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M O C N Y 
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WYWIAD >

OPEN BANKING 
A PSD2 – NOWE 
PERSPEKTYWY
O idei otwartej bankowości oraz o wpływie, jaki 
ma na nią Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) w sprawie usług płatniczych 
w ramach rynku wewnętrznego (PSD2), 

rozmawiamy z Michałem Podgajnym, dyrektorem 
i szefem zespołu Open Banking w KPMG w Polsce, 

oraz Marcinem Jankowskim, wicedyrektorem  
w tym zespole.

Punkt Zwrotny (PZ):
Otwarta bankowość to pojęcie, który sły-
szy się coraz częściej – co tak naprawdę 
oznacza?

MICHAŁ PODGAJNY (MP):
Rzeczywiście otwarta bankowość to termin szeroki, 
który obejmuje ogół procesów, technologii i związa-
nych z nimi usług oraz produktów mających jeden 
wspólny mianownik – wszystkie są oparte na otwar-
tych interfejsach programistycznych (Open API). 
Umożliwiają one dostęp do niektórych danych gro-
madzonych przez banki, dzięki czemu pozostałe firmy 
mogą tworzyć nowe produkty i usługi. Z biegiem 
czasu wokół banków powinien stworzyć się ekosys-
tem podmiotów oferujących nowe rozwiązania dla 
klientów.

PZ ›  Kto w tej chwili korzysta z otwartych inter-
fejsów? 

 
MARCIN JANKOWSKI (MJ):
Interfejsy Open API są od wielu lat wykorzysty-
wane przez firmy technologiczne, takie jak Face-
book, Google czy Amazon. Dzięki ich stosowa-
niu korporacje są w stanie zaoferować swoim użyt-
kownikom szereg usług, których same nie dałyby 
rady stworzyć. Właśnie te dodatkowe usługi pomo-
gły np. Facebookowi utrzymać użytkowników, a także 
zdobyć nowych. Z jednej strony firmy technologiczne 
są zatem beneficjentami Open API, z drugiej zaś 
dostawcami usług, na bazie których inne firmy budują 
swoją przewagę. Najlepszym przykładem jest tutaj 
Uber, który wykorzystał mapy Google i ich otwarty 
interfejs. Dzięki temu udało się wdrożyć pomysł 

MICHAŁ 
PODGAJNY
dyrektor w dziale usług 
doradczych, szef zespołu 
Open Banking w KPMG 
w Polsce
mpodgajny@kpmg.pl

Specjalizuje się w doradztwie dla 
podmiotów z sektora finansowe-
go. Posiada duże doświadczenie 
w procesach przekształceń struktur 
bankowych zdobyte podczas kom-
pleksowych projektów obejmujących 
wsparcie w rozszerzeniu działalności 
biznesowej poprzez wejście na nowy 
rynek, przekształcenia organizacyjne 
w warstwie biznesowej i operacyjnej, 
jak również wycofanie się z rynku 
poprzez wygaszenie działalności ban-
kowej. Doradza również w projekto-
waniu i tworzeniu archiwów danych 
i jest liderem zespołu świadczącego 
usługi związane z tworzeniem i pro-
wadzeniem archiwum danych dla 
klientów KPMG. Posiada doświadcze-
nie w obszarze projektowania i wdra-
żania systemów IT. W KPMG pracuje 
od 2005 r. 
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produktach finansowych. Dzięki zmianom regula-
cyjnym idea otwartej bankowości powinna zacząć 
się materializować. Jednak wciąż nie wiadomo, czy 
tak się stanie i w jakim tempie będą następować 
zmiany. Wdrożenie dyrektywy stanowi duże wyzwa-
nie dla banków, ponieważ dotyka ona wielu aspek-
tów działalności – prawnych, zgodności, związa-
nych z cyberbezpieczeństwem, efektywnością ope-
racyjną czy IT. Z drugiej strony zmiany regulacyjne 
umożliwiają podmiotom spoza sektora bankowego 
wejście na rynek usług finansowych. Na ile banki, 
które musiały poradzić sobie z tak dużym przedsię-
wzięciem, będą czerpać korzyści z nowych prze-
pisów? W jakim stopniu podmioty spoza sektora 
bankowego mogą stać się beneficjentami nowych 
regulacji? Żeby odpowiedzieć na te pytania, KPMG, 
wspólnie ze Związkiem Banków Polskich, zba-
dały, jak zmianę regulacyjną postrzegają w Polsce 
banki, banki spółdzielcze oraz podmioty, które mogą 
stać się TPP. Pytania dotyczyły aspektów wdro-
żeniowych, bezpieczeństwa oraz kwestii bizneso-
wych w różnych horyzontach czasowych. Bada-
niem zostali objęci również klienci, bez których idea 
otwartej bankowości nie miałaby sensu. Czy zaufają 
nowym graczom na rynku, powierzając im swoje 
dane o transakcjach w imię „lepszej” oferty? Czy 
banki mogą czuć się zagrożone? Czy jest tu miejsce 
na nowe rozwiązania, nowe firmy? Czy istnieje ich 
potrzeba?

PZ ›  Co zatem pokazują wyniki badania?
MJ ›  Wyniki przeprowadzonych ankiet zdają się potwier-

dzać, że istnieje zgoda co do tego, jak przedstawi-
ciele banków i firm TPP widzą nadchodzącą przyszłość. 
Warto zwrócić uwagę na kilka wniosków, jakie wyła-
niają się z otrzymanych odpowiedzi. Pierwszym cieka-
wym trendem, który da się zauważyć, jest postrzeganie 
przez przedstawicieli banków kwestii, kto będzie stano-
wić dla nich konkurencję w krótkim, średnim i długim 
okresie. Ponad 40% ankietowanych reprezentujących 
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na stworzenie korporacji taksówkarskiej bez taksó-
wek i taksówkarzy. Kierowcy Ubera nie muszą znać 
miasta, w którym pracują, ponieważ trasę podpo-
wie im aplikacja. Google występuje tu w tej samej 
roli co banki w ekosystemie otwartej bankowości, 
Uber zaś jest firmą technologiczną – w ekosyste-
mie otwartej bankowości zwaną fintechem. Warto 
tutaj zaznaczyć, że banki mogą być same benefi-
cjentami otwartej bankowości, korzystając z danych 
i usług dostarczanych przez inne banki za pomocą 
interfejsów API. Zyskują one dostęp do jeszcze 
szerszej informacji o swoim kliencie – wiedzę nie 
tylko na temat posiadanych przez niego produktów 
w innych bankach, ale również o transakcjach płat-
niczych. Skutek może być dwojaki. Z jednej strony 
banki będą się starać przyciągnąć klienta, oferując 
produkty dostępne w innych bankach, a z drugiej 
– lepsze zrozumienie klientów powinno skutkować 
pojawieniem się nowych produktów, bardziej dopa-
sowanych do ich potrzeb. 

PZ ›  Jak wygląda odniesienie idei otwartej 
bankowości do bieżącej praktyki?

MP ›  Idea otwartej bankowości to nadal pieśń przyszłości. 
Na silnie regulowanym rynku banki, nawet jeżeli chcia-
łyby udostępniać dane w ramach Open API, nie mogłyby 
tego czynić. Zmianę przyniosła Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listo-
pada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach 
rynku wewnętrznego (dalej PSD2). Dyrektywa ta jest 
swoistym katalizatorem zmian w kierunku otwartej 
bankowości. Wprowadza nową kategorię usługodaw-
ców na rynku usług płatniczych, zwanych stronami trze-
cimi (ang. Third Party Provider, dalej TPP). TPP otrzy-
mują zaś możliwość świadczenia nowych usług, z któ-
rych dwie najważniejsze to: inicjowanie płatności (ang. 
PIS – Payment Initiation Service) i dostęp do informacji 
o rachunku (ang. AIS – Account Information Service).
Umożliwienie nowym podmiotom oferowania usług 
opartych na informacji płynącej z historii transakcji 
klienta jest pierwszym istotnym krokiem w stronę 
otwartej bankowości i tworzenia się zupełnie 
nowego ekosystemu opartego na innowacyjnych 

Idea otwartej bankowości to 
nadal pieśń przyszłości. Na silnie 
regulowanym rynku banki, nawet 
jeżeli chciałyby udostępniać 
dane w ramach Open API, nie 
mogłyby tego czynić. Zmianę 
przyniosła Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 
z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 
usług płatniczych w ramach rynku 
wewnętrznego (dalej PSD2).

Ponad 40% ankietowanych 
reprezentujących banki postrzega 
inne banki jako swoją konkurencję 
w pierwszym roku po wdrożeniu 
PSD2. Wskaźnik ten jednak 
znacząco spada w średnim okresie 
(21%), by w długim okresie 
osiągnąć 9%. Równolegle wraz 
z upływem czasu przedstawiciele 
banków zaczynają postrzegać firmy 
technologiczne oraz GAFA (Google, 
Apple, Facebook, Amazon) jako 
coraz większą konkurencję.

MARCIN 
JANKOWSKI
wicedyrektor w dziale 
usług doradczych, zespół 
Open Banking w KPMG 
w Polsce
mjankowski@kpmg.pl 

Posiada blisko 15 lat doświadcze-
nia w branży finansowej, audy-
cie, konsultingu oraz w biznesie. 
W KPMG od 2017 r., wcześniej był 
zaangażowany w tworzenie firmy 
pożyczkowej i firmy windykacyjnej 
zarówno w obszarze produktów, 
jak i tworzenia procesów we-
wnętrznych. Posiada bogate do-
świadczenie w obszarze rozwoju 
nowych przedsiębiorstw, projek-
towania innowacyjnych produk-
tów i procesów, ale także zmiany 
i modernizacji istniejących przed-
siębiorstw, które muszą stawić 
czoła konkurencyjnemu otoczeniu. 
Ma wieloletnie doświadczenie 
w branży konsultingowej. 

banki postrzega inne banki jako swoją konkurencję 
w pierwszym roku po wdrożeniu PSD2. Wskaźnik ten 
jednak znacząco spada w średnim okresie (21%), by 
w długim okresie osiągnąć 9%. Równolegle wraz z upły-
wem czasu przedstawiciele banków zaczynają postrzegać 
firmy technologiczne oraz GAFA (Google, Apple, Face-
book, Amazon) jako coraz większą konkurencję. Dodat-
kowo w krótkim okresie 21% badanych zatrudnionych 
w bankach nie widzi większych wyzwań związanych 
z konkurencją. Można więc uznać, że ogromne zaufa-
nie, jakim klienci darzą banki (41% respondentów), połą-
czone ze świadomością bycia instytucją zaufania publicz-
nego, w której depozyty klientów są chronione przez Ban-
kowy Fundusz Gwarancyjny, oraz doświadczenia z wdro-
żenia Open Bankingu na rynku Wielkiej Brytanii powodują, 
że przedstawiciele banków postrzegają najbliższy rok 
jako czas szukania nowych pomysłów na to, jak zagospo-
darować biznesowo nową regulację. W ciągu kilku naj-
bliższych lat większość reprezentantów banków (53%) 
uważa, że firmy GAFA będą bardziej aktywne i staną się 
dla nich konkurencją. Pogląd ten jest tym bardziej uzasad-
niony, że regulacja i standaryzacja daje możliwość jedno-
czesnego wejścia na wszystkie rynki Unii Europejskiej, co 
potencjalnie może być interesujące dla firm GAFA.

PZ ›  Jakie inne wnioski można wyciągnąć 
z przeprowadzonych badań?

