów 
i społeczeństwo oraz sukces gospodarczy, podczas gdy koszty 
nieprzestrzegania prawa stale rosną. A więc dlaczego nadal spotyka 
się nieetyczne postępowanie?

Jednym powodem może być to, że nie do końca jest jasne, kto 
w organizacji odpowiada za uczciwość działań. Mniej niż 1 na 4 
naszych respondentów uważa, że jest to przede wszystkim 
odpowiedzialność indywidualnego pracownika. Firmy powinny jasno 
wskazywać, że oczekują od swoich pracowników i kontrahentów 
przyjęcia na siebie odpowiedzialności za przestrzeganie zasad 
uczciwości.

Uczciwość działań pracowników: Kto za to odpowiada?

.P  Kto w Pana/Pani organizacji odpowiada za zapewnienie uczciwego postępowania 
pracowników? 
Próba: 15. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych (2550)
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 Nadużycia gospodarcze 
i korupcja – perspektywy 
Rewolucja, jaką w biznesie zrobiły nowoczesne 
technologie, a także rozrastające się ustawodawstwo 
ochrony danych osobowych, powoduje wzrost poziomu 
nadużyć gospodarczych, korupcji oraz zagrożeń 
w sferze compliance.

1
15. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych 20186



Żyjemy w czasach cyfrowej transformacji, która podważa 
wszystkie aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, co ma 
istotne skutki dla funkcjonowania firmy w obszarach prawnym, 
compliance i kontroli wewnętrznej.

91% respondentów naszego badania potwierdziło, że w ciągu 
kolejnych 2 lat ich organizacja będzie regularnie wykorzystywać 
zaawansowane technologie, takie jak płatności cyfrowe, Internet 
Rzeczy (IoT), robotykę i sztuczną inteligencję. Oczywiście nie 
wszystkie organizacje przyjmują stosowanie tych technologii 
z jednakowym entuzjazmem. Warto odnotować, że choć większość 
naszych respondentów przewiduje, że ich organizacja będzie 
w niedługim czasie stosować cyfrowe systemy płatności, to tylko 4% 
spodziewa się prowadzenia działalności z wykorzystaniem 
kryptowalut.

Transformacja cyfrowa spowodowała powstanie nowych 
zagrożeń.

Wobec stale rosnącego wolumenu danych klientów i pracowników, 
rozpowszechnianie się technologii cyfrowych spowoduje dodatkowe 
komplikacje dla firm w sferze ochrony danych osobowych. Jeżeli 
weźmiemy pod uwagę niedawne głośne przypadki wycieków danych 
osobowych oraz rosnące zaniepokojenie konsumentów dotyczące 
bezpieczeństwa ich danych, a także nowe, bardzo solidne przepisy 
w tym zakresie, zarządzanie informacjami przez przedsiębiorstwa 
będzie trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Otwarte i połączone modele biznesowe najprawdopodobniej 
spowodują zwiększone narażenie na cyberzagrożenia oraz skutki 
wykorzystania oprogramowania wymuszającego okup (ransomware). 
W ostatnich dwóch latach doszło do upowszechnienia cyberataków, 
które obejmowały również globalną „kampanię” opartą na 
zastosowaniu oprogramowania wymuszającego okup, której skutki 
dało się odczuć w ponad 45 krajach. W związku z tym nie jest żadną 
niespodzianką, że 37% naszych respondentów uważa cyberataki za 
jedno z największych zagrożeń.

Dobre wieści są takie, że postęp technologiczny, szczególnie w sferze 
sztucznej inteligencji, inteligentnych maszyn i automatyzacji, może 
być wykorzystany do transformacji działów prawnego i compliance. 
Włączenie śledczej analizy danych do strategii cyfrowej firmy daje 
możliwość podniesienia efektywności działań ograniczania ryzyka 
oraz poprawy transparentności działań firmy.

Nasze ostatnie Światowe Badanie Śledczej Analizy Danych (FDA) 
„Jak zwalczać zagrożenia w epoce cyfrowej transformacji?”1 
wykazało, że respondenci wyraźnie dostrzegają skuteczność śledczej 
analizy danych w zarządzaniu zróżnicowanymi zagrożeniami – w tym 
korupcją, fałszowaniem sprawozdań finansowych, ochroną danych 
oraz zgodnością z przepisami ochrony danych, a także 
cyberbezpieczeństwem.

Stale rosnące, cyfrowe oddziaływanie zmienia tradycyjny 
krajobraz zagrożeń, tak w przypadku indywidualnych firm, jak 
i całych sektorów gospodarki. Zdezaktualizowane oceny ryzyka 
i przestarzałe polityki, procedury oraz mechanizmy kontrolne 
mogą prowadzić do sytuacji, w której przedsiębiorstwo traci 
możliwość pomocy pracownikom, by postępowali w sposób 
zgodny z wytycznymi firmy. Co gorsza, luki te mogą wykorzystać 
nieuczciwi pracownicy noszący się z zamiarem popełnienia 
oszustwa, kradzieży danych lub innych nielegalnych czynów. 
Istotna jest zatem poprawa efektywności i skuteczności systemu 
compliance. Niepodjęcie tych działań naraża firmę na 
zainteresowanie regulatorów oraz organów ścigania.

Skomplikowany krajobraz zagrożeń 
Odsetek respondentów będących zdania, że poniższe kategorie stanowią największe zagrożenie dla ich firmy

.P Które z poniższych stanowią największe zagrożenie dla Pana/Pani firmy? 
Próba: 15. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych (2550)

43%
Zmieniające się 
otoczenie regulacyjne

42%
Otoczenie 
makroekonomiczne

37%
Cyberataki

36%
Nadużycia gospodarcze 
i korupcja

1 Światowe Badanie FDA 2018: „Jak zwalczać zagrożenia w epoce cyfrowej transformacji?” EY 2018. 

Przekształcenie dotychczasowych modeli 
działalności gospodarczej spowodowane 
gwałtowną ewolucją nowoczesnych technologii 
jeszcze bardziej komplikuje krajobraz zagrożeń 
związanych z nadużyciami gospodarczymi 
i korupcją.
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Odpowiedzi udzielone w ramach naszego badania w ciągu 
ostatnich 6 lat pokazują, że tempo zwalczania korupcji przez 
kraje i organizacje jest zbyt powolne.

W 2018 roku 38% naszych respondentów uznało, że praktyki 
korupcyjne są rozpowszechnione w działalności gospodarczej w ich 
kraju. To oznacza, że od 2012 roku (38%), kiedy po raz pierwszy 
zadaliśmy to pytanie, nie nastąpiła żadna poprawa. Tak jak 
w poprzednich latach respondenci postrzegają to zagrożenie jako 
występujące w większym zakresie w ich kraju niż w ich firmie, a tylko 
11% respondentów jest zdania, że w ich branży wręczanie łapówek 
w celu zdobycia zamówień ma charakter powszechny.

Część (13% globalnie) naszych respondentów znajduje uzasadnienie 
dla oferowania gotówki, by zdobyć lub utrzymać zamówienia. 
Odsetek ten wzrasta do 22% w przypadku ankietowanych na Bliskim 
Wschodzie oraz do 29% na Dalekim Wschodzie. Aż 18% naszych 
respondentów, zajmujących stanowiska w obszarze finansów, 
a nawet 6% szefów działów compliance, znajduje uzasadnienie dla 
dokonywania takich płatności.

 

Z badania wynika, że ponad jedna trzecia szefów firm uważa 
nadużycia gospodarcze i korupcję za jedno z największych 
zagrożeń dla ich firm. W istocie skala nadużyć gospodarczych 
i korupcji nadal pozostaje na wysokim poziomie, a od 2012 roku 
nie zanotowaliśmy żadnego spadku światowych statystyk w tym 
zakresie. 

Więcej niż 1 na 10 respondentów posiada wiedzę o istotnym 
nadużyciu gospodarczym, do którego doszło w jego firmie w ciągu 
ostatnich 2 lat. Na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Południowej 
oraz Japonii odsetek ten jest wyższy. Skłonność ankietowanych do 
znalezienia uzasadnienia dla nadużyć, jeśli miałyby prowadzić do 
osiągnięcia celów finansowych, wzrosła w wymiarze światowym 
w porównaniu z  2016 rokiem. Uzyskane wyniki pokazują, że 12% 
respondentów znalazłoby uzasadnienie dla wydłużenia 
miesięcznego okresu sprawozdawczego, 7% dla antydatowania 
umowy i 7% dla wcześniejszego zaksięgowania przychodów, gdyby 
pozwoliło to osiągnąć cele finansowe.

