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WPROWADZENIE
1. Cel opracowania
Celem tego opracowania jest dokonanie teoretycznoprawnej analizy
charakteru i funkcji, jaką pełnią współcześnie normy zgodnościowe
(normy compliance) w korporacjach z perspektywy ogólnej teorii norm,
ze szczególnym uwzględnieniem przykładów z dziedziny bankowości
i finansów. Termin „normy zgodnościowe” (normy compliance) rozumiany jest jako wprowadzany w korporacjach zbiór powiązanych ze sobą
norm nakładających na ich adresatów obowiązek określonych zachowań zmierzających do zapewnienia działania tych korporacji w zgodzie
z normami prawa, regulacjami administracyjnych organów nadzoru
oraz regułami postępowania określonymi w wewnętrznych aktach normatywnych tych korporacji1. Normy zgodnościowe to zatem wszystkie
1
Odpowiednio pojęcie compliance to stan zgodności, sposób prowadzenia działalności
gospodarczej, w którym korporacja pozostaje w zgodzie z wszystkimi obowiązującymi ją
normami prawa, regulacjami nadzorczymi i innymi odnoszącymi się do niej normami.
Wykształcenie pojęcia compliance i przyjęcie go przez praktykę jest przede wszystkim
wynikiem obserwowanych historycznie nieprawidłowości w funkcjonowaniu korporacji
międzynarodowych, polegających na doprowadzeniu przez nie do sytuacji, w których
działały sprzecznie z obowiązującym otoczeniem normatywnym. Z uwagi na fakt, że
pojęcie to, wykształcone w anglosaskiej kulturze prawnej, wykracza poza węższe znaczenie
zgodności z prawem, praktyka przyjęła stosowanie angielskiego compliance wymiennie
z terminem „zgodność” i jego odpowiednikami w językach narodowych. Według definicji
M. Romanowskiego compliance to „zespół reguł postępowania określających sposób
przestrzegania przez pracowników przedsiębiorstwa przepisów prawa, dobrych praktyk
postępowania w danej branży oraz wewnętrznych regulacji przedsiębiorstwa. Compliance
jest to zatem wewnętrzne prawo przedsiębiorstwa”, M. Romanowski, Wpływ compliance
na skuteczność prawa gospodarczego [w:] Skuteczność prawa. Konferencja Wydziału Prawa
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te normy powstające w ramach globalnych instytucji gospodarczych
skierowane do pracowników, władz statutowych i akcjonariuszy tych
instytucji, a także do podmiotów wchodzących z nimi w relacje natury
gospodarczej, których celem, z uwagi na interes tych instytucji, jest
zapewnienie działania przez nie zgodnie zarówno z normami prawa
obowiązującymi na terytoriach, na których instytucje te operują, jak
i z innymi zaleceniami normatywnymi, które z uwagi na swój charakter
administracyjny, społeczny, gospodarczy, etyczny bądź kulturowy włączone zostały przez te organizacje do katalogu obowiązujących nakazów,
zakazów i umocowań2.
Niniejsze opracowanie stawia sobie także za cel uporządkowanie stosowanej przez korporacje aparatury pojęciowej odnoszącej się do norm
compliance z punktu widzenia teorii norm3. Jego celem jest ponadto
scharakteryzowanie specyficznych właściwości poszczególnych typów
norm compliance, opisany został także zakres przedmiotowy tych norm,
przedstawiono przykłady oraz praktyczne komplikacje wynikające z globalnego zasięgu obowiązywania norm zgodnościowych4. Ważny jest
też zaprezentowany w pracy realny wpływ, jaki normy te wywierają
współcześnie na działalność instytucji finansowych, a pośrednio także
na znacznie szerzej rozumiane globalne relacje gospodarcze5.
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 27 lutego 2009 r., red. T. Giaro, Warszawa
2010, s. 82.
2
W takim rozumieniu normy compliance stanowią część architektury finansowej,
określanej jako „układ instytucji oraz przepisów prawa i zasad, na których opierają się
stosunki finansowe istniejące między podmiotami publicznymi i prywatnymi różnych
państw. Definicja ta obejmuje swym zakresem zarówno instytucje czy rynki, jak i działania
(praktyki) podejmowane na szczeblu państwowym przez organy władzy oraz podmioty
prywatne w sferze gospodarczej i finansowej”, tak A. Jurkowska-Zeidler, Nowa Globalna
Architektura Finansowa, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2011/XXV, s. 535.
3
Zaproponowana w pracy aparatura pojęciowa odnosi się zarówno do stosowanych
w praktyce terminów dotyczących poszczególnych typów norm compliance, jak i do
określających te normy cech definiujących ich zakres przedmiotowy.
4
W niniejszej pracy przyjęto, iż przez globalny zasięg obowiązywania rozumie się
jedną z cech norm compliance, polegającą na nałożonym na adresatów tych norm obowiązku zastosowania się do nich we wszystkich jurysdykcjach, w których prowadzona
jest działalność tych korporacji.
5
Zob. W. Heyderbrand, Globalization and the Rule of Law at the End of the 20th
Century [w:] Social Process and Patterns of Legal Control, eds. A. Febbrajo, D. Nelken,
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Badaniami opisanymi w niniejszej pracy objęto zjawisko prowadzenia
przez korporacje działań normotwórczych6. W efekcie tych działań powstają całe zespoły norm odnoszących się do podmiotów o różnym stopniu powiązania z owymi korporacyjnymi normodawcami7. Działania
takie są podejmowane również w korporacjach niebędących bankami,
czy szerzej – instytucjami finansowymi, a zatem w dużych instytucjach
gospodarczych o zasięgu międzynarodowym, prowadzących także inne
rodzaje działalności8. Ich cechą wspólną jest to, iż instytucje te wydają
regulacje wewnętrzne o zróżnicowanym charakterze, których zakres
normowania różni się w zależności od wielu czynników, takich jak
rodzaj aktywności gospodarczej prowadzonej przez te instytucje, jurysdykcje, na obszarze których działalność korporacji jest prowadzona,
oraz wynikające z tych różnic odmienne kultury prawne. Omawiane
instytucje różnią się też ze względu na miejsce poszczególnych norm
w ich wewnętrznej hierarchii9.
Jedną z przyczyn tworzenia przez korporacje, w tym przez korporacje
finansowe, własnych norm o globalnym zasięgu obowiązywania jest
potrzeba zapewnienia spójności prowadzonej przez nie działalności
mimo różnic charakteryzujących poszczególne rynki10. Korporacje,
V. Olgiati, „European Yearbook of Sociology of Law” 2000/25 (2001), s. 72 i n.
6
Zob. L.C. Backer, Global Panopticism: Surveillance Lawmaking by Corporations,
States, and Other Entities, „Global Legal Studies” 2008/101 oraz tego autora: Multinational
Corporations as Objects and Sources of Transnational Regulation, „International Law and
Compliance” 2008/14 (2), s. 499 i n.
7
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