MP ›  Drugim ważnym wnioskiem jest to, że zaufanie do firmy 
nie jest tożsame z chęcią powierzania jej danych 
do logowania do naszego banku czy też udostępnia-
nia danych transakcyjnych. Jest to bardzo ciekawe 
spostrzeżenie, z uwagi na fakt, że często wnioskowa-
nie dotyczące możliwości wejścia na rynek nowych 
firm z sektora fintech odbywa się m.in. na podstawie 
odpowiedzi na pytanie o zaufanie. Tymczasem konsu-
menci ufają bankom (41%), Google (38%) czy Face-
bookowi (22%) w dość znaczącym stopniu. Natomiast 
dostęp do danych transakcyjnych udostępni tym firmom 
już znacząco inny procent respondentów: banki (32%), 
Google (3%), Facebook (2%). Czy w takiej sytuacji jest 
miejsce na nowe produkty finansowe oparte na otwar-
tej bankowości i świadczone przez podmioty nieban-
kowe? Okazuje się, że w dłuższym okresie odpowiedź 
może być twierdząca i to jest kolejny istotny wniosek 
płynący z naszego badania. W dłuższym horyzoncie cza-
sowym również różnica pokoleniowa może mieć zna-
czenie. Widać ją najlepiej na przykładzie postrzegania 
przez osoby w wieku 18-24 lat firm technologicznych 
w porównaniu do starszego pokolenia. Już sam przy-
kład udostępnienia danych transakcyjnych pokazuje, jak 
różnie podchodzą do tej kwestii te dwie grupy. Przykła-
dowo firmie Google udostępni swoje dane ponad 9% 
respondentów w wieku 18-24 lat, 4% w grupie wie-
kowej 25-39, 3% badanych w przedziale 40-59 lat i 1% 
respondentów, którzy mają powyżej 60 lat. To ozna-
cza, że za kilka lat rzeczywiście może istnieć rynek dla 
którejś z firm GAFA na świadczenie usług w oparciu 
o otwartą bankowość. Banki w swoich odpowiedziach 
tylko potwierdzają ten punkt widzenia. 
Podsumowując, wydaje się, że PSD2 i Open Ban-
king będzie ewolucją w sektorze finansowym, która 
w dłuższym czasie znacząco zmieni sektor bankowy 
i rynek usług finansowych w Polsce, Unii Europejskiej 
i na świecie.  ■
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Z ostatniego raportu KPMG wynika, 
że mniej niż 30% badanych organizacji 
na świecie nie rozważa obecnie bądź nie 
jest pewnych decyzji dotyczącej wdroże-
nia rozwiązań inteligentnej automatyza-
cji1. Pozostała grupa przejawia co najmniej 
zainteresowanie kwestiami robotyzacji.

1~
ZAPOZNANIE Z ROBOTAMI
Robotics Process Automation (RPA) 
to narzędzie informatyczne, które wyko-
nuje czynności, jakie w przeszłości mógł 
wykonać wyłącznie człowiek. Narzędzia 
klasy RPA potrafią wyręczyć pracow-
nika w powtarzalnych, manualnych zada-
niach, wykonywanych na aplikacjach 
i systemach informatycznych. Robotyza-
cja jest tym łatwiejsza, im bardziej przewi-
dywalny jest przebieg procesu (tzn. opiera 
się na jasnych regułach, cechuje się nie-
wielką wariantowością) oraz im mniejszy 
wkład ludzki jest wymagany do jego reali-
zacji. Bardziej skomplikowane mechani-
zmy decyzyjne, bazujące na dużej ilości 
różnorodnych – ustrukturyzowanych oraz 
nieustrukturyzowanych – danych mogą 
wymagać zastosowania zaawansowa-
nych narzędzi kognitywnych lub nie przy-
nosić oczekiwanych rezultatów. 
Wszelkie zadania bazujące na powta-
rzalnych, manualnych operacjach 
na danych, porównywaniu ich w róż-
nych systemach czy przeklejaniu z jed-
nego systemu do drugiego stanowią 
idealnych kandydatów do robotyza-
cji w pierwszej kolejności. Przykładem 

mogą być procesy związane z uzgadnia-
niem sald pomiędzy źródłami danych, 
rozliczeniami między spółkami czy pro-
cesowanie faktur elektronicznych 
i wprowadzanie ich do systemów.

2~
ZIDENTYFIKOWANIE 
WARUNKÓW PRACY 
ROBOTA
Środowiskiem pracy robota RPA jest 
serwer – własny lub chmurowy. Ope-
ruje na aplikacjach wykorzystywanych 
zwyczajowo przez pracowników w danej 
organizacji. Boty RPA są w stanie pora-
dzić sobie z różnymi technologiami – tra-
dycyjnymi aplikacjami „legacy”, aplika-
cjami webowymi, stronami interneto-
wymi, dostępem do aplikacji i danych 
za pośrednictwem API oraz pakietem 
Office, a w szczególności Excelem. To 
właśnie to ostatnie narzędzie często 
wspiera realizację manualnych, powta-
rzalnych procesów, a technologie robo-
tyzacji wspierają w prosty i efektywny 
sposób wykonywanie na nich operacji.
Robot pracujący na dokumentach potrze-
buje do pracy ich ustrukturyzowania. 
Stałe formaty, niezmieniające się for-
mularze oraz dane opisane w nich każ-
dorazowo w ten sam sposób to obiekty, 
z którymi każdy robot poradzi sobie bez-
problemowo, niezależnie od ich ilości.
Bardziej skomplikowane przypadki wyma-
gają wyposażenie robota w bardziej 
zaawansowane narzędzia. Przykładowo 

››

››

P U N K T 
PO PUNKCIE

Nadejścia robotów nie należy się obawiać 
– one już zajmują miejsca w organizacjach. 
Istnieje jednak wciąż pewna doza niepewności, 
czym roboty RPA faktycznie są, czy zastąpią 
pracę ludzką, jakie korzyści mogą przynieść 
organizacji, oraz jak zacząć inicjatywę związaną 
z robotyzacją procesów. Przedstawiamy 
5 pierwszych kroków w kierunku robotyzacji, 
które pozwolą podejść bliżej do zagadnienia.

– procedując dokumenty różniące się for-
matem i zawartością (np. formaty faktur 
elektronicznych, pliki Excel z inną struk-
turą i opisem danych) lub dokumenty 
z odręcznym pismem, konieczne jest 
dołączenie uczenia maszynowego czy 
sztucznej inteligencji, które będą rozpo-
znawać mniej ustrukturyzowane dane.

3~
ZNALEZIENIE ROBOTOWI 
MIEJSCA PRACY 
W ODPOWIEDNIM DZIALE
Robotyzacja procesów odbywać się 
może w dowolnym dziale organizacji, 
pod warunkiem, że proces, jaki robot 
ma wykonywać, jest cyfrowy, stabilny, 
bazuje na ściśle określonej logice bizne-
sowej, posiada ustandaryzowane doku-
menty wsadowe oraz dostarcza ściśle 
określonych rezultatów.
Analizując jednak adaptowalność roz-
wiązań z zakresu inteligentnej auto-
matyzacji, okazuje się, że funkcje 
finansowo-księgowe chętniej inwestują 
w rozwiązania tego typu niż inne działy2. 
Roboty adaptują się sprawnie także 
w obszarach HR (np. procesy zwią-
zane z rekrutacją czy obsługą urlopów), 
IT (obsługa ticketów). Miejsce pracy dla 
robota może się też znaleźć przy obsłu-
dze klienta, gdzie automatyzowane są 
np. czynności związane z procedowa-
niem danych z wniosków i maili klienc-
kich do systemów obsługowych.

Robot pracujący 
na dokumentach 
potrzebuje do pracy ich 
ustrukturyzowania. Stałe 
formaty, niezmieniające 
się formularze oraz 
dane opisane w nich 
każdorazowo w ten sam 
sposób to obiekty, z którymi 
każdy robot poradzi sobie 
bezproblemowo, niezależnie 
od ich ilości.

P U N K T 
PO PUNKCIE>

5 PIERWSZYCH 
KROKÓW 

W STRONĘ 
ROBOTYZACJI 

JAK 
PODEJŚĆ DO 
ROBOTA? 

1  Na podstawie badania HFS Research in conjunction with KPMG International, State of Intelligent Automation, 2019. Próba to 
590 liderów biznesowych, w tym 100 osób na poziomie zarządu.

2  Badanie HFS Research in conjunction with KPMG International, State of Intelligent Automation, 2019. 
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Dokładność robota przewyższa 
ludzką, jako że eliminuje błędy 
nieuwagi, działając zgodniez 
ustaloną logiką. Korzyści 
te mają nie tylko wymiar 
jakościowy, ale też ilościowy 
w postaci oszczędności czasu 
związanego z identyfikacją 
błędów „ludzkich” oraz 
wprowadzaniem poprawek. 
Co najważniejsze – robot 
oszczędza czas pracowników, 
pozwalając im na realizację 
ambitniejszych, bardziej 
rozwijających zadań oraz 
przynosząc wymierne 
oszczędności organizacji. Im 
bardziej pracochłonny oraz 
częściej wykonywany proces – 
tym większe oszczędności.

P U N K T 
PO PUNKCIE

4~
OKREŚLENIE KORZYŚCI 
I ZROZUMIENIE KOSZTÓW
Robot potrafi działać 24 godziny na dobę, 
7 dni w tygodniu. Może automatycznie wyko-
nywać zadania, zgodnie z zaprogramowa-
nym rytmem, bądź realizować je na nasze 
wyraźne polecenie. Dokładność robota prze-
wyższa ludzką, jako że eliminuje błędy nie-
uwagi, działając zgodnie z ustaloną logiką. 
Korzyści te mają nie tylko wymiar jakościowy, 
ale też ilościowy w postaci oszczędności 
czasu związanego z identyfikacją błędów 

„ludzkich” oraz wprowadzaniem poprawek.  
Co najważniejsze – robot oszczędza czas pra-
cowników, pozwalając im na realizację ambit-
niejszych, bardziej rozwijających zadań oraz 
przynosząc wymierne oszczędności organi-
zacji. Im bardziej pracochłonny oraz częściej 
wykonywany proces – tym większe oszczęd-
ności. Zaprogramowane w czasie roboty, 
działające w pełni automatycznie, zgodnie 
z ustalonym harmonogramem, uwalniają 

nawet 100% czasu poświęcanego przez 
pracowników na realizacje procesu. Rów-
nocześnie są szybsze niż człowiek, będąc 
w stanie zrealizować te same czynności 
w czasie krótszym średnio o ponad 70%. 
Bot RPA przynosi korzyści przedsiębiorstwu, 
za które płaci ono cenę niższą niż za trady-
cyjnego pracownika. Koszty robota obej-
mują koszty jednorazowe – analizy, develop-
mentu i wdrożenia – oraz koszty utrzymania 
robota i licencji platformy RPA, które pono-
szone są w ujęciu rocznym, kwartalnym czy 
miesięcznym.  

5~
ZAPRZYJAŹNIENIE SIĘ 
Z ROBOTEM
Mając zrozumienie, czym są boty RPA, jakie 
procesy mogą obsługiwać oraz jakiego 
rodzaju kosztów i korzyści możemy oczeki-
wać, można z robotyzacją wejść w relację – 
rozpocząć powiązaną z nią inicjatywę. Pra-
widłowe zorganizowanie takiego projektu, 
zadbanie o należyte wykonanie prac anali-
tycznych związanych z selekcją procesów 
do robotyzacji oraz współpraca z develope-
rami w czasie tworzenia i testowania robota 
to kluczowe czynniki sukcesu na drodze 
do przyjaźni. Projekt robotyzacji zaczyna 
się od analizy biznesowej, w ramach której 
dokonuje się przeglądu i selekcji procesów 
na podstawie danych ilościowych (busi-
ness case) oraz jakościowych. Dla wybra-
nych procesów dokonuje się szczegółowych 
analiz dotyczących przebiegu procesu. Kolej-
nym krokiem jest development, testowanie 
i wdrożenie produkcyjne. W przypadku, gdy 
coś pójdzie nie tak – np. zmieni się aplikacja, 
na której pracuje robot, struktura lub format 
procesowanych danych – konieczne jest 
wprowadzenie niezbędnych zmian w logice 
robota, aby cyfrowy pracownik wykonywał 
poprawnie swoje obowiązki. Istotnym ele-
mentem jest dobranie partnera organiza-
cji, który pomoże w całym procesie „zaprzy-
jaźniania się” z robotem oraz wesprze eks-
percką wiedzą z zakresu robotyzowanego 
procesu i funkcjonowania obszaru bizneso-
wego. Aby nawiązywanie przyjaźni z roboty-
zacją nie było zbyt wielkim skokiem dla orga-
nizacji, dobrą praktyką jest wykonanie kroku 
wymagającego niewielkiego wysiłku – stwo-
rzenia pierwszego robota Proof of Concept 
(PoC). W ramach projektów PoC organiza-
cja w krótkim czasie otrzymuje działającego 
robota, dzięki któremu możliwe jest przeko-
nanie się w namacalny sposób, na rzeczywi-
stym procesie, jak działa robot.  ■

1 lutego 2019 r. zaczęła obowiązywać Umowa o partnerstwie 
gospodarczym, zawarta pomiędzy Unią Europejską 

a Japonią (dalej nazywana także „umową handlową” oraz 
„porozumieniem”). Stanowi ona rezultat prowadzonych od 

2013 r. negocjacji. Co zmienia w praktyce?