Skala korupcji

Próba: 15. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych (2550); 
Rynki rozwinięte (1100); Rynki wschodzące (1450)

38% Globalnie

20% Na rynkach rozwiniętych

52% Na rynkach wschodzących

respondentów jest zdania, że praktyki 
korupcyjne są rozpowszechnione 
w działalności gospodarczej w ich kraju

11% Globalnie

5% Na rynkach rozwiniętych

16% Na rynkach wschodzących

respondentów jest zdania, że wręczanie 
łapówek, by zdobyć kontrakt jest 
powszechną praktyką w ich branży

13% Globalnie

6% Na rynkach rozwiniętych

19% Na rynkach wschodzących

respondentów znajduje uzasadnienie dla 
oferowania gotówki w celu zdobycia lub 
utrzymania kontraktu, jeśli ma to pomóc 
firmie przetrwać skutki spowolnienia 
gospodarczego

Nadużycia gospodarcze – uporczywy, globalny problem 

11%
Globalnie 

14%
w Ameryce 
Południowej

16%
na Bliskim 
Wschodzie

16%
w Japonii 

firm miało do czynienia z istotnym nadużyciem gospodarczym 
w ciągu ostatnich 2 lat

.P Czy w Pana/Pani firmie doszło do istotnego nadużycia gospodarczego w ciągu ostatnich 
2 lat?
Próba: 15. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych (2550); 
Ameryka Południowa (300); Bliski Wschód (50), Japonia (50)
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Z naszego badania wynika, że jest większe 
prawdopodobieństwo, iż respondenci w wieku 
poniżej 35 lat, znajdą uzasadnienie dla nadużyć 
gospodarczych lub korupcji, jeśli ma to pozwolić 
osiągnąć cele finansowe lub pomóc firmie 
przetrwać skutki spowolnienia gospodarczego. 
1 na 5 w tej grupie wiekowej znajduje 
uzasadnienie dla oferowania łapówki w gotówce, 
w porównaniu z 1 na 7 w grupie respondentów 
w wieku powyżej 35 lat. 
Te wyniki pokazują także, że podejmowanie nieetycznych działań, by 
zapewnić realizację celów finansowych jest bardziej prawdopodobne 
w przypadku przedstawicieli grupy wiekowej poniżej 35 lat niż 
starszych respondentów. Spostrzeżenie to jest zgodne z wynikami 
naszych Badań Nadużyć Gospodarczych z 2017 roku dla krajów 
Europy, Bliskiego Wschodu, Indii i Afryki (EMEIA) oraz krajów regionu 
Azji i Pacyfiku.

Odpowiedzialne za to może być szybko zmieniające się i wysoce 
konkurencyjne otoczenie biznesowe, które stawia młodych 
specjalistów pod większą presją osiągania oczekiwanych wyników. 
Z badania przeprowadzonego w 2018 roku na grupie 40 tys. 
studentów w USA, Wielkiej Brytanii i Kanadzie wynika, że młodzi 
dorośli odczuwają o wiele większą presję dorównania swoim 
rówieśnikom2. 

Do 2025 roku 75% globalnej siły roboczej będą stanowić tzw. 
millenialsi3, czyli osoby urodzone w latach 80. i 90. XX wieku. To 
pokolenie nie zna świata bez internetu, poczty elektronicznej czy 
komunikatorów internetowych. Wchodząc w role przywódcze 
millenialsi – świetnie obeznani z nowoczesną techniką – zaczną 
wywierać wpływ na zachowania i wartości następnych pokoleń.

Odpowiedzi naszych respondentów wskazują, że istnieje większe 
prawdopodobieństwo, iż młodsze pokolenia będą bardziej skłonne 
znaleźć uzasadnienie dla praktyk korupcyjnych. Dobrze byłoby się 
dowiedzieć, czy organizacje są tego świadome, poprzez postawienie 
odpowiednich pytań pracownikom lub analizę przyczyn przypadków 
ich nieetycznego postępowania.

respondentów w wieku 35 lat 
i starszych znajduje uzasadnienie 
dla oferowania łapówek w gotówce

respondentów w wieku poniżej 
35 lat znajduje uzasadnienie dla 
oferowania łapówek w gotówce1 na 5

1 na 8

Młodsze pokolenia: pod presją, aby działać nieetycznie?

.P  Które z następujących działań mogą być uzasadnione, jeśli pomogą firmie przetrwać skutki spowolnienia gospodarczego? 
Próba: 15. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych (2550);
Poniżej 35 lat (328), 35 lat i więcej (2222)

2   „Perfectionism Is Increasing Over Time: A Meta-Analysis of Birth Cohort Differences From 1989 to 2016”, York St. John University. Psychological Bulletin, 28 grudnia 2017 r.
3 „A global study on work-life challenges across generations”, EY global generations

•  Biznes szybko się zmienia – a to pociąga za sobą wyzwanie oddziaływania na zachowania 
zróżnicowanych, rozproszonych grup pracowników i kontrahentów, przy intensywnej presji 
konkurencji i mnożących się przepisach. Przy tym tempie zmian, obszary zarządzania 
i compliance muszą zweryfikować sposoby wzajemnej współpracy, by identyfikować nowe 
zagrożenia w sferze nadużyć gospodarczych oraz zarządzania zgodnością.

• Zapraszamy na stronę badań nadużyć  ey.com/fraudsurveys/global http://www.ey.com/pl/fraudsurvey2018
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Organizacje odczuwają nasilającą się presję 
dokonywania przejęć, by przyspieszyć rozwój oraz 
zwiększyć zyski, na mniej im znanych, 
rozwiniętych rynkach. W miarę rozwoju globalnej 
aktywności w zakresie fuzji i przejęć, firmy coraz 
częściej przejmują sieci dystrybucyjne oraz 
nawiązują nowe relacje z kontrahentami, które 
mogą narażać spółki dominujące na dodatkowe 
lub nieznane zagrożenia.
W wielu przypadkach podmiot przejmujący polega na badaniu due 
diligence dotyczącym przeciwdziałania praktykom korupcyjnym, 
które zostało przeprowadzone przez poprzednie kierownictwo. 
Praktyki biznesowe o wyższym ryzyku, w tym obejmujące dużą liczbę 
płatności gotówkowych realizowanych na rzecz osób trzecich, mogą 
stanowić istotny element działalności podmiotu przejmowanego, 
stwarzając nowe złożone wyzwania dla przejmującego.

Podjęcie licznych wyzwań często utrudniają ograniczenia budżetowe, 
które dotykają obszarów compliance i kontroli wewnętrznej. 66% 
szefów działów zgodności potwierdziło konieczność zwiększenia 
wydatków na ich działalność. 

W przypadku wielu firm istnieje możliwość optymalizacji zasobów, 
którymi dysponują działy compliance. Realizacja programu 
zgodności, który w większym stopniu wykorzystuje analizę danych, 
może prowadzić do efektywniejszego zarządzania ryzykiem 
i poprawy transparentności prowadzonych działań.

Tradycyjne szkolenia stacjonarne oraz kursy internetowe nie są tanie, 
zwłaszcza po uwzględnieniu ograniczenia produktywności. Co 
ważniejsze, wiedza przekazana pracownikom może zostać przez nich 
zapomniana i to długo przed wystąpieniem sytuacji, z myślą o której 
zostali wcześniej przeszkoleni.

Z naszego doświadczenia wynika także, że większość firm nie dzieli 
pracowników na grupy według kryteriów ryzyka. Zastosowanie tego 
samego podejścia do wszystkich pracowników nie jest 
najefektywniejszym i najskuteczniejszym sposobem 
rozpropagowania kluczowych informacji na temat compliance.

Rozszerzenie korzyści, jakie niesie ze sobą śledcza analiza 
danych, poza podstawowe funkcje zarządzania ryzykiem, może 
przynieść poprawę transparentności prowadzonej działalności 
oraz podniesienie efektywności operacyjnej. Przy odpowiednim 
poziomie zainwestowanych środków oraz wsparciu kierownictwa, 
dane i technologia pozwolą na skuteczniejsze odniesienie się do 
zagrożeń w zakresie nadużyć gospodarczych oraz w sferze 
zgodności, oferując jednocześnie wiedzę na temat firmy, która 
będzie mogła być uwzględniona przy kształtowaniu strategii.

Cyfryzacja compliance

Wytyczne compliance dostępne w czasie 
rzeczywistym 
Dużym wyzwaniem dla organizacji jest zapewnienie skutecznej 
komunikacji i szkoleń dotyczących zarządzania zgodnością, 
które trafiłyby do pracowników i pozwoliło skuteczniej 
przeciwdziałać nadużyciom.

Jedna ze spółek z listy Fortune 100 zwróciła się do EY z prośbą 
o wsparcie w podjęciu się tego wyzwania. Dzięki wykorzystaniu 
śledczej analizy danych, dział compliance spółki może teraz 
przekazać pracownikom w całej organizacji wytyczne 
dopasowane do konkretnego przypadku, w czasie bardzo 
zbliżonym do momentu, w którym pracownik może znaleźć się 
w problematycznej sytuacji. Chcąc poprawić skuteczność tego 
podejścia, do projektowania i przekazywania treści wytycznych 
wykorzystaliśmy wiedzę o praktykach i zachowaniach 
pracowników.

Wykorzystaliśmy dane z różnych źródeł, aby określić, którzy 
pracownicy otrzymają wytyczne, od kogo oraz w jakiej formie. 
Korzystaliśmy z informacji znajdujących się w systemach 
planowania zasobów przedsiębiorstwa, narzędziach 
wspierających prowadzenie dochodzeń wewnętrznych 
i procesów due diligence, systemach rezerwacyjnych 
umożliwiających organizację podróży i rozrywki, a także 
w innych źródłach. W najpoważniejszych przypadkach 
sposobem przekazania wytycznych może być bezpośredni 
telefon od globalnego oficera compliance.

Studium przypadku nr 2Studium przypadku nr 1

Ocena ryzyka zawodowego metodą risk 
scoring w procesie integracji po przejęciu 
Po sfinalizowaniu transakcji przejęcia o wartości wielu miliardów 
dolarów amerykańskich, EY doradzał klientowi podczas badania 
due diligence oraz monitoringu na potrzeby compliance.

Zbudowano platformę analityczną łączącą dane z systemu 
finansowego oraz innych systemów biznesowych, by 
zidentyfikować transakcje oraz kontrahentów stwarzających 
ryzyko nadużyć gospodarczych lub korupcji, stosując metodę 
opartą na scoringu ryzyka. Ocena transakcji metodą opartą na 
scoringu ryzyka to powtarzalny, matematyczny proces 
identyfikowania transakcji podwyższonego ryzyka.

Scoring ryzyka, który został wbudowany w analityczne wykresy 
obrazujące transakcje sprzedaży i płatności, podlegał 
codziennemu, automatycznemu odświeżaniu. Proces ten został 
także zintegrowany z informacjami z badania due diligence 
obejmującego kontrahentów oraz z wynikami analiz 
prowadzonych przez spółkę. Tak przygotowane wykresy zostały 
skorelowane z głównymi oczekiwaniami wyrażonymi w ostatnich 
wytycznych Departamentu Sprawiedliwości USA (patrz str. 17). 
Umożliwiły też specjalistom ds. compliance prowadzenie 
ciągłego monitoringu transakcji w celu poprawy zapobiegania 
i wykrywania nadużyć gospodarczych.

Studia przypadków 
Z naszego doświadczenia współpracy z szeregiem dużych przedsiębiorstw wynika, że pełniejsze wykorzystanie śledczej analizy 
danych zawsze daje możliwość podniesienia efektywności i skuteczności.
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Czy organizacje są gotowe na RODO?

RODO w centrum uwagi

25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać unijne Rozporządzenie 
Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Zakres podmiotowy 
RODO obejmuje wszystkie firmy, których klienci są mieszkańcami 
krajów UE. W przypadku niezastosowania się do nowych przepisów na 
firmę mogą być nałożone kary w wysokości do 4% łącznych 
światowych obrotów. Przepisy obejmują także tzw. „prawo do bycia 
zapomnianym” uprawniające każdą osobę do zażądania od firmy 
usunięcia jej danych osobowych.

Każdy wniosek o usunięcie danych osobowych wymaga od 
organizacji zidentyfikowania odpowiednich danych, skontaktowania 
się z klientem oraz przekazania oficjalnych oświadczeń.

Niepokojące jest to, że 1 na 4 respondentów deklaruje zamiar 
skorzystania z prawa do usunięcia swoich danych osobowych. Nawet 
jeśli tylko połowa z nich będzie faktycznie chciała „zostać 
zapomniana”, wynikające z tego obciążenie technologiczne 
i administracyjne firm będzie ogromne.

Co ciekawe, respondenci w grupie wiekowej poniżej 35 lat są bardziej 
skłonni (30%) dochodzić swojego „prawa do bycia zapomnianym”. 
Można to tłumaczyć bardziej rozpowszechnionym korzystaniem 
z handlu internetowego i mediów społecznościowych przez 
przedstawicieli tej grupy wiekowej i większą obawą o narażanie 
swoich danych na niebezpieczeństwo w przypadku naruszeń 
bezpieczeństwa.

Nasze badanie pokazuje, że wiele organizacji nie jest gotowych na 
skutki tych zmian, ponieważ tylko 40% respondentów na całym 
świecie posiada co najmniej dość dobrą znajomość RODO. Martwi to, 
że więcej niż 1 na 10 respondentów z działów prawnych i compliance 
firm unijnych nie zna RODO co najmniej dość dobrze. Brak tej wiedzy 
w firmach globalnych, mających siedzibę poza UE, ale posiadających 
w swoich systemach dane osobowe obywateli UE, stwarza poważne 
ryzyko. Z naszego ostatniego Światowego Badania FDA4 wynika, że 
tylko 1 na 3 respondentów zaplanował działania mające na celu 
zapewnienie zgodności z RODO.

Pozostało niewiele czasu na wdrożenie RODO 
Respondenci, którzy uważają, że znają RODO dość dobrze lub 
bardzo dobrze 

Czas na osobiste podejście do danych  
Respondenci, którzy skorzystaliby z prawa usunięcia swoich danych osobowych (tzw. „prawa do bycia zapomnianym”)

.P  Na ile prawdopodobne jest, że skorzysta lub nie skorzysta Pan/Pani z prawa usunięcia swoich danych osobowych? 
Próba: 15. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych (2550); UE (1110); Poza UE (1450)

4 Światowe Badanie FDA 2018: „Jak zwalczać zagrożenia w epoce cyfrowej transformacji?” EY 2018.

24% 19% 29%

Świat Kraje UE Kraje poza UE

40%

Wszyscy respondenci  
(Próba 2550)

Świat

EU

66%

Respondenci z działów 
prawnych i compliance  

(Próba 312)

.P  Jak dobrze, jeśli w ogóle, zna Pan/Pani Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych 
Osobowych UE (RODO)? 
Próba: 15. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych (2550); UE (1110); Poza UE (1450)

Wszyscy respondenci  
(Próba 1110)

62%

Respondenci z działów 
prawnych i compliance  

(Próba 182)

88%
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Skuteczność działań 
antykorupcyjnych
Jeśli znacząca część respondentów nadal jest gotowa 
znaleźć uzasadnienie dla nieetycznych działań, to czy 
egzekwowanie prawa ma efekt odstraszający i czy 
kierownictwa firm robią wystarczająco dużo, aby 
rozwiązać te problemy? 
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Czy egzekwowanie prawa ma efekt odstraszający?

Na całym świecie władze państw wprowadzają 
i egzekwują przepisy nakładające 
odpowiedzialność karną na firmy. Departament 
Sprawiedliwości (DoJ) oraz Komisja Papierów 
Wartościowych i Giełd (SEC) w USA, na 
podstawie przepisów amerykańskiej ustawy 
o zagranicznych praktykach korupcyjnych 
(FCPA), a także Urząd ds. Poważnych 
Przestępstw Gospodarczych (Serious Fraud 
Office) w Wielkiej Brytanii, na podstawie 
brytyjskiej ustawy o przeciwdziałaniu 
łapownictwu (UK Bribery Act), od 2012 roku 
nałożyły kary, których wartość przekracza 
11 mld USD. A mimo to 38% menedżerów na 
całym świecie nadal uważa, że praktyki 
korupcyjne są powszechne w działalności 
gospodarczej.
W ciągu ostatnich 4 lat wprowadzono nowe przepisy oraz 
poprawiono egzekwowanie prawa poza USA. Co pokazują wyniki 
naszego badania o skuteczności przepisów antykorupcyjnych i ich 
egzekwowania?

Analiza liczby postępowań o naruszenie FCPA na przestrzeni 
ostatnich 4 lat pokazuje, że uwaga skupia się przede wszystkim na 
krajach, w których ma dochodzić do praktyk korupcyjnych. W ciągu 
ostatnich 4 lat, 30 ze 133 postępowań dotyczyło Ameryki 
Południowej. W 2016 roku prowadzone postępowania zdominowały 
Chiny i Amerykę Południową (16 spraw w Ameryce Południowej 
i 15 w Chinach).