›

JAN KARASEK
partner w dziale usług 
doradczych w KPMG 
w Polsce
jkarasek@kpmg.pl 

Szef grupy doradczej w sek-
torze nowych technologii, 
telekomunikacji i mediów. 
Specjalizuje się w doradz-
twie z zakresu zarządzania 
przedsiębiorstwem. Posiada 
doświadczenie w doradztwie 
m.in. z za kresu strategii ryn-
kowych, reorganizacji, szaco-
wania potencjału rynkowego 
i inwe stycyjnego, usprawnień 
procesowych oraz projekto-
wania struktur organizacyj-
nych. W KPMG od 2006 r. 
świadczy usługi dla podmio-
tów z branży telekomunikacyj-
nej, energetycznej, produkcyj-
nej i finansowej.

RAFAŁ GÓRSKI
kierujący zespołem 
Automation & Rapid 
Solutions w dziale usług 
doradczych w KPMG 
w Polsce
rafalgorski@kpmg.pl 

Specjalizuje się w automatyzacji 
i robotyzacji procesów bizneso-
wych. Wraz z zespołem realizuje 
projekty z obszarów analizy biz-
nesowej procesów pod kątem 
ich digitalizacji i robotyzacji, 
tworzenia i wdrażania rozwiązań 
klasy RPA, budowania aplikacji 
Rapid Application Development 
oraz rozwiązań uczenia ma-
szynowego czy sztucznej 
inteligencji.

OTWARCIE 
DRZWI NA RYNEK 

JAPOŃSKI

P U N K T 
WYJŚCIA>
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Do tej pory przedsiębiorcy z Unii Euro-
pejskiej, którzy eksportowali towary 
do Kraju Kwitnącej Wiśni, napoty-
kali w swojej działalności przeróżne 
bariery. Celem tej liczącej prawie 
900 stron umowy jest rozszerzenie 
strefy wolnego handlu oraz zniesienie 
barier technicznych i regulacyjnych dla 
usprawnienia wymiany gospodarczej 
pomiędzy stronami porozumienia. 
Docelowo umowa ma doprowadzić 
do zniesienia prawie wszystkich ceł 
– Japonia zobowiązała się znieść 97% 
ceł na import z Unii, z kolei UE zamie-
rza znieść aż 99% ceł na towary i usługi 
importowane z Japonii. Szacuje się, 
że zawarcie porozumienia przyczyni się 
do zaoszczędzenia przez europejskich 
przedsiębiorców ok. 1 mld EUR rocznie. 

Możliwości dla polskich 
przedsiębiorców 
Pobudzenie wymiany handlowej 
z Japonią może przynieść wiele korzy-
ści również polskim przedsiębior-
com. Zniesienie ceł dotyczy praktycz-
nie wszystkich produktów rolno-spo-
żywczych, w tym m.in. mięsa woło-
wego i wieprzowego, a także serów 
i wina. Szacuje się że roczny eksport 
produktów spożywczych z terytorium 
UE do Japonii wzrośnie o ok. 51%, 
tj. o ok. 1 mld EUR. 

Szanse na poszerzenie rynków zbytu 
mają także producenci i eksporterzy 
towarów przemysłowych, w tym m.in. 
mebli, obuwia, innych wyrobów ze skóry 
oraz wyrobów tekstylnych i odzieży. 
Pozytywne zmiany dotkną również 
branży kosmetycznej, chemicznej, 
włókienniczej i odzieżowej. 
Znikną ograniczenia regulacyjne 
w handlu pojazdami mechanicznymi, 
elektroniką oraz produktami leczni-
czymi. Nowe możliwości pojawią się 
na rynku usług finansowych, handlu 
elektronicznego, usług telekomunika-
cyjnych, a także transportu.

Dostęp do rynku zamówień 
publicznych
Do tej pory przedsiębiorcy spoza 
Japonii niejednokrotnie spotykali się 

z barierami regulacyjnymi w dostę-
pie do zamówień publicznych w tym 
kraju. Przełomową zmianą wpro-
wadzoną przez umowę handlową 
jest zagwarantowanie przedsiębior-
com z Unii Europejskiej większego 
dostępu do rynku zamówień publicz-
nych na regionalnym i lokalnym pozio-
mie, w sektorze kolejowym, a także 
w ramach zamówień organizowa-
nych przez szpitale, instytucje akade-
mickie (87 podmiotów) oraz dystry-
butorów energii elektrycznej (29 pod-
miotów). Przyczynić się do tego ma, 
przede wszystkim, wyeliminowanie 
dyskryminacji przedsiębiorców spoza 

Japonii, uczestniczących w przetar-
gach na tamtym rynku. 

Strony porozumienia zobligowały się 
również do wyznaczenia niezależnych 
i bezstronnych organów administra-
cyjnych, uprawnionych do rozpatry-
wania odwołań od decyzji wydanych 
w postępowaniach o udzielenie zamó-
wienia, co znacznie zwiększa pew-
ność wywiązywania się przez obie 
strony z przyjętych zobowiązań. 

Ochrona praw własności 
intelektualnej
Ułatwieniu komercjalizacji produk-
tów innowacyjnych, a także świad-
czenia usług mają sprzyjać uzgodnie-
nia poczynione na polu własności inte-
lektualnej. Celem jest zapewnienie 
odpowiedniej, niedyskryminującej, ale 
przede wszystkim skutecznej ochrony 
praw własności intelektualnej. Posta-
nowienia umowy handlowej prze-
widują procedury przeciwdziałające 

Przedsiębiorcy 
chcący rozpocząć 
eksport towarów do 
Japonii i korzystać 
z preferencyjnego 
traktowania celnego 
muszą zarejestrować 
się w bazie 
zarejestrowanych 
eksporterów (Registered 
Exporter System – REX). 
Rejestracja polskich 
eksporterów została 
powierzona Izbie 
Administracji Skarbowej 
w Poznaniu – Wydział 
Centralna Rejestracja. 

››

P U N K T 
WYJŚCIA

naruszeniom, w tym zjawiskom pod-
rabiania i piractwa. Co ważne, umowa 
handlowa zawiera nie tylko własne 
postanowienia regulujące prawa i obo-
wiązki w dziedzinie własności intelek-
tualnej, ale także zobowiązuje strony 
do przestrzegania wymogów wynika-
jących z umów międzynarodowych, 
m.in. porozumienia TRIPS1, konwen-
cji paryskiej2, traktatów WIPO3, poro-
zumienia madryckiego4 itd. Zasto-
sowanie takiego rozwiązania przy-
czyni się do rozszerzenia ochrony m.in. 
na tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Umowa reguluje również materię 
ochrony oznaczeń geograficznych pro-
duktów rolnych oraz napojów alko-
holowych produkowanych na teryto-
rium stron, a także ochronę wzorów 
przemysłowych. 

Wymiana handlowa na 
preferencyjnych warunkach
Przedsiębiorcy chcący rozpocząć 
eksport towarów do Japonii i korzy-
stać z preferencyjnego traktowa-
nia celnego muszą zarejestrować się 
w bazie zarejestrowanych eksporte-
rów (Registered Exporter System – 
REX). Rejestracja polskich eksporte-
rów została powierzona Izbie Admi-
nistracji Skarbowej w Poznaniu – 
Wydział Centralna Rejestracja. 

Zarejestrowany przedsiębiorca, któ-
remu nadano numer REX, będzie 
uprawniony do wystawiania oświad-
czeń o pochodzeniu towaru, które są 
traktowane jako wniosek o preferen-
cyjne traktowanie celne. 
Obowiązek rejestracji nie dotyczy 
przypadków, gdy wartość przesyłki 
jest mniejsza niż 6000 EUR.
Z kolei importerzy, którzy chcą spro-
wadzać towary z Japonii na preferen-
cyjnych warunkach, muszą uzyskać 
od eksportera oświadczenie o pocho-
dzeniu towaru, a także zweryfikować, 
czy eksporter ten jest zarejestrowany 
w system REX, oraz czy oświadcze-
nie o pochodzeniu zostało przez niego 
prawidłowo wypełnione. 

Podsumowanie 
Umowa o partnerstwie gospodar-
czym pomiędzy Unią Europejską 
a Japonią oferuje szeroki wachlarz 

zupełnie nowych możliwości gospo-
darczych dla przedsiębiorców euro-
pejskich. Jest to obecnie największe 
tego rodzaju porozumienie na świecie, 
które znacząco rozszerza europejską 
strefę wolnego handlu. 
Potencjał płynący z porozumienia 
powinni dostrzec również polscy 
przedsiębiorcy. Szacuje się, że obec-
nie wartość eksportu z Polski do Japo-
nii wynosi ok. 500 mln EUR. Dzięki 
porozumieniu ma ona szansę wzro-
snąć nawet o 10%. 

Umowa określa ramy, które mają 
zapewnić prostszą niż dotychczas 
wymianę handlową. Czerpanie peł-
nych korzyści płynących ze zbliże-
nia gospodarczego dwóch potężnych 
światowych gospodarek wymaga 
jednak odpowiedniego przygotowa-
nia. Przedsiębiorcy, którzy w pełni 
chcą wykorzystać możliwości płynące 
z tego porozumienia, powinni zacząć 
działać już dziś. ■

P U N K T 
WYJŚCIA

CEZARY FIOŁNA
aplikant adwokacki 
w kancelarii prawnej 
D. Dobkowski sp. k. 
stowarzyszonej z KPMG 
w Polsce
cfiolna@kpmg.pl

Zajmuje się obsługą prawną 
fuzji i przejęć, m.in. przy 
sporządzaniu dokumentacji 
transakcyjnej, a także do-
radztwem przy bieżących 
kwestiach korporacyjnych. 
Doświadczenie w obsłudze 
podmiotów gospodarczych 
zdobywał w renomowa-
nych polskich kancelariach. 
Odbywa aplikację adwo-
kacką w Okręgowej Radzie 
Adwokackiej w Warszawie.

›

Docelowo umowa ma doprowadzić do zniesienia prawie 
wszystkich ceł – Japonia zobowiązała się znieść 97% ceł 
na import z Unii, z kolei UE zamierza znieść aż 99% ceł 
na towary i usługi importowane z Japonii. 

Przełomową zmianą wprowadzoną przez umowę 
handlową jest zagwarantowanie przedsiębiorcom 
z Unii Europejskiej większego dostępu do rynku 

zamówień publicznych na regionalnym i lokalnym 
poziomie, w sektorze kolejowym, a także w ramach 
zamówień organizowanych przez szpitale, instytucje 

akademickie (87 podmiotów) oraz dystrybutorów 
energii elektrycznej (29 podmiotów).