Dwanaście z postępowań związanych z Ameryką Południową dotyczy 
praktyk korupcyjnych, do których miało dochodzić w Brazylii. 
Przepisy brazylijskiej ustawy antykorupcyjnej (The Clean Company 
Act) weszły w życie w 2014 roku i w ciągu ostatnich 3 lat zanotowano 
gwałtowny wzrost liczby postępowań antykorupcyjnych. Natomiast 
respondentom naszego badania z Brazylii przyjdzie jeszcze poczekać 
na zauważalny spadek praktyk korupcyjnych, ponieważ 96% z nich 
stwierdziło w 2018 roku, że praktyki te są rozpowszechnione 
w działalności gospodarczej w ich kraju. To poważny wzrost, bo 
jeszcze w 2014 roku taką opinię wyraziło 70% badanych.

Brytyjska ustawa o przeciwdziałaniu łapownictwu (UK Bribery Act) 
weszła w życie w 2011 roku, przy czym odsetek respondentów 
z Wielkiej Brytanii uważających, że w ich kraju praktyki korupcyjne są 
rozpowszechnione wzrósł z 18% (2014) do 34% (2017). Warto 
odnotować, że na pierwsze postępowania trzeba było czekać do 
2016 roku, przy znacznej aktywności w tym zakresie w 2017 roku.

Mimo że przepisy amerykańskiej ustawy FCPA przyjęto 40 lat temu, 
zwiększoną liczbę postępowań zaczęto odnotowywać w połowie 
pierwszej dekady tego wieku. W ramach naszego badania 18% 
respondentów z USA wyraziło przekonanie, że w ich kraju praktyki 
korupcyjne są rozpowszechnione w działalności gospodarczej, co 
oznacza spadek w porównaniu z 22% ankietowanych, którzy byli tego 
zdania w 2014 roku.
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USA 18% 
4 
Ustawa o zagranicznych 
praktykach korupcyjnych (FCPA) 
została przyjęta w 1977 roku. 
Znaczący wzrost działań na rzecz 
egzekwowania prawa od 2004 
roku

Czechy 56%

13 
Wzmożone działania na rzecz 
egzekwowania prawa podjęto 
w ostatnich latach. Nowe przepisy 
poprawiające transparentność, 
takie jak np. ustawa 
o odpowiedzialności karnej spółek 

Rumunia 34%

12 
Intensywne wysiłki na rzecz 
egzekwowania prawa ze strony 
krajowych służb antykorupcyjnych 
w ciągu ostatnich 10 lat

Chiny 16%

8 
Realizacja kampanii 
antykorupcyjnej w Chinach 
rozpoczęła się w 2013 roku; 
wzmożone działania na rzecz 
egzekwowania prawa trwały do 
2017 roku

Brazylia 96%

26 
Ustawa antykorupcyjna weszła 
w życie w 2014 roku. Szeroko 
zakrojone działania na rzecz 
egzekwowania FCPA i przepisów 
lokalnych

Zmiana w punktach procentowych (2014-2018)

-21 do -30 -11 do -20 -10 do 0 0 do 10 11 do 20 21 do 30

Wielka Brytania 34%

16 
Brytyjska ustawa 
o przeciwdziałaniu łapownictwu 
weszła w życie w 2010 roku, 
pierwszy akt oskarżenia 
przeciwko firmie wpłynął do sądu 
w 2016 roku. Dotkliwe kary dla 
firm w 2017 roku

Arabia Saudyjska 46%

20 
Powołanie komisji 
antykorupcyjnej oraz głośne 
aresztowania osób w listopadzie 
2017 

Poniższa infografika zawiera porównanie poglądów respondentów 
na temat powszechności korupcji od 2014 do 2018 roku. Wyniki 
badania dla Australii i Nowej Zelandii, Brazylii, Arabii Saudyjskiej 
i Wielkiej Brytanii wykazują wzrost odsetka osób, które uważają, że 
korupcja jest zjawiskiem rozpowszechnionym. Należy jednak 
zaznaczyć, że w roku 2017 w tych krajach nastąpiło znaczne 
nasilenie działań związanych z egzekwowaniem prawa.

Wyniki badania w Chinach, Czechach, Rumunii i USA wykazują 
spadek odsetka respondentów przekonanych o rozpowszechnieniu 
korupcji. W tych krajach wzmożona aktywność organów ścigania 
miała miejsce przed rokiem 2014. A więc czy egzekwowanie prawa 
doprowadziło do faktycznych zmian w programach compliance 
i kulturze organizacyjnej? A może po prostu widoczność korupcji 
zmalała wraz z ograniczeniem działań na rzecz egzekwowania 
przepisów?

Z naszego doświadczenia wynika, że pomiędzy wprowadzeniem 
przepisów antykorupcyjnych a reakcją ze strony kierownictwa 
często występuje pewne opóźnienie. 

Pierwszą reakcją wielu organizacji na wprowadzenie nowych 
przepisów jest oczekiwanie, że dział compliance opracuje ogólną 
politykę lub zorganizuje szkolenie. Niestety w przypadku części firm 
wprowadzenie nowych przepisów nie wystarcza i dopiero, kiedy 
władze zabiorą się za ich egzekwowanie i zaczną publikować 
informacje na temat nałożonych kar i grzywien, kierownictwo 
zaczyna traktować przepisy poważnie i faktyczna zmiana ma 
miejsce. W związku z tym początkowo, po wprowadzeniu nowych 
regulacji, respondenci mogą wskazywać nieco wyższy poziom 
powszechnej korupcji w swoim kraju.

.P  W tym kraju praktyki korupcyjne są powszechne. % odpowiedzi „dotyczy” oraz procentowa zmiana w porównaniu z wynikami z 2014 roku 

Wpływ egzekwowania prawa na powszechność korupcji

Australia i Nowa 
Zelandia 38%

30 
W ostatnich 2 latach intensywne 
działania amerykańskich organów 
nadzoru w sektorze wydobywczym 
oraz usługach finansowych przy 
skromnym zaangażowaniu 
państwa w egzekwowanie 
przepisów

Próba: 15. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych: Australia i Nowa Zelandia 50, Brazylia 50, Chiny (kontynentalne) 50, Czechy 50, Rumunia 50, Arabia Saudyjska 50, Wielka Brytania 50, USA 50. 
Próba: 13. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych: Australia i Nowa Zelandia 51, Brazylia 50, Chiny (kontynentalne) 50, Czechy 51, Rumunia 50, Arabia Saudyjska 50, Wielka Brytania 50, USA 50.
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Kluczowym wyzwaniem, przed którym stoją 
specjaliści ds. zgodności, jest zwiększenie 
efektywności i skuteczności ich programów 
przeciwdziałania nadużyciom i korupcji, mimo 
skomplikowanego ryzyka biznesowego oraz 
w ramach ograniczonego budżetu.
Z naszego badania wynika, że większość organizacji wprowadziła 
infrastrukturę compliance, polityki oraz systemy ogólnej komunikacji. 
93% respondentów potwierdziło, że członkowie kierownictwa 
wyższego szczebla wykazują zaangażowanie w compliance, zaś 95%, 
że członkowie wyższego kierownictwa dają dobry przykład etycznego 
postępowania.

Jednak po postawieniu konkretnych pytań o wdrażanie i skuteczność 
programów compliance, nasze badanie ujawniło szereg różnic 
pomiędzy deklaracjami menedżerów a rzeczywistym postępowaniem 
ich organizacji.

1.  Zapytani, czy ich organizacja posiada politykę antykorupcyjną lub 
kodeks postępowania, 97% szefów działów compliance i 92% 
szefów działów kontroli wewnętrznej odpowiedziało twierdząco. 
Odsetek odpowiedzi twierdzących był znacznie niższy 
w przypadku respondentów z pionu sprzedaży i marketingu 
i wynosił 77%. Sugeruje to, że wprawdzie polityki o charakterze 
ogólnym zostały wprowadzone, jednak w organizacji nadal są 
kluczowi pracownicy, którzy nie są wystarczająco świadomi ich 
istnienia. 

2.  Odpowiedzi udzielone na pytanie, czy organizacja posiada 
indywidualnie dostosowane podejście do weryfikacji 
kontrahentów, oparte na analizie ryzyka, zróżnicowane 
w zależności od kraju, branży lub charakteru działalności 
kontrahenta, ujawniły rozbieżność pomiędzy 66% respondentów 
z działów kontroli wewnętrznej, compliance i prawnych, którzy 
odpowiedzieli twierdząco, oraz 56% ankietowanych z działów 
kontroli wewnętrznej, compliance i prawnych, którzy są generalnie 
odpowiedzialni za podejmowanie współpracy z firmami 
zewnętrznymi. Co bardziej niepokojące, 29% respondentów 
z pionów sprzedaży i marketingu oraz 20% menedżerów innych 
działów nie potrafiło odpowiedzieć na pytanie dotyczące podejścia 
do procesu weryfikacji kontrahentów stosowanego w ich 
organizacji.

3. Nasze badanie wykazało, że kierownictwa firm często w jasny 
sposób komunikują swój zamiar karania nieetycznych zachowań, 
a ponad 3 na 4 respondentów potwierdziło, że łamanie przyjętych 
polityk zagrożone jest jednoznacznie określonymi karami. Mimo 
to, tylko 57% badanych znane są przypadki osób, które faktycznie 
zostały ukarane.

4. Więcej niż 1 na 4 respondentów wskazało, że od osób 
zarządzających współpracą z kontrahentami nie wymaga się 
ukończenia szkoleń poświęconych zagrożeniom nadużyć 
gospodarczych oraz zagrożeniom związanym z brakiem 
zgodności.

5. Nasze badanie pokazuje, że tylko jedna trzecia organizacji stosuje 
mechanizmy motywacyjne dla swoich kontrahentów, zachęcające 
ich do etycznego postępowania.

Skrojone na miarę podejście do weryfikacji kontrahentów 
oparte na analizie ryzyka 
Respondenci, którzy uważają, że ich organizacja posiada 
indywidualnie dostosowane podejście do weryfikacji 
kontrahentów oparte na analizie ryzyka

66% 53%

Szefowie działów kontroli 
wewnętrznej, szefowie działów 

compliance, szefowie działów 
prawnych

Menedżerowie z pionów 
sprzedaży, marketingu oraz 
innych specjalności

. P   Nasza organizacja posiada indywidualnie dostosowane podejście do weryfikacji 
kontrahentów, oparte na analizie ryzyka, zróżnicowane w zależności od kraju, branży 
lub charakteru działalności kontrahenta – Dotyczy, nie dotyczy, nie wiem
Próba: 15. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych (2550);  Szefowie działów kontroli 
wewnętrznej, szefowie działów compliance, szefowie działów prawnych (337); Menedżerowie 
z pionów sprzedaży i marketingu oraz innych specjalności operacyjnych (299).

Zapewnienie skuteczności compliance

Robienie tego, co właściwe czy strach przed 
konsekwencjami?
% odpowiedzi „Dotyczy”

78% 57%

respondentów uważa, że  
łamanie przyjętych polityk jest 

zagrożone jednoznacznie 
określonymi karami

respondentów znane są 
przypadki osób, które zostały 
ukarane za łamanie przyjętych 
polityk

.P   Dla każdego z następujących stwierdzeń proszę powiedzieć, czy dotyczy ono Pana/
Pani firmy lub czy nie zna Pan/Pani odpowiedzi?  
Próba: 15. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych (2550)
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W artykule z marca 2018 roku, Eugene Soltes, profesor Harvard 
Business School i były radca prawny Departamentu Sprawiedliwości 
ds. compliance, stwierdził: „Departament Sprawiedliwości zdawał 
sobie sprawę z tego, że firmy mogą inwestować znaczne środki 
w tworzenie poszczególnych elementów programów zgodności, 
faktycznie jednak budując wyłącznie fasadę na pokaz.”5 
Departament Sprawiedliwości polecił prokuratorom „ustalić, czy 
program zgodności w firmie istnieje wyłącznie na papierze, czy też 
został przemyślany, wprowadzony i jest poddawany weryfikacji oraz 
korekcie, w zależności od potrzeb, w sposób gwarantujący 
skuteczność tych działań.”

•  Dostrzegamy rozdźwięk pomiędzy 
deklarowanymi zamiarami organizacji 
w sferze zasad etycznych a jej faktycznym 
postępowaniem.

5 „Why Compliance Programs Fail and How to Fix Them”, Harvard Business Review, marzec-
kwiecień 2018, 2018.

„Zapewnienie zgodności z przepisami 
antykorupcyjnymi to nie kwestia odhaczenia 
punktów z listy ani działania podejmowane 
wyłącznie, gdy sprawy mają się źle. 
Zastosowanie proaktywnego podejścia do 
zarządzania zgodnością poprzez wdrożenie 
skutecznych mechanizmów kontrolnych 
oraz zakotwiczenie przeciwdziałania 
korupcji w kulturze organizacyjnej firmy jest 
najlepszym sposobem zapobiegania 
praktykom korupcyjnym przed faktem ich 
wystąpienia.”

Angel Gurría, 
Sekretarz Generalny OECD
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.P  Jak dobrze, jeśli w ogóle, są Panu/Pani znane wytyczne Departamentu Sprawiedliwości USA z 2017 roku w sprawie oceny programów compliance w firmach 
Dyrektorzy ds. Finansowych (597); Szefowie działów compliance (163); Szefowie działów kontroli wewnętrznej (189); Szefowie działów prawnych (158); Inni (26); Inni członkowie zarządów 
(242); Inne stanowiska w działach finansów (519); Inne stanowiska w działach kontroli wewnętrznej ryzyka (252); Inni członkowie naczelnego kierownictwa (404)

Ocena programów compliance w firmach

Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie jest 
interaktywna mapa umożliwiająca analizę wyników badania wg 
sektora, rodzaju działalności, wielkości firmy oraz regionu.

Wytyczne Departamentu Sprawiedliwości USA z 2017 roku

1 na 4
szefów działów compliance twierdzi, że 
znane mu są wytyczne Departamentu 
Sprawiedliwości USA z 2017 roku 
w sprawie oceny programów compliance 
w firmach

1 na 10
respondentów należących do wyższej 
kadry kierowniczej twierdzi, że znane 
mu są wytyczne Departamentu 
Sprawiedliwości USA z 2017 roku 
w sprawie oceny programów compliance 
w firmach

12% 
respondentów twierdzi, że wytyczne te 
są im znane dość dobrze lub bardzo 
dobrze 

W 2017 roku Departament Sprawiedliwości 
USA wydał wytyczne obejmujące szereg 
pytań, które prokuratorzy powinni uwzględnić 
prowadząc dochodzenia w sprawie firm. 
Jednak czy wytyczne te są znane członkom 
kierownictwa firm? A jeżeli tak, to czy to coś 
zmienia?
Od wyników dochodzenia prowadzonego przez Departament 
Sprawiedliwości zależy wniesienie aktu oskarżenia lub gotowość do 
zawarcia ugody z firmą będącą przedmiotem dochodzenia. Nasze 
badanie pokazuje, że globalnie jedynie 12% respondentów zna te 
wytyczne dość dobrze lub bardzo dobrze. Odsetek ten wzrasta do 
1 na 4 w przypadku szefów działów compliance i spada do zaledwie 
1 na 10 ankietowanych w przypadku członków wyższego 
kierownictwa. Jako że w ostatnich latach organy ścigania zaczęły 
pociągać do odpowiedzialności za nieetyczne postępowanie 
prywatne osoby i dyrektorów firm, taki brak wiedzy jest niepokojący.

Naszym respondentom zadaliśmy 18 pytań zaczerpniętych 
z wytycznych Departamentu Sprawiedliwości „Ocena programów 
compliance w firmach”. Wyniki pokazały, że w ujęciu sektorowym 
firmy działające w branży usług finansowych mają najlepsze 
programy compliance, zaś branża produktów konsumpcyjnych/
handlu detalicznego/handlu hurtowego – relatywnie najsłabsze. 

Mimo że branża usług finansowych wydaje się mieć najlepsze 
programy zgodności, nie przekłada się to jednak na spadek 
przypadków nadużyć gospodarczych i korupcji.

Sektory pod lupą 
Jak to pogodzić – dobry program compliance, a jednocześnie 
przypadki nadużyć i korupcji?

W naszym sektorze 
powszechną praktyką 
jest wręczanie 
łapówek w celu 
zdobycia kontraktu

Czy w Pana/Pani 
firmie doszło do 
istotnego nadużycia 
gospodarczego 
w okresie ostatnich 
2 lat?