TOMASZ KAMIŃSKI
radca prawny w kancelarii 
prawnej D. Dobkowski 
sp. k. stowarzyszonej 
z KPMG w Polsce
tkaminski@kpmg.pl

Specjalizuje się w prawnej 
obsłudze fuzji i przejęć oraz 
restrukturyzacji przedsię-
biorstw. Jest odpowiedzialny 
za przygotowywanie rapor-
tów i analiz poprzedzających 
transakcje (due diligence), 
doradza również klientom 
w negocjacjach i przeprowa-
dzaniu wielu transakcji M&A. 
W kancelarii D. Dobkowski 
od 2004 r. 

1  Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej z dnia 23 grudnia 1994 r.

2  Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r.

3  Traktat WIPO o prawie autorskim z dnia 20 grudnia 1996 r. oraz traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach z dnia  
20 grudnia 1996 r. 

4  Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 27 czerwca 1989 r. 
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Role dyrektorów finansowych oraz innych osób 
pełniących funkcje finansowe ulegają zmianie. 
Na taki stan rzeczy wpływają oddziaływanie 
światowych trendów, postępująca globalizacja 
we wszystkich obszarach gospodarki, a także 
rosnąca potrzeba nowoczesnych rozwiązań dla 
dynamicznego świata biznesu.

P U N K T 
WYJŚCIA>

››

Zarządy wiodących przedsiębiorstw 
widzą nową rolę dla zespołu finanso-
wego – partnera dla biznesu, który 
wspiera w podejmowaniu nie tylko 
decyzji operacyjnych, ale i strategicz-
nych, dostarczając kompletne informa-
cje oparte na wiarygodnych danych, 
dostępnych w czasie rzeczywistym.
85% kadry zarządzającej najbardziej 
rentownymi przedsiębiorstwami jest 
zdania, że ich dyrektor finansowy 
odgrywa strategiczną rolę w tworze-
niu inteligentnych narzędzi analitycz-
nych oraz dostarczaniu wysokiej jako-
ści informacji zarządczej, sprzyjając 
długoterminowemu i efektywnemu 
wzrostowi przedsiębiorstwa (źródło: 
badanie KPMG International).

Nowoczesny CFO i jego zespół 
wobec rynkowych oczekiwań
Współczesny dział finansowy w organi-
zacji musi wyjść poza tradycyjny zakres 
swoich obowiązków, rozumianych jako 
przetwarzanie transakcji, raportowa-
nie finansowe i kontrola, koncentrując 

się na zadaniach generujących wartość. 
Redukcja tradycyjnych funkcji finan-
sowych możliwa jest tylko przy wyko-
rzystaniu rozwiązań technologicznych, 
które mają szerokie zastosowanie, 
począwszy od przekształcania doku-
mentów z formy papierowej na elektro-
niczną, aż do wykorzystania sztucznej 
inteligencji.

Kluczowym krokiem prowadzącym 
do digitalizacji jest eliminacja papiero-
wej dokumentacji na rzecz elektronicz-
nej, wprowadzenie cyfrowej archiwi-
zacji, elektronicznego obiegu i autory-
zacji dokumentów. Wiele organizacji 
zrezygnowało już z wystawiania i prze-
twarzania faktur drukowanych, wdraża-
jąc e-faktury. Dzięki narzędziom do kon-
wertowania zeskanowanych dokumen-
tów do edytowalnej postaci cyfrowej 
(OCR – Optical Character Recognition) 
czy elektronicznej wymiany danych 
(EDI – Electronic Data Interchange) 
organizacje mogą znacząco zwiększyć 
swoją efektywność, osiągając wysoki ››

P U N K T 
WYJŚCIA

85% kadry zarządzającej najbardziej 
rentownymi przedsiębiorstwami jest 
zdania, że ich dyrektor finansowy 
odgrywa strategiczną rolę w tworzeniu 
inteligentnych narzędzi analitycznych 
oraz dostarczaniu wysokiej jakości 
informacji zarządczej, sprzyjając 
długoterminowemu i efektywnemu 
wzrostowi przedsiębiorstwa.

DIGITAL FINANCE  
– TRANSFORMACJA 
CYFROWA DROGĄ 
DO STWORZENIA 
NOWOCZESNYCH 

FINANSÓW
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Transformacja cyfrowa 
staje się coraz prostsza 
zarówno ze względu 
na dostępność 
rozwiązań na rynku, 
jak i nowelizacje 
regulacji, które 
nie tylko ułatwiają 
wprowadzanie narzędzi, 
a coraz częściej 
wymuszają takie 
działania, bez których 
dostosowanie się do 
nowych przepisów 
będzie bardzo trudne 
(JPK, RODO). 

P U N K T 
WYJŚCIA

P U N K T 
WYJŚCIA

wskaźnik dokumentów procesowanych 
bez ingerencji pracownika.
Coraz większą popularnością cieszą się 
również narzędzia typu service desk, 
które usprawniają nie tylko komunika-
cję z zespołem IT, ale również pomię-
dzy finansami a innymi zespołami, 
zapewniając skuteczną i transparentną 
wymianę informacji. 

Automatyzacja i robotyzacja 
Automatyzacja obejmuje nie tylko 
podstawowe procesy księgowe, jak 
księgowanie faktur czy generowa-
nie płatności, ale też procesy rapor-
towania czy uzgadniania sald. Orga-
nizacje starają się wyeliminować naj-
bardziej czasochłonne i powtarzalne 
zadania poprzez wdrożenie narzędzi 
automatyzacji – od makr w progra-
mie Excel (VBA), przez robotyzację 
procesów na istniejących systemach, 
po implementację specjalnych narzę-
dzi i systemów.

W przypadku, gdy wymiana całego sys-
temu bądź wdrożenie nowego narzę-
dzia są zbyt pracochłonne i kosztowne, 
a sam proces ma charakter powta-
rzalny, rutynowy i przebiega w ten sam 
sposób, optymalnym rozwiązaniem 
może być robotyzacja procesów (ang. 
RPA – Robotic Process Automation). 
Wówczas wirtualny robot wyręcza czło-
wieka w wykonywaniu żmudnych czyn-
ności, które zapisane są jako algorytm, 
wykonując działania na istniejących sys-
temach. Takie ustrukturyzowane podej-
ście pozwala na redukcję bądź całko-
wite wyeliminowanie błędów cechują-
cych naturalnie pracę ludzką.

Według badania KPMG w Polsce 
z 2018 r. 43% zespołów finansowych 
rozpoczęło już wdrażanie RPA, czyniąc 
obszar finansów liderem robotyzacji.

›

IZABELA KRAJEWSKA
menedżer w dziale usług 
doradczych, zespół 
Management Consulting 
w KPMG w Polsce
ikrajewska@kpmg.pl  

Specjalizuje się w transforma-
cji funkcji finansowej w regio-
nalnych i globalnych struktu-
rach oraz wspiera organizacje 
we wdrożeniu Docelowego 
Modelu Operacyjnego dla 
różnych sektorów przemysłu, 
FMCG czy farmacji. Posiada 
ponad 8-letnie doświadcze-
nie zawodowe w obszarze 
księgowości, finansów i SSC. 
W KPMG od 4 lat doradza dy-
rektorom finansowym w opty-
malizacji zespołów i automaty-
zacji procesów, kieruje projek-
tami wdrażania centrów usług 
wspólnych. 

KATARZYNA 
WRÓBLEWSKA
ekspert w dziale usług 
doradczych, zespół 
Management Consulting 
w KPMG w Polsce
katarzynawroblewska@
kpmg.pl 

Posiada kompetencje i do-
świadczenie w zakresie ra-
chunkowości zarządczej, 
analizy biznesowej, spra-
wozdawczości finansowej 
oraz optymalizacji proce-
sów. W KPMG od 2016 r. 
pracuje w zespole Financial 
Management, Shared 
Services and Outsourcing 
Advisory.

Automatyzacja obejmuje nie tylko podstawowe procesy księgowe, jak 
księgowanie faktur czy generowanie płatności, ale również procesy 
raportowania czy uzgadniania sald. Organizacje starają się wyeliminować 
najbardziej czasochłonne i powtarzalne zadania poprzez wdrożenie 
narzędzi automatyzacji – od makr w programie Excel (VBA), przez 
robotyzację procesów na istniejących systemach, po implementację 
specjalnych narzędzi i systemów.

Nowoczesne systemy 
i narzędzia 
Systemy klasy ERP umożliwiają inte-
grację przetwarzanych informacji 
w powiązane bazy danych oraz komu-
nikowanie się systemów bez ingeren-
cji człowieka. Organizacje coraz czę-
ściej wykorzystują rozwiązania host-
-to-host m.in. na potrzeby komunikacji 
systemu finansowego z platformą ban-
kową, do komunikacji z kontrahentami 
czy klientami, do automatycznego fak-
turowania między spółkami w grupie 
czy jako narzędzia do konsolidacji.
Dzięki rozwiązaniom w chmurze i mode-
lom as a service możliwy jest łatwiejszy 
oraz bardziej elastyczny dostęp do naj-
nowszych wersji narzędzi i aplikacji, bez 
konieczności utrzymywania infrastruktury 
IT. Wykorzystanie rozwiązań mobilnych 
zwiększa dostępność informacji i uspraw-
nia realizację procesów (np. aplikacja 
do akceptacji faktur z poziomu telefonu).

Implementacja nowoczesnych narzę-
dzi Business Intelligence pozwala 
nie tylko na zaawansowaną analizę 
danych, ale także na wieloprzekro-
jowe raportowanie zarządcze, rów-
nież w czasie rzeczywistym, oraz 
precyzyjne planowanie i wielowa-
riantowe prognozowanie. Wizualiza-
cja danych za pomocą dashboardów 
(kokpitów menedżerskich prezentu-
jących kluczowe wskaźniki efektyw-
ności – KPI) umożliwia szybką ocenę 
sytuacji w organizacji, wychwyce-
nie trendów czy zidentyfikowanie 
problemów.
Technologia blockchain, która powoli 
zyskuje kolejne zastosowania w finan-
sach, stanowi doskonałe rozwiązanie 
dla takich obszarów, jak realizacja płat-
ności czy raportowanie podatkowe. 
Dzieje się tak dzięki zwiększeniu 
autentyczności i minimalizacji ryzyka 
procesowanych informacji.

Podsumowanie 
Korzystanie z dostępnych rozwią-
zań technologicznych pozwala z jednej 
strony ograniczyć czas poświęcany 
przez zespoły finansowe na realizację 
zadań powtarzalnych i czasochłonnych, 
ale nie kreujących wartości, a z dru-
giej strony – wesprzeć ich nową rolę 
jako partnerów biznesowych. Transfor-
macja cyfrowa staje się coraz prostsza 
zarówno ze względu na dostępność roz-
wiązań na rynku, jak i nowelizacje regu-
lacji, które nie tylko ułatwiają wprowa-
dzanie narzędzi, a coraz częściej wymu-
szają takie działania, bez których dosto-
sowanie się do nowych przepisów 
będzie bardzo trudne (JPK, RODO). 
Chociaż działy finansów i księgowości 
nierzadko stają się cyfrowym liderem 
w organizacji, wiele przedsiębiorstw 
działających na polskim rynku dopiero 
zaczyna swoją drogę do digitalizacji 
funkcji finansowej. Niemniej, zanim 
w nią wyruszą, powinny się odpowied-
nio przygotować: przeprowadzić ana-
lizę potrzeb, uporządkować i zoptymali-
zować procesy, opracować efektywne 
koncepcje modelu informacji zarząd-
czej itp. ■

W y k r e s  n r  1

Rozwiązania digital stosowane w organizacjach

Źródło: SSOA Pulse Survey, KPMG w Polsce
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Blisko 9 lat analiz KPMG Nunwood 
w ponad 20 krajach na kilku konty-
nentach pozwoliło na wypracowanie 
unikatowej metodologii Sześciu Fila-
rówTM Customer Experience (Rys 1.), 
których wyniki tłumaczą dwie trze-
cie zmienności wskaźnika skłonno-
ści klientów do rekomendacji danej 
marki (czyli popularnego wskaź-
nika biznesowego NPS – Net Promo-
ter Score) oraz deklarowanej goto-
wości do pozostania z nią (czyli lojal-
ności klienta). Pozostała jedna trze-
cia to czynniki niedeterministyczne, 
na które organizacja nie ma wpływu, 
jak np. pogoda czy samopoczucie 
konsumentów (Rys. 2).