Usługi 
finansowe

13% 14%
Produkty 
konsumpcyjne/
detal/hurt

11% 9%
Globalnie

11% 11%
Próba: 15. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych (2550); Usługi finansowe (233); Handel 
detaliczny produktami konsumpcyjnymi (626)
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Uczciwość jako priorytet 
kierownictwa 
W świecie zmieniających się modeli działalności 
gospodarczej, eksplozji danych, rozszerzonego zakresu 
regulacji i działań mających na celu egzekwowanie 
prawa, uczciwość w firmie staje się najważniejszą siłą 
napędową etycznego biznesu. 

3
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97% respondentów uznaje za ważne, by ich 
organizacja kierowała się uczciwością, 
a „uczciwość w działaniu” to ich zdaniem 
najbardziej pożądane określenie ich firmy. 

Co ciekawe, mimo że 43% respondentów uznaje wagę wykazania 
uczciwości, by uniknąć zainteresowania organów regulacyjnych 
oraz kar, dostrzegają także korzyści biznesowe płynące 
z kierowania się uczciwością w działaniu. Postrzeganie przez 
klientów i społeczeństwo, dobre wyniki ekonomiczne, nabór 
i utrzymanie pracowników zostały uznane za ważniejsze korzyści 
niż chęć uniknięcia zainteresowania regulatora czy kar. 
Respondenci z rynków rozwiniętych dostrzegają szerszą niż ich 
koledzy z rynków wschodzących gamę korzyści wynikających 
z wykazania uczciwości przez organizację.

Istnienie powiązania pomiędzy uczciwością a dobrymi wynikami 
ekonomicznymi potwierdzają także badania prowadzone przez 
Instytut Ethisphere, z których wynika, że Najbardziej Etyczne 
Spółki Świata wyprzedziły duże spółki amerykańskie o ponad 10% 
(pod względem wartości akcji) w ciągu ostatnich 5 lat6. 

Kierowanie się w działaniu zasadami uczciwości ułatwia 
organizacjom funkcjonowanie, ogranicza zainteresowanie organów 
regulacyjnych i nakładanie kar, pomaga przyciągnąć najlepszych 
pracowników i klientów. Nic więc dziwnego, że respondenci uznają 
dobre wyniki ekonomiczne i poprawę postrzegania firmy w oczach 
klientów i społeczeństwa za ważne korzyści uczciwego 
postępowania.

Uczciwość: liczą się czyny, a nie słowa

respondentów uznaje za ważne, by 
ich organizacja kierowała się 
w działaniu uczciwością

97%

.P  Jak istotne Pana/Pani zdaniem jest wykazanie, że Pana/Pani organizacja w swoim 
działaniu kieruje się uczciwością?  
Próba: 15. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych (2550)

6  „2018 world’s most ethical companies”, witryna Ethisphere, www.ethisphere.com/2018-worlds-most-ethical-companies, stan na 12 lutego 2018 r.

. P  Które z poniższych, jeśli w ogóle, są najważniejszymi korzyściami płynącymi z wykazania uczciwości?  
Próba: 15. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych (2550). Respondenci, którzy odpowiedzieli, że uczciwe działanie jest dość ważne lub bardzo ważne (2484)

Wykazanie uczciwości – klient nasz pan

 15. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych   Rynki rozwinięte   Rynki wschodzące
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Mimo uznania przez respondentów wagi 
kierowania się uczciwością w działaniu, 
nadużycia gospodarcze i korupcja nadal są 
powszechnymi zjawiskami – podobnie jak 
bankructwa firm.
Wyniki badania pokazują rozbieżność pomiędzy 97% respondentów, 
którzy uznają wagę wykazania, że ich organizacja kieruje się 
uczciwością, oraz 13%, którzy nadal znaleźliby uzasadnienie dla 
oferowania łapówki w gotówce, aby zdobyć kontrakt.

Uczciwość: ktoś inny za to odpowiada?

%Uczciwość

.P   Kto w Pana/Pani organizacji odpowiada za zapewnienie, że 
pracownicy postępują zgodnie z zasadami uczciwości? 
Próba: 15. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych (2550)

Jednym z wyjaśnień tej rozbieżności jest to, że w wielu firmach nie 
bardzo wiadomo lub w ogóle nie wiadomo kto w pierwszej kolejności 
ponosi w spółce odpowiedzialność za uczciwe postępowanie 
pracowników. Wydaje się to być powszechną sytuacją we wszystkich 
sektorach gospodarki i regionach geograficznych.

1 na 4 respondentów uważa, że w pierwszej kolejności 
odpowiedzialność za uczciwe postępowanie ponosi każdy pracownik. 
Na szczeblu regionalnym, od normy odstają Oceania z 38% oraz 
Japonia z zaledwie 4% respondentów, którzy są zdania, że jednostka 
powinna ponosić indywidualną odpowiedzialność. Pozostali uważają, 
że główna odpowiedzialność za uczciwe postępowanie spoczywa na 
innych grupach wewnątrz organizacji, takich jak działy kadr, 
compliance, prawne oraz kierownictwo wyższego szczebla, a nawet 
zarząd lub rada nadzorcza.

Nasze wyniki pokazują także, że w przypadku grupy, której 
członkowie nie uważają, że za uczciwe postępowanie pracowników 
odpowiada każdy z nich indywidualnie, prawdopodobieństwo 
podejmowania niewłaściwych działań, w tym oferowania łapówki 
w gotówce w celu zdobycia lub utrzymania kontraktu, jest o wiele 
większe. W przypadku tych respondentów bardziej prawdopodobne 
jest także wydłużenie miesięcznego okresu sprawozdawczego lub 
zmiana założeń przyjętych do wyceny bądź tworzenia rezerw, by 
osiągnąć pożądane cele finansowe.

.P  Dla których z poniższych działań, jeśli w ogóle, można zdaniem Pana/Pani znaleźć uzasadnienie, jeżeli pomoże to firmie przetrwać skutki spowolnienia gospodarczego? 
Próba: 15. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych (2550)

.P Biorąc pod uwagę częstą presję na osiągnięcie celów finansowych, dla których z poniższych działań, jeśli w ogóle, można zdaniem Pana/Pani znaleźć uzasadnienie, by je osiągnąć? 
Próba: 15. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych (2550)

Nieetyczne postępowanie – indywidualna uczciwość a korporacyjny interes

  Respondenci, którzy uważają, że odpowiedzialność za uczciwe 
postępowanie spoczywa głównie na każdym pracowniku

  Respondenci, którzy uważają, że odpowiedzialność za uczciwe 
postępowanie nie spoczywa głównie na każdym pracowniku

•  Waga uczciwości w zmieniającym się 
otoczeniu biznesowym wzrasta, ponieważ 
działy compliance, organy regulacyjne 
oraz organy ścigania mogą mieć 
trudności, by dotrzymywać kroku 
dynamice zmian. Szefowie firm powinni 
skupić się na wpajaniu pracownikom, że to 
oni ponoszą odpowiedzialność za 
uczciwość swoich własnych działań.

Kierownictwo  
wyższego szczebla

Odpowiedzialność 
indywidualna

Zarząd /  
Rada nadzorcza

Kadry

Dział prawny 
i compliance

Prezenty Płatności gotówkowe Wydłużenie miesięcznego 
okresu sprawozdawczego

Zmiana założeń przyjętych do 
wyceny bądź tworzenia rezerw

7%

12% 11%

14%

9%

14%

10%

14%

15. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych 201820



Deklarowane intencje organizacji mogą być jasne: wdrożono 
polityki i kodeksy postępowania, członkowie wyższej kadry 
kierowniczej wykazują swoje zaangażowanie za pomocą 
nieformalnych i formalnych komunikatów. A jednak ostatnie 
głośne skandale w dużych firmach dowodzą, że rażące 
nieprawidłowości, których dopuszczają się członkowie 
kierownictwa, nie zniknęły, lecz trwały niezauważone przez 
dłuższy czas. Kiedy nieprawidłowości wyszły na światło 
dzienne i wszyscy się o nich dowiedzieli, podjęto kosztowne 
śledztwa, nałożono ogromne kary, a winnych pociągnięto do 
odpowiedzialności, przy jednoczesnym spadku kursów 
rynkowych.

Program uczciwego postępowania —  
zamiary, postępowanie i pomiar

Program uczciwego postępowania składa się 
z 4 podstawowych elementów, które pozwalają połączyć 
działania jednostki z celami organizacji. Głównym 
wyzwaniem jest potrzeba oddziaływania na postępowanie 
zróżnicowanych, rozproszonych grup pracowników oraz 
kontrahentów w obliczu silnej presji ze strony konkurencji 
i gwałtownych zmian technologicznych.