››

››

P U N K T 
STRATEGICZNY

Już po raz drugi KPMG 
w Polsce przy współpracy 

z wyspecjalizowaną grupą KPMG 
Nunwood przeprowadziło na 

polskim rynku badanie analizujące, 
co wpływa na pozytywne 

doświadczenia klientów z markami, 
a także na to, że rekomendujemy je 
i jesteśmy wobec nich lojalni. Jakie 

wnioski z niego płyną?

P U N K T 
STRATEGICZNY>

– WNIOSKI PO DRUGIM  
BADANIU POLSKICH 

KONSUMENTÓW I ICH 
INTERAKCJI Z MARKAMI

BOGATSI 
O (POZYTYWNE) 

DOŚWIADCZENIA

 WIARYGODNOŚĆ

DOTRZYMYWANIE 
SŁOWA 
I WZBUDZANIE 
ZAUFANIA
Z Ł O T E  Z A S A D Y  
  
❘  Nie koncentruj się wyłącznie 
na zyskach.

❘  Pokaż, że działasz także w moim 
interesie.

❘  Wykaż swoe zainteresowanie mną 
jako osobą.

❘  Dotrzymuj obietnic.

❘  Informuj mnie o wszystkim,  
co istotne.

❘  Bądź kompetentny.

 OCZEKIWANIA

ZARZĄDZANIE 
OCZEKIWANIAMI, 
ICH SPEŁNIANIE 
I PRZEWYŻSZANIE
Z Ł O T E  Z A S A D Y  
  
❘  Odpowiednio ustawiaj i koryguj 
moje oczekiwania.

❘  Informuj mnie o terminach.

❘  Uprzedzaj moje pytania i wychodź 
naprzeciwko moim wątpliwościom.

❘  Rozmawiaj ze mną zrozumiałym 
językiem.

❘  Spełniaj obietnice lub je przewyższaj.

❘  Prowadź mnie przez swoje procesy.

❘  Przekazuj informacje w sposób 
szczery i otwarty.

R y s u n e k  n r  1

Opis poszczególnych Filarów oraz Złote zasady Sześciu FilarówTM CX

  ROZWIĄZYWANIE 
PROBLEMÓW

KONWERSJA  
ZŁYCH 
DOŚWIADCZEŃ  
WE WSPANIAŁE
Z Ł O T E  Z A S A D Y  
  
❘  Przyjmij, że jestem uczciwy 
i prawdomówny.

❘  Przepraszaj szczerze.

❘  Rozwiązuj problemy  
w sposób pilny.

❘  Zaskocz mnie skutecznością 
i pomysłowością rozwiązania 
problemu.

❘  Przedstaw mi kilka alternatyw.
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 CZAS I WYSIŁEK

MINIMALIZOWANIE 
WYSIŁKU KLIENTÓW 
I OPTYMALIZACJA 
PROCESÓW
Z Ł O T E  Z A S A D Y  
  
❘  Nie marnuj mojego czasu.

❘  Dawaj mi jasne i łatwe wskazówki.

❘  Nie każ mi czekać zbyt długo.

❘  Kiedy się z Tobą kontaktuję, 
przekazuj mi potrzebne informacje.

❘  Uprzedzaj mnie o potencjalnych 
problemach i pułapkach.

 EMPATIA

ZBUDOWANIE POCZUCIA 
WSPÓLNOTY POPRZEZ 
GŁĘBOKIE ZROZUMIENIE 
OSOBISTEJ SYTUACJI 
KLIENTA
Z Ł O T E  Z A S A D Y  
  
❘  Poświęć swój czas, żeby mnie 
wysłuchać.

❘  Odpowiadaj z wyczuciem.

❘  Traktuj mnie jak swój priorytet.

❘  Zajmujesz się moimi sprawami.

❘   Pokaż mi, że Ci zależy.

Prezentowane podejście zostało opracowane na podstawie wyników badań dotyczących zagadnień zarządzania doświadczeniami 
klientów realizowanych na rynkach w różnych krajach z wykorzystaniem autorskiej metody KPMG Nunwood.

Prezentowane szacunki zostały opracowane na podstawie 
wyników badań dotyczących zagadnień zarządzania 

doświadczeniami klientów realizowanych na rynkach w różnych 
krajach z wykorzystaniem autorskiej metody KPMG Nunwood.

* Wpływ, rozumiany jako stopień, 
w jakim wyniki poszczególnych Filarów 

tłumaczą zmienność NPS (na podstawie 
współczynnika determinacji).

Wpływ  
na  

NPS*

P U N K T 
STRATEGICZNY

P U N K T 
STRATEGICZNY

Pozytywne doświadczenia 
polskich konsumentów – 
zaufanie nadal kluczowym 
aspektem relacji z marką
W drugiej edycji badania największy 
jednostkowy wpływ na NPS (więc 
i na skłonność do rekomendacji marek 
przez klientów) miały filary Personaliza-
cja i Wiarygodność. To, jak istotny pozo-
staje filar Wiarygodności, nie jest dla 
nas dużym zaskoczeniem – podobny 
wynik osiąga on w większości krajów, 
w których KPMG przeprowadza tego 
typu badania. Główny składnik budu-
jący ten filar stanowi zaufanie, jakim 
klient darzy markę działającą nie tylko 
w swoim, ale także w jego intere-
sie. Wiarygodność marki to ponadto 
jej transparentność, ale i spójność dzia-
łań z wizją oraz misją firmy. Coraz czę-
ściej elementem budującym zaufa-
nie jest także rola danego przedsiębior-
stwa w życiu społecznym i jego wpływ 
na otoczenie oraz środowisko naturalne. 
W świecie cyfrowym filar ten obejmuje 
zaufanie klienta dotyczące bezpiecz-
nego sposobu przetwarzania danych, 
którymi posługuje się marka. To z dru-
giej strony przekłada się na jakość anali-
tyki zasilającej technologię firmy.
Pomimo spadku znaczenia filaru Wia-
rygodności na drugie miejsce w hie-
rarchii znaczenia poszczególnych fila-
rów nadal jest to element będący fun-
damentem pozwalającym na budo-
wanie pozytywnych doświadczeń. 
Konsekwentne pokazywanie, że marka 
dotrzymuje składanych obietnic, infor-
mowanie konsumentów o wszystkich 
istotnych warunkach umowy, a także 
kompetentna obsługa stanowią pod-
stawę dla uzyskiwania wysokich ocen. 

Jednocześnie zawiedzenie zaufania 
klienta będzie skutkowało negatyw-
nym doświadczeniem oraz w znacz-
nym stopniu utrudni budowanie z nim 
pozytywnych relacji na przyszłość. 

Personalizacja doświadczeń 
klientów, czyli waga oferty 
szytej na miarę
Porównując wyniki badań przeprowa-
dzonych w Polsce w 2017 i 2018 r., 
zaobserwowaliśmy znaczący wzrost 
jednostkowej wagi filaru Personaliza-
cji. W ciągu roku znaczenie tego filaru 
wzrosło aż o 5 p.p., stając się przy tym 
najważniejszym wymiarem dla pol-
skich konsumentów. Z czego wynika 
fakt, że coraz bardziej zależy nam 
na personalizacji produktów i usług 
oraz dopasowaniu ich do naszych indy-
widualnych potrzeb? Nasz rynek doj-
rzewa, a my, jako klienci, wykraczamy 
poza standardowe dla naszego regionu 
poszukiwanie atrakcyjnej ceny. Tym 
samym wymagania polskich konsu-
mentów przestają odbiegać od wyma-
gań klientów na najbardziej rozwinię-
tych rynkach. Ogromną rolę w rosną-
cych oczekiwaniach odgrywa rów-
nież cyfryzacja – to właśnie w świecie 
cyfrowym uczymy się, że interakcje 
z markami mogą być coraz szybsze, 
prostsze i wygodniejsze, ale także bar-
dziej dopasowane do naszych indywi-
dualnych potrzeb. Wykorzystywanie 
technologii mobilnych na szeroką skalę 
pozwala na bycie w ciągłym kontakcie 
z markami oraz budowanie unikalnych 
relacji na linii klient – marka dzięki zin-
dywidualizowanej ofercie.

Co możemy zaobserwować na bazie 
opinii respondentów w kontekście 
personalizacji? Klienci w coraz więk-
szym stopniu przywiązują wagę do 
tego, w jaki sposób firmy personali-
zują ofertę pod ich konkretne oczeki-
wania na bazie wcześniejszych interak-
cji z nimi. Odpowiednie wykorzystanie 
posiadanych informacji może zbudować 
wśród konsumentów poczucie, że dana 
marka naprawdę zna ich potrzeby i jest 
w stanie dostawać ofertę produktową 

lub usługową pod konkretne wyma-
gania. Warto jednak pamiętać, że zbyt 
częste kontakty marketingowe nie 
idące w parze ze zindywidualizowaną 
propozycją dopasowaną do klienta 
mogą przynieść odwrotny od zamie-
rzonego efekt. Konsumenci negatyw-
nie oceniają doświadczenia związane 
z kontaktami o masowym charakterze 
(np. akcje sprzedażowe skierowane do 
szerokiej bazy klientów). 

WIEDZA   
NIEZBĘDNA DO 
ROZWOJU RELACJI  
Autorska metodologia opracowana 
przez KPMG Nunwood pozwala 
z jednej strony zrozumieć, co 
sprawia, że klienci bardziej 
doceniają jedne marki od drugich, 
z drugiej zaś stwarza firmom 
możliwości do podejmowania 
decyzji, na czym powinny skupić 
swoją uwagę, aby budować lepsze 
doświadczenia klientów. Z punktu 
widzenia organizacji dużym 
wyzwaniem jest odpowiednia 
interpretacja wskaźnika NPS, która 
pozwoli na opracowanie i wdrożenie 
programu mającego przełożenie 
na budowanie pozytywnych 
doświadczeń klientów. Metoda 
Sześciu FilarówTM pozwala na 
skuteczny wybór inicjatyw, które 
będą w największym stopniu 
wpływać na wzrost NPS lub CLI 
(Customer Loyalty Index).

Podsumowanie 
Zarządzanie doświadczeniami klientów 
jawi się jako jedno z najbardziej interdy-
scyplinarnych zagadnień w dzisiejszym 
biznesie. Kluczem do zdobywania prze-
wagi konkurencyjnej opartej na pozy-
tywnych doświadczeniach konsumen-
tów może okazać się wieloaspektowe 
korzystanie z zasobów, które posiada 
dana organizacja: począwszy od struktu-
ralnych metod badania klientów, poprzez 

Porównując wyniki 
badań przeprowadzonych 
w Polsce w 2017 i 2018 r., 
zaobserwowaliśmy 
znaczący wzrost 
jednostkowej wagi 
filaru Personalizacji. 
W ciągu roku znaczenie 
tego filaru wzrosło aż 
o 5 p.p., stając się przy tym 
najważniejszym wymiarem 
dla polskich konsumentów. 

Wykorzystywanie technologii mobilnych na szeroką 
skalę pozwala na bycie w ciągłym kontakcie 
z markami oraz budowanie unikalnych relacji na linii 
klient – marka dzięki zindywidualizowanej ofercie.