Program uczciwego postępowania pod lupą

Dobrze prosperująca organizacja pozostaje 
wierna swojej misji, dotrzymuje złożonych 
obietnic, przestrzega prawa i standardów 
etycznych oraz umacnia zaufanie 
społeczeństwa do systemu wolnorynkowego

Szefowie firm zobowiązują się robić, co należy, 
a jednak organizacyjne niepowodzenia ciągle 
dają się we znaki

Jak zniwelować lukę pomiędzy zamiarami a postępowaniem – Program uczciwego postępowania 

Zamiary Misja i wartości 
firmy

Kodeks postępowania  Standardy, 
polityki 
i procedury

Komunikacja 
kierownictwa

Faktyczne 
zachowania

Zdefiniowane 
zasady i standardy 
postępowania

Weryfikowalne dane 
o zachowaniach 
i kulturze organizacyjnej

Efektywniejsze 
miary i zwiększona 
odpowiedzialność

• Zapraszamy na stronę badań nadużyć  ey.com/fraudsurveys/global http://www.ey.com/pl/fraudsurvey2018
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Zakończenie 
– przyszłość 
compliance 
W miarę zmiany modeli działalności 
gospodarczej, transformacji będzie również 
musiała ulec funkcja compliance, aby móc 
lepiej zapobiegać, wykrywać i reagować na 
nadużycia oraz korupcję.

4
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Z naszego doświadczenia wynika, że polityki i procedury 
compliance poparte szkoleniem i stałym egzekwowaniem 
obowiązujących zasad są niezbędne, aczkolwiek 
niewystarczające do stworzenia efektywnego systemu 
zgodności. 

W przypadku wielu firm lepsze wykorzystanie śledczej analizy 
danych może przynieść duże korzyści, pozwalając na znaczącą 
poprawę efektywności i skuteczności monitoringu oraz 
sprawozdawczości, a także wzmacniając tzw. „drugą linię obrony”.

Za „pierwszą linię obrony”, która obejmuje dostępne kierownictwu 
mechanizmy kontrolne oraz środki kontroli wewnętrznej, 
tradycyjnie odpowiadają operacyjni kierownicy. Dział compliance 
powinien współpracować z częścią biznesową, żeby wzmocnić 
zgodność na tej pierwszej linii, dzieląc się wnioskami z analizy 
danych oraz promując program uczciwego postępowania. 
Stanowisko dyrektora ds. zapewnienia zgodności (Chief Compliance 
Officer) powinno być postrzegane jako pełnoprawne stanowisko 
kierownicze w organizacji. Jego obowiązki powinny obejmować 
proaktywną ochronę dobrego imienia firmy, a nie jedynie 
zapewnianie wsparcie w przestrzeganiu przepisów i regulacji 
prawnych.

W przypadku części firm rola działu compliance miała w znacznej 
mierze charakter reaktywny, stanowiąc drugą linię obrony, 
polegającą na monitorowaniu i egzekwowaniu polityk 
obowiązujących w przedsiębiorstwie. W innych organizacjach rola ta 
obejmowała także zarządzanie zagrożeniami w sferze prawnej 
i zgodności działalności z regulacjami, nie pociągając za sobą jednak 
potrzeby osadzenia compliance w działalności biznesowej.

W czasach cyfrowej transformacji procesy biznesowe, dzięki którym 
produkty mogą się znaleźć na rynku, podlegają gwałtownym 
zmianom, stwarzając poważne wyzwania dla funkcji compliance, 
która musi za nimi nadążać. Czy dział compliance, w którym ocena 
ryzyka jest aktualizowana raz lub dwa razy do roku, może działać 
efektywnie? Wymagane jest o wiele większe zaangażowanie 
specjalistów ds. compliance w strategiczne i operacyjne decyzje 
biznesowe. 

W przypadku niektórych firm wysiłki kierownictwa na rzecz 
zwalczania nadużyć i korupcji zostały w tyle za zmianami 
w biznesie. Jak więc przedstawia się przyszłość compliance? 

Nowinki technologiczne w sferze compliance, takie jak rozszerzona 
analiza danych połączona ze skoncentrowanym na pracowniku 
podejściem do przekazywania wytycznych, doprowadzi do tego, ze 
zgodność będzie stanowiła główny czynnik napędzający innowacje 
w wykorzystaniu śledczej analizy danych. Wśród przykładów można 
wymienić:

1. Upowszechnianie się analizy danych jako narzędzia zarządczego 
zapewne podważy tradycyjną rolę compliance polegającą na 
monitorowaniu. Z naszego Światowego Badania FDA 20187 
wynika, że coraz więcej firm korzysta z technologii zaawansowanej 
analizy danych dla celów bieżącego monitoringu.

2.  Dzięki postępom w prowadzeniu analiz predykcyjnych na dużych 
zbiorach danych8 powstała możliwość wykorzystania wyników 
tych analiz do podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym, 
wspierając identyfikowanie i zapobieganie nadużyciom oraz 
zapewniając kierownictwu możliwości prowadzenia 
skuteczniejszego nadzoru.

3.  Wiodące firmy wykorzystują sztuczną inteligencję, aby zastąpić 
tradycyjne szkolenia stacjonarne czy internetowe 
spersonalizowaną komunikacją w czasie rzeczywistym, opartą 
na analizie ryzyka.

•  W przyszłości cyfrowa dysrupcja będzie 
miała silny wpływ na programy 
compliance, powodując ich ewolucję - od 
reaktywnych mechanizmów 
skoncentrowanych na regulacjach, do 
proaktywnej współpracy z biznesem 
i promowaniu programu uczciwego 
postępowania. 

7 Światowe Badanie FDA 2018: „Jak zwalczać zagrożenia w epoce cyfrowej transformacji?” EY 2018.
8  Termin „duże dane” (big data) oznacza duże, zmienne i różnorodne zbiory danych tworzone przez ludzi, narzędzia i maszyny.

Transformacja modeli biznesowych, głośne 
skandale gospodarcze i związana z nimi utrata 
reputacji dowodzą potrzeby przedefiniowania 
funkcji compliance.
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Od października 2017 roku do lutego 2018 roku nasi ankieterzy 
– przedstawiciele międzynarodowej agencji badania rynku Ipsos MORI 
– przeprowadzili 2550 rozmów z decydentami wyższego szczebla firm 
stanowiących próbę największych spółek z 55 krajów i regionów. Dobór próby do 
badania został tak przeprowadzony, by umożliwić zapoznanie się z poglądami 
menedżerów odpowiedzialnych za walkę z nadużyciami i korupcją – głównie 
dyrektorów ds. finansowych, dyrektorów ds. zapewnienia zgodności 
(compliance), dyrektorów działów prawnych oraz szefów audytu wewnętrznego. 

Metodologia badania

Dla celów niniejszego raportu do rynków „rozwiniętych” zaliczają się: Australia, Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, 
Irlandia, Japonia, Kanada, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Szwecja, Szwajcaria, USA, Wielka Brytania i Włochy.

Kraje i regiony rynków „wschodzących” to Arabia Saudyjska, Argentyna, Bliski Wschód – ZEA, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chiny, Cypr, Czechy, Filipiny, Hong 
Kong, Indie, Indonezja, Izrael, Kenia, Kolumbia, Korea Południowa, Litwa, Malezja, Meksyk, Bliski Wschód – Jordania, Nigeria, Peru, Polska, Republika 
Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Singapur, Słowacja, Tajwan, Turcja, Ukraina i Węgry.