R y s u n e k  n r  2

Wpływ Sześciu Filarów TM Customer Experience na skłonność 
konsumenta do rekomendacji marki (NPS)

Deterministyczne Niedeterministyczne

2/3

Pogoda

Samopoczucie

Nastrój

Inne

CEE INDEX – 
syntetyczny 
wskaźnik na 
podstawie 

Sześciu FilarówTM

 PERSONALIZACJA

WYKORZYSTANIE 
SPERSONALIZOWANEGO 
PODEJŚCIA DO 
ZBUDOWANIA RELACJI 
Z KLIENTEM
Z Ł O T E  Z A S A D Y  
  
❘  Pokaż, że mnie znasz.

❘  Zapoznaj się z historią naszych interakcji.

❘  Zaskocz mnie czymś adekwatnym dla mnie.

❘  Zrozum moje osobiste potrzeby i kontekst.

❘  Dostosuj to, co robisz, pod moje 
oczekiwania.
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ANDRZEJ MUSIAŁ
starszy menedżer w dziale  
usług doradczych, zespół Customer 
& Growth w KPMG w Polsce
amusial@kpmg.pl 

Specjalizuje się w doradztwie strate-
gicznym, poprawie efektywności orga-
nizacji sprzedaży, marketingu i obsługi 
klienta w kontekście cyfryzacji i wy-
korzystania nowych technologii oraz 
doskonaleniu zarządzania doświadcze-
niami klientów. Posiada ponad 10 lat 
doświadczenia w realizacji projektów 
doradczych dla klientów z branży teleko-
munikacji i nowych techno logii, finanso-
wej oraz rynku dóbr konsumpcyjnych.

Usługi 
finansowe

Telekomunikacja 
i media 

Logistyka

Czas wolny 
i rozrywka

Podróże

0%Gastronomia

1 stycznia 2019 r. weszła 
w życie Ustawa z 4 października 
2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych (Dz.U. 
z 2018 r., poz. 2215; „ustawa 
o PPK”), która nakłada szereg 
nowych obowiązków na 
pracodawców, a ponadto będzie 
miała bezpośredni wpływ 
na wysokość wynagrodzeń 
pracowników. Wśród firm 
wdrażających PPK pojawiają się 
liczne pytania. Przedstawiamy 
krótkie omówienie niektórych 
kwestii wraz z proponowanym 
podejściem do nich.
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ALEKSANDRA JAROSZ
ekspert w dziale usług doradczych 
w KPMG w Polsce
aleksandrajarosz@kpmg.pl  

Specjalizuje się w projektach związa nych 
z Customer Experience, a także projek-
tach ukierunkowanych na wdra żanie 
nowych produktów na rynek, analizę 
procesów w organizacji czy za rządzanie 
zasobami ludzkimi. Posiada kilkulet-
nie doświadczenie zawodo we, zarów-
no w realizacji projek tów doradczych, 
jak i badawczych (na Uniwersytecie 
Oksfordzkim). Jest certyfikowanym tre-
nerem, prowadzi warsztaty i szkolenia, 
m.in. z metodolo gii Design Thinking.

KONRAD GAPONIUK
ekspert w dziale usług doradczych 
w KPMG w Polsce
kgaponiuk@kpmg.pl 

Specjalizuje się w projektach związa-
nych z branżą retail oraz TMT, a także 
w obszarze Customer Experience. Jest 
odpowiedzialny m.in. za analizę danych 
finansowych, zbieranie i podsumowy-
wanie informacji operacyjnych oraz 
analizę trendów rynkowych. Posiada 
kilkuletnie doświadczenie zawodowe 
w obszarze finansów.

zaawansowaną analitykę i narzędzia, 
a skończywszy na bardzo dobrej zna-
jomości branży oraz specyfiki danego 
rynku. Odpowiednie zidentyfikowanie 
kluczowych utrudnień z punktu widze-
nia klientów oraz ich sukcesywne eli-
minowanie będzie miało realny wpływ 
na poprawę wyniku biznesowego firmy. 
O tym, że wdrażanie dobrych praktyk 

w zarządzaniu doświadczeniami klien-
tów przynosi wymierne korzyści, prze-
konaliśmy się po raz kolejny, porów-
nując wyniki biznesowe marek, które 
zostały wysoko ocenione przez respon-
dentów w porównaniu do średnich 
wyników wśród firm notowanych na 
warszawskiej giełdzie (wchodzących 
w skład indeksu WIG). 

Warto również zwrócić uwagę, że budo-
wanie pozytywnych doświadczeń klientów 
może być wspierane w znacznym stop-
niu przez budowanie tzw. Employee Expe-
rience. Prawdziwe zaangażowanie pra-
cowników w projektowanie i wdrażanie 
programu zarządzania doświadczeniami 
klientów pozwoli na osiąganie jeszcze lep-
szych rezultatów w obszarze Customer 

R y s u n e k  n r  3

Analiza średniej dynamiki skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu 
przychodów w latach 2015-2017 dla spółek z danej branży z grupy TOP 100 Marek 

z 2018 r. oraz porównywalnych spółek z tej samej branży notowanych na GPW

W analizie dokonano porównania rocznej dynamiki przychodów ze sprzedaży w latach 2015-2017 spółek z danej branży obecnych 
w zestawieniu Top 100 Marek oraz porównywalnych spółek z tej samej branży notowanych na GPW, wchodzących w skład indeksu 
WIG. W przypadku spółek notowanych na giełdzie wzięto pod uwagę skonsolidowane sprawozdania finansowe, a w przypadku 
firm z zestawienia Top 100 Marek sprawozdania jednostkowe. W przypadku braku dostępności danych spółka została pominięta 
w analizie. Część podmiotów znalazła się równolegle w obu grupach.

Experience Management. Koncentrowa-
nie się na wyborze rozwiązań, które będą 
przynosić efekty finansowe na oczekiwa-
nym poziomie, a także będą wychodzić 
naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz 
wykraczać poza nie, stanowi kluczowy ele-
ment zarówno w zdobywaniu nowych, jak 
i utrzymaniu dotychczasowych klientów 
przez marki działające na polskim rynku. ■

12%

21%

35%

16%

22%

14%

10%

8%

9%

10%

2%

-2%

5%

Top 100 Marek WIG

Pozaspożywczy 
handel 

detaliczny

WDRAŻANIE PPK  
– WYBRANE 
ASPEKTY 
PRAKTYCZNE
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Obowiązek wprowadzania PPK będzie 
obejmował pracodawców stopniowo 
– poczynając od 1 lipca 2019 r. wzglę-
dem podmiotów zatrudniających 
(w ostatnim dniu 2018 r.) co najmniej 
250 osób. Do wprowadzenia PPK u naj-
większych przedsiębiorców pozostało 
już niewiele czasu, a odpowiednie przy-
gotowanie wdrożenia jest złożonym 
i czasochłonnym procesem, w związku 
z czym najwięksi pracodawcy już 
teraz są na zaawansowanych etapach 
prac nad wdrożeniem PPK w swoich 
organizacjach.

Jaka jest minimalna 
długość okresu zatrudnienia 
powodująca powstanie 
po stronie podmiotu 
zatrudniającego obowiązku 
dokonywania wpłat na PPK?
Minimalny okres zatrudnienia, po upły-
wie którego podmiot zatrudniający jest 
zobowiązany do zawarcia dla danej 
osoby zatrudnionej umowy o prowa-
dzenie PPK, z czym wiąże się obowią-
zek dokonywania wpłat na PPK dla niej, 
wynosi trzy miesiące. Po ich upływie 
podmiot zatrudniający jest obowiązany 
zawrzeć w imieniu pracownika i na jego 
rzecz umowę o prowadzenie PPK, nie 
później niż do 10. dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym upłynął 
trzymiesięczny termin zatrudnienia. Obo-
wiązek ten nie powstanie, jeżeli osoba 
zatrudniona zadeklaruje przed upływem 
ww. terminu niedokonywanie wpłat 
do PPK (art. 16 ust. 1 ustawy o PPK). 
Do okresu trzech miesięcy, o którym 
mowa wyżej, wlicza się okresy zatrud-
nienia z poprzednich 12 miesięcy, które 
miały miejsce w podmiocie zatrud-
niającym, a także okresy zatrudnie-
nia w innych podmiotach, jeżeli z mocy 
odrębnych przepisów podmiot zatrud-
niający jest ich następcą prawnym (art. 
16 ust. 2 ustawy o PPK).

Czy wpłata dodatkowa może 
być zadeklarowana kwotowo, 
czy musi to być zawsze 
wartość procentowa?
Wysokość wpłat dodatkowych należy 
określać procentowo. Wynika to wprost 
z brzmienia przepisów ustawy o PPK – 
zgodnie z jej art. 25 ust. 3 wysokość wpłat 
podstawowych i wpłat dodatkowych okre-
śla się procentowo od wynagrodzenia 
uczestnika PPK. Przepisy ustawy o PPK 
także procentowo określają limity wpłat 
na PPK, tak aby łącznie nie przekraczały 
one 4% wynagrodzenia uczestnika PPK 
(zob. także uzasadnienie projektu ustawy 
o PPK, druk sejmowy nr 2811, s. 19).

››

postanowień w tym zakresie, dla-
tego aby odpowiedzieć na ww. pyta-
nie, należy zastosować ogólną usta-
wową definicję „podmiotu zatrudnia-
jącego” w myśl przepisów art. 2 ust. 1 
pkt 21 ustawy o PPK. Zgodnie z nią pod-
miotem zatrudniającym jest m.in. pra-
codawca w rozumieniu Kodeksu pracy 
(lit. a) oraz zleceniodawca – w przy-
padku osób zatrudnionych na podsta-
wie umowy agencyjnej, zlecenia albo 
umowy o świadczenie usług (lit. d).
Zgodnie z art. 7 Ustawy z 9 lipca 2003 r. 
o zatrudnianiu pracowników tymczaso-
wych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 594 ze zm.) 
agencja pracy tymczasowej zatrudnia pra-
cowników tymczasowych na podstawie 
umowy o pracę na czas określony (ust. 1); 
może także na podstawie umowy prawa 
cywilnego kierować osoby niebędące 
pracownikami takiej agencji do wykony-
wania pracy tymczasowej (ust. 2). Nato-
miast w myśl przepisu art. 2 pkt 1 ustawy 
o zatrudnianiu pracowników tymczaso-
wych pracodawca użytkownik nie jest pra-
codawcą w rozumieniu Kodeksu pracy. 
Z powyższych względów można sądzić, 
że za podmiot zatrudniający, zobowiązany 
do dokonywania wpłat na PPK, należy 
uznać agencję pracy tymczasowej.

Obowiązek wprowadzania PPK będzie obejmował 
pracodawców stopniowo – poczynając od 1 lipca 
2019 r. względem podmiotów zatrudniających 
(w ostatnim dniu 2018 r.) co najmniej 250 osób. 
Do wprowadzenia PPK u największych 
przedsiębiorców pozostało już niewiele czasu, 
a odpowiednie przygotowanie wdrożenia jest 
złożonym i czasochłonnym procesem, w związku 
z czym najwięksi pracodawcy już teraz są na 
zaawansowanych etapach prac nad wdrożeniem 
PPK w swoich organizacjach.

Wysokość wpłat 
dodatkowych należy 
określać procentowo. 
Wynika to wprost 
z brzmienia przepisów 
ustawy o PPK – 
zgodnie z jej art. 25 
ust. 3 wysokość wpłat 
podstawowych i wpłat 
dodatkowych określa 
się procentowo 
od wynagrodzenia 
uczestnika PPK. Przepisy 
ustawy o PPK także 
procentowo określają 
limity wpłat na PPK, 
tak aby łącznie nie 
przekraczały one 
4% wynagrodzenia 
uczestnika PPK. 

W przypadku spółki 
posiadającej oddziały – kto 
zawiera umowy z instytucją 
finansową: spółka czy jej 
oddział?
Należy podkreślić, że powyższa kwe-
stia jest szczególnie kontrowersyjna, 
a przepisy ustawy o PPK niestety 
nie dają jednoznacznej odpowiedzi. 
Zapewne ostateczne rozstrzygnięcie 
przyniesie dopiero praktyka stosowa-
nia przepisów ustawy o PPK. Niemniej 
jednak, na ten moment istnieją argu-
menty przemawiające za przyjęciem, 
że stroną umowy o zarządzanie PPK 
oraz umowy o prowadzenie PPK może 
być także oddział spółki. 
Przepisy ustawy o PPK stanowią, 
że umowy o zarządzanie i prowadze-
nie PPK zawiera podmiot zatrudniający. 
W rozumieniu przepisów ustawy o PPK 

„podmiotem zatrudniającym” jest zaś 
m.in. pracodawca w rozumieniu art. 3 
Kodeksu pracy – czyli jednostka orga-
nizacyjna, choćby nie posiadała osobo-
wości prawnej, a także osoba fizyczna, 
jeżeli zatrudniają one pracowników. 
Jeżeli więc w danej firmie oddział speł-
nia kryteria pozwalające uznać go za pra-
codawcę w rozumieniu Kodeksu pracy, 
to wydaje się, że w konsekwencji ist-
nieje również możliwość, żeby uznać 
ten oddział za odrębny „podmiot zatrud-
niający” w rozumieniu ustawy o PPK, 
posiadający możliwość zawarcia odręb-
nej umowy o zarządzanie oraz na jej 
podstawie – umów o prowadzenie PPK.

Czy podmiot zatrudniający 
może zawrzeć kilka umów 
z różnymi instytucjami 
finansowymi i pozostawić 
swoim pracownikom 
możliwość wyboru jednej 
z nich?
Ustawa o PPK nie przewiduje wprost 
zakazu zawierania kilku umów o zarzą-
dzanie PPK, jednak analiza konstrukcji 
jej przepisów może prowadzić do wnio-
sku, że intencją ustawodawcy było, aby 
każdy podmiot zatrudniający zawie-
rał umowę o zarządzanie oraz o pro-
wadzenie PPK tylko z jedną instytucją 
finansową.
Do takiego wniosku prowadzi ana-
liza brzmienia przepisów art. 7 ust. 3-5 
ustawy o PPK, w myśl których wyboru 
instytucji finansowej dokonuje podmiot 
zatrudniający w porozumieniu z zakła-
dową organizacją związkową, a jeżeli 
u pracodawcy nie działa zakładowa 
organizacja związkowa, to w porozu-
mieniu z reprezentacją osób zatrudnio-
nych (art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o PPK). 
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Natomiast w razie nieosiągnięcia poro-
zumienia z reprezentacją pracowni-
ków co do wyboru instytucji finanso-
wej, podmiot zatrudniający samodziel-
nie wybiera tę instytucję, która oferuje 
najbardziej korzystne warunki zarzą-
dzania środkami w PPK (art. 7 ust. 5 
ustawy o PPK).
Można przypuszczać, że opisany powy-
żej proces wyboru instytucji finan-
sowej wskazuje, że intencją ustawo-
dawcy było raczej, aby podmiot zatrud-
niający zawarł umowę o zarządzanie 
PPK tylko z jedną instytucją finansową. 
Niemniej ostateczne potwierdzenie tej 
kwestii przyniesie zapewne dopiero 
praktyka stosowania ustawy o PPK 
oraz związane z nią orzeczenia sądów 
i administracji.

Przedstawione zagadnienia to tylko nie-
które praktyczne problemy, przed któ-
rymi stają firmy. Należy się spodziewać, 
że wraz ze wzrostem tempa wdraża-
nia PPK najbliższe miesiące przyniosą 
wiele nowych, ważnych pytań, z któ-
rymi będą musieli się zmierzyć praco-
dawcy. ■

Czy do podstawy pobierania 
wpłat na PPK wlicza się 
„nieodpłatne benefity”?
Do wynagrodzenia stanowiącego pod-
stawę obliczania wpłat na PPK należy 
wliczać wartość nieodpłatnych bene-
fitów (otrzymywanych „w naturze”). 
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy 
o PPK „wynagrodzenie” oznacza pod-
stawę wymiaru składek na ubezpiecze-
nie emerytalne i rentowe w rozumie-
niu przepisów o systemie ubezpieczeń 
społecznych. Wspomniane przepisy, 
w nawiązaniu do ustawy o PIT, zaliczają 
zaś do podstawy wymiaru wartość 
świadczeń otrzymywanych przez pra-
cownika w naturze. 

Kto jest płatnikiem 
PPK w przypadku, gdy 
przedsiębiorca korzysta 
z pracowników delegowanych 
do niego przez agencję pracy 
tymczasowej?
W przypadku agencji pracy tymczaso-
wej podmiotem zatrudniającym, zobo-
wiązanym do dokonywania wpłat 
na PPK, jest agencja pracy tymczaso-
wej (nie zaś pracodawca użytkownik). 
Ustawa o PPK nie zawiera szczególnych 

MIKOŁAJ ZDYB
radca prawny w kancelarii 
prawnej D. Dobkowski sp. k. 
stowarzyszonej z KPMG 
w Polsce
mzdyb@kpmg.pl 

Specjalizuje się w prawie 
pracy, prawie spółek i obsłu-
dze korporacyjnej, sporach 
sądowych, postępowaniach 
arbitrażowych i zarządza-
niu ryzykiem. Doradza pod-
miotom m.in. z branży han-
dlowej, ubezpieczeniowej 
i budowlanej. 
Prowadzi badania due dili-
gence, przygotowuje opinie 
prawne, umowy, polityki 
i procedury, a także repre-
zentuje klientów w postę-
powaniach sądowych oraz 
administracyjnych. 
W kancelarii prawnej 
D. Dobkowski od 2006 r. 
Absolwent Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego. 
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Ustawa o odpowiedzialności pod-
miotów zbiorowych za czyny zabro-
nione pod groźbą kary funkcjo-
nuje w naszym porządku prawnym 
od 2002 r. Od lat pojawiały się głosy 
o konieczności zmiany jej przepisów, 
a przez wiele ostatnich miesięcy 
trwały intensywne prace legislacyjne 
nad rządowym projektem noweli-
zacji. Ostatecznie w styczniu tego 
roku Rada Ministrów skierowała 
do Sejmu projekt zupełnie nowego 
aktu prawnego.
Konieczność zmiany ustawy wyni-
kała – jak podkreślają autorzy nowej 
regulacji – z jej znikomej efektywno-
ści. Obecne rozwiązania przewidują, 
że podmioty zbiorowe nie odpowia-
dają za własne czyny, lecz za czyny 
zabronione popełnione przez osoby 
fizyczne. Warunkiem niezbędnym dla 
pociągnięcia do odpowiedzialności 
podmiotu zbiorowego jest uprzed-
nie prawomocne skazanie osoby 
fizycznej.
Projektowana regulacja diametralnie 
zmienia tę koncepcję.

Zniesienie wymogu 
prejudykatu
Likwidacja warunku odpowiedzialno-
ści podmiotu zbiorowego w postaci 
uprzedniego prawomocnego skaza-
nia osoby fizycznej jest jednym z naj-
istotniejszych rozstrzygnięć nowej 
regulacji. Jak zostało to podkre-
ślone w uzasadnieniu do ustawy, ten 
wtórny charakter odpowiedzialno-
ści podmiotu zbiorowego przyczynił 
się w znacznej mierze do rzadkiego 
stosowania obecnych przepisów. 

Co więcej, funkcjonujące rozwiąza-
nia były krytykowane np. przez Grupę 
Roboczą OECD ds. Przekupstwa 
w Międzynarodowych Transakcjach 
Handlowych. Jej zarzuty dotyczyły 
sytuacji, w której niektóre osoby 
prawne mogą unikać odpowiedzial-
ności przez to jedynie, że sprawca 
będący osobą fizyczną umrze, nie 
zostanie wykryty lub ujęty – i w kon-
sekwencji nie jest możliwe jego 
osądzenie.

Zniesienie wymogu wcześniejszego 
skazania osoby fizycznej za czyn 
zabroniony umożliwia prowadzenie 
postępowania przygotowawczego 
w sprawie oraz procesu podmiotu 
zbiorowego równolegle z postę-
powaniem wobec osoby fizycz-
nej. Ewentualne stwierdzenie faktu, 
że w związku z działalnością pod-
miotu zbiorowego doszło do popeł-
nienia czynu zabronionego przez 
osobę fizyczną powiązaną z pod-
miotem zbiorowym, może nastąpić 
w orzeczeniu sądu w sprawie odpo-
wiedzialności podmiotu zbiorowego.

Czyn zabroniony
Projekt nowej ustawy nie ogranicza 
odpowiedzialności podmiotów zbio-
rowych do konkretnie wymienio-
nych w ustawie czynów, tak jak robi 
to dotychczas obowiązująca ustawa. 
Przewiduje natomiast odpowiedzial-
ność podmiotów zbiorowych za „czyn 
zabroniony przez ustawę pod groźbą 
kary”, wskazując jedynie, że należy 
przez to rozumieć przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe. 

››

››

Coraz większe emocje wśród 
przedsiębiorców budzi procedowana 
w Sejmie nowa ustawa o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (OPZ). Czy 
dostosowanie do nowych przepisów będzie 
wymagało wprowadzenia w firmach zmian 
na skalę porównywalną do niedawnego 
wdrożenia RODO?

Konieczność zmiany 
ustawy wynikała – jak 
podkreślają autorzy 
nowej regulacji – z jej 
znikomej efektywności. 
Obecne rozwiązania 
przewidują, że 
podmioty zbiorowe nie 
odpowiadają za własne 
czyny, lecz za czyny 
zabronione popełnione 
przez osoby 
fizyczne. Warunkiem 
niezbędnym dla 
pociągnięcia do 
odpowiedzialności 
podmiotu zbiorowego 
jest uprzednie 
prawomocne skazanie 
osoby fizycznej. 
Projektowana regulacja 
diametralnie zmienia tę 
koncepcję.

P U N K T Y 
KARNE>

COMPLIANCE 
W WERSJI 

USTAWOWEJ

P U N K T Y 
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Dla uznania, czy dany czyn jest prze-
stępstwem, istotne są dwa czynniki: 

+  istnienie przepisu ustawowego, w któ-
rym dane działanie lub zaniechanie 
zagrożone jest karą,

+  minimalny wymiar kary, jaką można 
wymierzyć za jego popełnienie. 

Nie ma natomiast znaczenia, czy 
taki przepis znajduje się w Kodeksie 
karnym, czy innej ustawie. Odpowie-
dzialność może więc dotyczyć bardzo 
szerokiego wachlarza czynów zabro-
nionych. Może chodzić np. o prze-
stępstwa gospodarcze czy przeciwko 
prawom pracownika uregulowane 
w kodeksie karnym, ale także prze-
stępstwa z Ustawy o ochronie konku-
rencji i konsumentów, Prawa ochrony 
środowiska czy Prawa budowlanego 
oraz z różnych ustaw sektorowych (np. 
Prawa farmaceutycznego czy Ustawy 
o ochronie zwierząt w odniesieniu 
do nielegalnego uboju zwierząt).
Odpowiedzialność podmiotów zbio-
rowych nie obejmuje przestępstw 
określonych w przepisach Prawa 
prasowego oraz przestępstw ściga-
nych z oskarżenia prywatnego (m.in. 
zniesławienie, zniewaga, naruszenie 

nietykalności cielesnej) – ze względu 
na ochronę wolności słowa i wolno-
ści pracy – a także wykroczeń ani 
wykroczeń skarbowych.