Profil uczestników – region i kraj 

Liczba przeprowadzonych rozmów Liczba przeprowadzonych rozmów
Daleki Wschód  Japonia
Chiny 50 Japonia 50
Hong Kong 50 Bliski Wschód, Indie i Afryka  
Filipiny 50 Arabia Saudyjska 50
Indonezja 50 Bliski Wschód (Jordania i ZEA) 50
Korea Południowa 50 Indie 50
Malezja 50 Izrael 25
Singapur 50 Kenia 50
Tajwan 50 Nigeria 50
Europa Wschodnia  Republika Południowej Afryki 50
Bułgaria 50 Oceania
Cypr 25 Australia 40
Czechy 50 Nowa Zelandia 10
Litwa 25 Europa Zachodnia  
Polska 50 Austria 50
Rumunia 50 Belgia 50
Rosja 50 Dania 50
Słowacja 50 Finlandia 50
Turcja 50 Francja 50
Ukraina 25 Grecja 50
Węgry 50 Hiszpania 50
Ameryka Północna Holandia 50
Kanada 50 Irlandia 50
USA 50 Luksemburg 50
Ameryka Południowa  Niemcy 50
Argentyna 50 Norwegia 50
Brazylia 50 Portugalia 50
Chile 50 Szwajcaria 50
Kolumbia 50 Szwecja 50
Meksyk 50 Wielka Brytania 50
Peru 50 Włochy 50
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*21 respondentów odmówiło podania lub nie znało poziomu przychodów swojej firmy

Liczba przeprowadzonych rozmów
Stanowisko   
Dyrektor ds. finansowych 597 23%
Dyrektor ds. zapewnienia zgodności (compliance) 163 6%
Dyrektor działu prawnego 158 6%
Inne 26 1%
Inne – audyt wewnętrzny / ryzyko 252 10%
Inne – członek wyższej kadry kierowniczej 404 16%
Inne – członek zarządu 242 9%
Inne – dział finansowy 519 20%
Szef audytu wewnętrznego 189 7%
Sektory   
Energetyki i przedsiębiorstw użyteczności 
publicznej 124 5%

Farmaceutyczny i medyczny 122 5%
Finansowy 233 9%
Inne sektory 146 6%
Motoryzacyjny 125 5%
Nieruchomości 154 6%
Państwowy i publiczny 55 2%
Petrochemiczny i wydobywczy 180 7%
Produkcji oraz wyrobów chemicznych 370 15%
Produktów konsumpcyjnych/detalu/hurtu 626 25%
Technologii, łączności i rozrywki 162 6%
Transportu 137 5%
Usług profesjonalnych dla biznesu 116 5%
Przychody*   
Ponad 5 mld USD 140 5%
1 mld USD – 5 mld USD 467 18%
500 mln USD – 0,99 mld USD 341 13%
100 mln USD – 499 mln USD 863 34%
99 mln USD lub mniej 713 27%
Powyżej 1 mld USD 607 24%
Poniżej 1 mld USD 1917 75%

Profil uczestników – stanowisko, branża i przychody
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Osoba do kontaktu Imię i nazwisko Nr telefonu

Dyrektor Globalny Andrew Gordon +44 20 7951 6441

Dyrektor na Amerykę 
Północną i Południową Brian Loughman +1 212 773 5343

Dyrektor na Kraje Azji 
i Pacyfiku Chris Fordham +852 2846 9008

Dyrektor na Kraje 
EMEIA Jim McCurry +44 20 7951 5386

Dyrektor na Japonię Ken Arahari +81 3 3503 1100

Afganistan i Pakistan Shariq Zaidi +92 21 3567 4581

Argentyna Andrea Rey +54 1145 152 668

Australia i Nowa 
Zelandia Rob Locke +61 28 295 6335

Austria Andreas Frohner +43 1 211 70 1500

Belgia Frederik Verhasselt +32 27 74 91 11

Bliski Wschód Charles de Chermont +971 4 7010428

Brazylia Marlon Jabbur +55 11 2573 3554

Bułgaria Ali Pirzada +359 2 817 7100

Chile Jorge Vio Niemeyer +56 2 676 1722

Chiny Emmanuel Vignal +86 21 2228 5938

Chorwacja i Węgry Ferenc Biro +36 1451 8684

Czechy i Słowacja Tomas Kafka +420 225 335 111

Dania Torben Lange +45 2529 3184

Filipiny Roderick Vega +63 2 8948 1188

Finlandia Markus Nylund +358 405 32 20 98

Francja Philippe Hontarrede +33 1 46 93 62 10

Grecja Yannis Dracoulis +30 210 2886 085

Hiszpania Ricardo Noreña +34 91 572 5097

Holandia Brenton Steenkamp +31 88 40 70624

Hong Kong Chris Fordham +852 2846 9008

Indie i Bangladesz Arpinder Singh +91 12 4443 0330

Indonezja Alex Sianturi +62 21 5289 4180

Irlandia Julie Fenton +353 1 221 2321

Izrael Itshak Elharar +972 3 6270918

Informacje kontaktowe

Osoba do kontaktu Imię i nazwisko Nr telefonu

Japonia Ken Arahari +81 3 3503 1100

Kanada Zain Raheel +1 416 943 3115

Kenia Dennis Muchiri +254 20 2886000

Kolumbia Liudmila Riaño +57 1 484 7351

Korea Południowa Steven Chon +82 102 791 8854

Litwa, Łotwa i Estonia Liudas Jurkonis +370 5 274 2320

Luksemburg Gérard Zolt +352 42 124 8508

Malezja Joyce Lim +60 374 958 847

Meksyk Ignacio Cortés + 525 552 83 1300

Nigeria Linus Okeke +234 1 271 0539

Niemcy Stefan Heissner +49 221 2779 11397

Norwegia Frode Krabbesund +47 970 83 813

Peru Rafael Huamán +51 1 411 4443

Polska Mariusz Witalis +48 225 577 950

Południowa Afryka /
Namibia Sharon van Rooyen +27 11 772 3150

Portugalia Pedro Subtil +351 211 599 112

Rumunia Burcin Atakan +40 21 402 4056

Rosja Denis Korolev +74 95 664 7888

Singapur Reuben Khoo +65 6309 8099

Sri Lanka Averil Ludowyke +94 11 2463500

Szwajcaria Michael Faske +41 58 286 3292

Szwecja Erik Skoglund +46 8 52059939

Tajlandia Wilaiporn Ittiwiroon +66 2264 9090

Tajwan Chester Chu +86 62 2757 2437

Turcja Dilek Cilingir +90 212 408 5172

USA Brian Loughman +1 212 773 5343

Wenezuela Jhon Ruiz +58 21 2905 6691

Wielka Brytania Richard Indge +44 20 7951 5385

Wietnam Saman Wijaya Bandara +84 90 422 6606

Włochy Fabrizio Santaloia +39 02 8066 93733

The EY Fraud Investigation & Dispute Services practice has  
a global reach. See below for a list of our country and territory leaders.

For more information see www.ey.com/fids.
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EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

O firmie EY
EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi 
audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo 
transakcyjne. Nasza wiedza oraz świadczone przez nas najwyższej jakości 
usługi przyczyniają się do budowy zaufania na rynkach kapitałowych 
i w gospodarkach całego świata. W szeregach EY rozwijają się utalentowani 
liderzy zarządzający zgranymi zespołami, których celem jest spełnianie 
obietnic składanych przez markę EY. W ten sposób przyczyniamy się do 
budowy sprawniej funkcjonującego świata. Robimy to dla naszych klientów, 
społeczności, w których żyjemy i dla nas samych. 

Nazwa EY odnosi się do firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, 
z których każda stanowi osobny podmiot prawny. Ernst & Young Global 
Limited, brytyjska spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości 
gwarancji (company limited by guarantee) nie świadczy usług na rzecz 
klientów. Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na www.ey.com/pl 

O Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY

Rozwiązywanie złożonych kwestii dotyczących nadużyć, zgodności z 
przepisami oraz sporów biznesowych może być przeszkodą w działaniach 
zmierzających do realizacji potencjału firmy. Poprawa zarządzania 
ryzykiem nadużyć oraz niezgodności z prawem stanowi priorytet biznesowy 
o wyjątkowym znaczeniu, niezależnie od wielkości firmy lub sektora jej 
działalności. Nasze biura lokalne zatrudniają ponad 4,5 tys. doradców 
specjalizujących się w dziedzinie badania nadużyć i rozstrzygania sporów, 
z których możemy utworzyć multidyscyplinarny zespół doskonale znający 
lokalną kulturę i idealnie przystosowany do współpracy z Państwa firmą i jej 
doradcami prawnymi. Oddajemy do dyspozycji klientów zgromadzone przez 
nas doświadczenie, szczegółową wiedzę merytoryczną oraz zrozumienie 
ogólnoświatowej sytuacji biznesowej.

© 2018 EYGM Limited  
Wszelkie prawa zastrzeżone. 

SCORE: 00125-162 
ED None 

Zgodnie ze zobowiązaniem EY na rzecz minimalizacji wpływu na środowisko, niniejszy 
dokument został wydrukowany na papierze wyprodukowanym z dużym udziałem makulatury.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny, a zawarte w nim dane nie mają zastąpić 
porady księgowej, podatkowej lub innej profesjonalnej porady. W celu uzyskania szczegółowej 
porady należy skontaktować się ze swoim doradcą.

Poglądy osób trzecich zawarte w niniejszej publikacji są niekoniecznie zgodne z poglądami globalnej 
organizacji EY lub jej firm członkowskich. Ponadto należy je rozpatrywać w kontekście czasu, w 
jakim zostały wypowiedziane.

ey.com/fraudsurveys
http://www.ey.com/pl/fraudsurvey2018
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