Jak się ochronić przed 
odpowiedzialnością?
Przy określaniu odpowiedzialno-
ści będzie brane pod uwagę, czy 
wszystkie obowiązane organy 
i osoby uprawnione do działa-
nia w imieniu lub w interesie pod-
miotu zachowały należytą staranność 
wymaganą w danych okolicznościach 
– jeśli chodzi o organizację podmiotu 
oraz nadzór nad jego działalnością. 
Szczególnie istotne są:

+  zachowanie należytej staranności 
w wyborze członków organu, osób 
uprawnionych do reprezentowania 
i podejmowania decyzji, pracowników 
oraz podwykonawców,

+  właściwe rozwiązania organizacyjne 
zapobiegające lub utrudniające po-
pełnienie czynu zabronionego, w tym 
przede wszystkim:

–  określone zasady postępowania 
na wypadek zagrożenia popełnienia 
czynu zabronionego lub skutków 
niezachowania reguł ostrożności,

–  określony zakres odpowiedzialności 
organów podmiotu zbiorowego, in-
nych jego komórek organizacyjnych, 
pracowników lub osób uprawnionych 
do działania w jego imieniu lub in-
teresie,

–  wyznaczona osoba lub komórka or-
ganizacyjna, nadzorująca przestrze-
ganie przepisów i zasad regulujących 
działalność podmiotu, który jest co 
najmniej średnim przedsiębiorcą,

–  mechanizmy wymuszające podejmo-
wanie działań w przypadku stwierdze-
nia w organizacji nieprawidłowości, 
która może ułatwić lub umożliwić 
popełnienie czynu zabronionego. 

Compliance Management 
System
Jednym z najistotniejszych warun-
ków wpływających na stwierdze-
nie odpowiedzialności podmiotu 
jest posiadanie funkcji compliance, 
czyli osoby lub komórki organizacyj-
nej odpowiedzialnej za zarządzanie 
zgodnością z przepisami. Pomimo 
skomplikowanego otoczenia praw-
nego przedsiębiorców niewiele firm 
w Polsce dostrzegało dotychczas 
wymierne korzyści ustanowienia 
takiej funkcji.

Poprawnie zaimplementowana funk-
cja compliance to jednak nie tylko 
wypełnienie ustawowego wyma-
gania, ale przede wszystkim ele-
ment budowania istotnej przewagi 
konkurencyjnej. Składają się na nią 
sprawniejsze reagowanie i goto-
wość na zmiany regulacyjne, dba-
łość o reputację i budowanie kultury 
etycznej w organizacji oraz zwięk-
szanie świadomości i poczucia odpo-
wiedzialności za zgodność wśród 
pracowników. Jest ona również 
doskonałym narzędziem służącym 

Odpowiedzialność 
podmiotów 
zbiorowych nie 
obejmuje przestępstw 
określonych 
w przepisach 
Prawa prasowego 
oraz przestępstw 
ściganych z oskarżenia 
prywatnego (m.in. 
zniesławienie, 
zniewaga, naruszenie 
nietykalności cielesnej) 
– ze względu na 
ochronę wolności 
słowa i wolności pracy 
– a także wykroczeń ani 
wykroczeń skarbowych.

Poprawnie 
zaimplementowana 
funkcja compliance 
to jednak nie 
tylko wypełnienie 
ustawowego 
wymagania, ale 
przede wszystkim 
element 
budowania 
istotnej przewagi 
konkurencyjnej. 
Składają się na 
nią sprawniejsze 
reagowanie 
i gotowość na 
zmiany regulacyjne, 
dbałość o reputację 
i budowanie 
kultury etycznej 
w organizacji 
oraz zwiększanie 
świadomości 
i poczucia 
odpowiedzialności 
za zgodność wśród 
pracowników. 

+  zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 
pracowników oraz

+  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży 
towarów, wyrobów i usług oraz z ope-
racji finansowych nieprzekraczający 
równowartości w złotych 50 mln EUR, 
lub sumy aktywów jego bilansu spo-
rządzonego na koniec jednego z tych 
lat nie przekroczyły równowartości 
w złotych 43 mln EUR

+  i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani 
małym przedsiębiorcą.

W świetle przepisu art. 6 projekto-
wanej ustawy wyznaczenie osoby 
lub komórki organizacyjnej realizują-
cej funkcję zgodności będzie w prak-
tyce obowiązkowe dla wszystkich 
podmiotów, będących co najmniej 
średnim przedsiębiorcą.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 Ustawy 
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przed-
siębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 
ze zm.) średnim przedsiębiorcą jest 
przedsiębiorca, który w co najmniej 
jednym z dwóch ostatnich lat:

R y s u n e k  n r  1

OPZ – co grozi Państwa firmie za niezgodność 
z przepisami ustawy?

kary pieniężne w wysokości od 30 tys. 
PLN do nawet 60 mln PLN 

rozwiązanie lub likwidacja 
przedsiębiorstwa

przepadek mienia lub korzyści 
majątkowych

zakaz promocji lub reklamy

zakaz korzystania z dotacji, subwencji 
lub innych form wsparcia finansowego 
środkami publicznymi

zakaz prowadzenia działalności 
gospodarczej określonego rodzaju

zakaz udziału w przetargach

podanie wyroku do publicznej 
wiadomości, na koszt podmiotu 
zbiorowego

nadzór prokuratora nad czynnościami 
korporacyjnymi i operacyjnymi w trakcie 
postępowania

zastosowanie zarządu przymusowego  
na czas trwania postępowania

obowiązek zwrotu na rzecz Skarbu 
Państwa równowartości wsparcia 

finansowego środkami publicznymi, 
otrzymanego od chwili popełnienia 

czynu zabronionego do chwili wydania 
orzeczenia w sprawie

KARY FINANSOWE

KARY NIEFINANSOWE
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Ustawa 
o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych 
ma na celu zwiększenie 
odpowiedzialności 
i określenie 
ewentualnych 
konsekwencji dla 
podmiotów zbiorowych 
w przypadku 
niezachowania 
przez nie należytej 
staranności, 
zaniechania lub 
niezareagowania 
w sytuacji 
nieuczciwych praktyk.

zgodności – Compliance Manage-
ment System (CMS) – który skutecz-
nie wzmocni strategię korporacyjną, 
wymaga uwzględnienia również takich 
komponentów, jak polityka antykorup-
cyjna, bezpieczeństwo i ochrona infor-
macji, rekrutacja, właściwa struktura 
organizacyjna i podział zadań, etyka 
i kultura organizacji.

Szczególnie istotnym elementem 
CMS jest zapewnienie systemu zgła-
szania nieprawidłowości, umożliwiają-
cego ujawnianie działań nielegalnych, 
nieetycznych, nieuczciwych lub zaka-
zanych, do których dochodzi w miej-
scu pracy lub w otoczeniu organiza-
cji. System whistleblowing powinien 
zapewnić funkcjonowanie sprawnego 
i anonimowego kanału komunika-
cji oraz ochronę osób zgłaszających 
nieprawidłowości, tzw. sygnalistów. 
Należy pamiętać, że zignorowanie zgło-
szonej nieprawidłowości i niepodjęcie 
działań wyjaśniających lub nieusunię-
cie stwierdzonych nieprawidłowości 
może skutkować dwukrotnym zwięk-
szeniem wysokości kary pieniężnej.

O wadze systemu zgłaszania nieprawi-
dłowości i ochrony osób zgłaszających 
świadczy uchwalona 19 kwietnia br. 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie ochrony osób zgła-
szających przypadki naruszenia prawa 
Unii. Przewiduje ona m.in. obowią-
zek tworzenia w przedsiębiorstwach 
poufnych kanałów przyjmowania zgło-
szeń, wyznaczenia osób odpowiedzial-
nych za ich analizę i weryfikację oraz 
informowania sygnalistów o podjętych 
działaniach.

Ustawa o odpowiedzialności podmio-
tów zbiorowych ma na celu zwięk-
szenie odpowiedzialności i określenie 
ewentualnych konsekwencji dla pod-
miotów zbiorowych w przypadku nie-
zachowania przez nie należytej staran-
ności, zaniechania lub niezareagowa-
nia w sytuacji nieuczciwych praktyk. 
W trwającym procesie legislacyjnym 
jej kształt może jeszcze ulec zmianom, 
zważywszy na głosy krytyczne wobec 
niektórych z proponowanych przepi-
sów. Wydaje się jednak, że koniecz-
ność podejmowania działań na rzecz 
rozwoju narzędzi zgodności i nadzoru 
wewnątrz podmiotów zbiorowych 
nie ulega wątpliwości. Bez względu 
na dalszy bieg prac nad krajowymi 
regulacjami już dziś warto rozpocząć 
przygotowania. ■

do uniknięcia lub ograniczenia ewen-
tualnych strat finansowych i wize-
runkowych, które mogłyby wynik-
nąć z niezgodności z obowiązującymi 
przepisami.

Wśród zadań przypisanych funk-
cji compliance powinny znaleźć się 
w szczególności:

+  identyfikowanie i monitorowanie ryzyka 
wynikającego z nieprzestrzegania norm 
prawnych i aktów wewnętrznych,

+  doradzanie zarządowi w sprawie prze-
strzegania przepisów prawa oraz w kwe-
stiach nowych produktów, usług i rynków 
z punktu widzenia zgodności,

+  wczesne ostrzeganie, rozumiane jako 
ocena potencjalnego wpływu zmian 
pojawiających się w otoczeniu regula-
cyjnym na działalność organizacji,

+  identyfikowanie i opiniowanie wszel-
kich działań lub decyzji kierownictwa 
mogących powodować ryzyko braku 
zgodności lub jego wzrost oraz ryzyko 
utraty reputacji.

Zapewnienie zgodności nie powinno 
ograniczać się jednak wyłącznie 
do wskazania osoby odpowiedzial-
nej za zarządzanie zgodnością. Zbudo-
wanie silnego systemu zapewnienia 

P U N K T Y 
KARNE
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PIOTR BURZYK
menedżer w dziale usług 
doradczych, zespół 
zarządzania ryzykiem, audytu 
wewnętrznego i compliance 
w KPMG w Polsce
pburzyk@kpmg.pl 

Posiada ponad 15 lat doświad-
czenia we wdrażaniu rozwiązań 
z zakresu corporate governan-
ce oraz systemów zarządzania 
w przedsiębiorstwach i organiza-
cjach publicznych. Prowadził pro-
jekty z obszaru zarządzania ry-
zykiem korporacyjnym, kształto-
wania struktur organizacyjnych, 
optymalizowania i zapewniania 
ciągłości procesów operacyj-
nych, tworzenia procedur i we-
wnętrznych aktów normatyw-
nych oraz wdrażania programów 
antykorupcyjnych i etycznych. 
W KPMG prowadzi projekty za-
pewnienia zgodności, w tym 
w zakresie wymagań ogólne-
go rozporządzenia o ochronie 
danych 2016/679 (RODO). 
Absolwent Podyplomowych 
Studiów Menedżerskich 
na Wydziale Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego.

WOJCIECH BIELIŃSKI
starszy menedżer w dziale 
usług doradczych, zespół 
zarządzania ryzykiem, audytu 
wewnętrznego i compliance 
w KPMG w Polsce
wbielinski@kpmg.pl 

Prowadzi projekty związane 
z audytem wewnętrznym, sys-
temem kontroli wewnętrznej, 
identyfikacją i oceną ryzyka oraz 
mapowaniem, analizą i uspraw-
nianiem procesów bizneso-
wych. Zajmuje się również do-
radztwem w zakresie wdrożenia 
i utrzymania kompleksowego 
systemu zarządzania zgodno-
ścią (z ang. CMS – Compliance 
Management System) oraz 
wdrażaniem i testowaniem 
w ramach regulacji SOX404 oraz 
ISAE3402. Posiada doświadcze-
nie doradcze w wielu branżach, 
w tym w usługach finansowych, 
przemyśle naftowym i chemii, 
motoryzacji i FMCG. W KPMG 
od 2007 r. Absolwent Wydziału 
Zarządzania na Uniwersytecie 
Warszawskim.
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