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Dla kogo?
Główni interesariusze w podmiotach regulowanych

 » Rada Nadzorcza / Zarząd / Decydenci / Inwestorzy

 » Działy Zarządzania Ryzykiem

 » Działy Compliance

 » Działy Prawne

Użytkownicy

 » Dyrektorzy Departamentów/ Biur / Jednostek Org.

 » Compliance Offi cer / Koordynatorzy / Partnerzy Compliance

 » Kierownicy / Managerowie

 » Pracownicy

Jak Twoja organizacja może 
efektywnie monitorować i zarządzać 
ryzykiem zmian regulacyjnych? 

Ostatnie lata przyniosły podmiotom regulowanym, 
zwłaszcza sektora fi nansowego wiele nowych 
obowiązków. Jednym z najistotniejszych źródeł 
są akty prawa unijnego. 

Podmioty otrzymują coraz mniej czasu na wdrożenie 
przepisów, podczas gdy organy nadzoru wyrażają swoją 
opinię i oczekiwania co do efektywności i skuteczności 
zastosowania regulacji w praktyce.

Poznaj system GRC Manager
Jest to nowoczesne i łatwe w obsłudze oprogramowanie zaprojektowane, by wspierać Twoją organizację 
w procesie zarządzania ryzykiem prawnym i monitorowania jego zgodności z: 

przepisami prawa, 

najlepszymi praktykami 
w biznesie,

wytycznymi organów regulacyjnych 
m.in. KNF, UOKiK, URE, UKE, GPW itp., 

wewnętrznymi procedurami, 
zarządzeniami i regulaminami. 
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3
kluczowe obszary 
wspierane przez 

GRC Manager

Pozyskiwanie informacji o nowych przepisach

Monitoring zgodności postępowania 
pracowników z przyjętymi w fi rmie procedurami

Przygotowywanie procedur i dokumentacji

Ocena ryzyka naruszeń a prawa

Analiza obowiązków

Dokumentowanie zagrożeń i naruszeń prawa

Zapoznawanie pracowników
 z nowymi regulacjami

Uruchomienie działań naprawczych

Etapy procesu zarządzania ryzykiem prawnym

Compliance
- szybkie i precyzyjne monitorowanie zgodności 
działania organizacji  z aktualnymi przepisami 
prawa, wymogami zarządzeń, standardami lub 
wewnętrznymi procedurami.

1

2 Zarządzanie ryzykiem
- identyfi kacja kluczowych ryzyk wynikających ze 
zmian prawnych i ich wpływu na funkcjonowanie 
procesów w organizacji. Obejmuje ryzyka braku 
zgodności. 

3 Skuteczna komunikacja 
menadżerów  i pracowników
- defi niowanie i przydzielanie zadań pracownikom, 
m.in.  minimalizujących poziom ryzyka oraz 
wynikających z cyklicznego raportowania ryzyk 
prawnych. Monitoring zadań wraz z możliwością 
ich raportowania.
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Testy zgodności 
bazujące 

na checklistach 

Działania 
korygujące Raportowanie

1. Monitorowanie zgodności z prawem i regulacjami wewnętrznymi z GRC Manager

Zobacz, jak to działa w praktyce!

Sprawdź, co zyskujesz oraz jak wygląda przykładowa lista pytań kontrolnych, 
powierzanie działań korygujących oraz raporty zgodności i niezgodności.

ZOBACZ WIĘCEJ 
KLIKNIJ W KOLEJNE ZAKŁADKI, 

A NASTĘPNIE WRÓĆ DO PROCESU

  Możliwości GRC Manager:

  Możliwości GRC Manager:
 

 

1. Monitorowanie zgodności z prawem i regulacjami wewnętrznymi z GRC Manager

GRC Manager zawiera listy pytań kontrolnych przygotowane 
przez ekspertów Wolters Kluwer dla następujących obszarów

Prawo bankowe BHP Prawo budowalne

Prawo ochrony środowiska RODO Cyberbezpieczeństwo

  Możliwości GRC Manager:
 

 

1. Monitorowanie zgodności z prawem i regulacjami wewnętrznymi z GRC Manager

Testy zgodności
Testy zgodności wykonuje się z wykorzystaniem list pytań kontrolnych  
(checklist) utworzonych przez uznanych ekspertów. System umożliwia 
również tworzenie własnych list pytań kontrolnych.

Listy pytań kontrolnych zawsze mają wskazaną podstawę prawną 
zarówno w przepisach 

 » Uzyskujesz wiedzę i i możesz w prosty sposób określić stopień zgodności 
procesu z prawem i regulacjami.

 » Szybko adaptujesz wymagania prawne do indywidualnego kontekstu 
organizacji.

 » Potrafi sz podać podstawę prawną lub inne wymaganie o charakterze 
obligatoryjnym.

 » Szybko identyfi kujesz osoby wobec których nie jesteś w stanie kontrolować 
procesu zgodności ich działania. 

DZIĘKI TEMU:

Wypełnienie checklisty polega 
na wyborze jednej z 3 możliwości 
odpowiedzi. Ocena testu zgodności 
podawana jest wartością 
procentową. System posiada 
możliwość badania wewnętrznej 
spójności odpowiedzi.

  Możliwości GRC Manager:
 

 

1. Monitorowanie zgodności z prawem i regulacjami wewnętrznymi z GRC Manager

Działania korygujące
Stopień niezgodności stanowi podstawę do podjęcia decyzji co 
do ilości, zakresu i skali działań korygujących. 

System pozwala powierzyć działania korygujące konkretnym 
osobom w strukturze organizacyjnej. 

 » Porządkujesz obowiązki pracowników pod kątem skuteczności wykonania 
działań korygujących. 

 » Racjonalnie planujesz „kto”, „co”, „kiedy” i w jaki sposób ma wdrożyć 
działania korygujące.

 » Skutecznie monitorujesz jakość i terminowość działań oraz ich zgodność z 
regulacjami.

 » Możesz na bieżąco sprawdzać skuteczność procedur zarządzania ryzykiem. 

 » Zdobywasz niezaprzeczalne dowody działania na rzecz i w najlepszym 
interesie organizacji. 

DZIĘKI TEMU:

System dokumentuje podjęcie 
działań korygujących przez 
pracowników.

Lista zadań zleconych lub do 
realizacji pozwala na sprawne 
zarządzanie i koordynację 
procesów.

  Możliwości GRC Manager:
 

 

1. Monitorowanie zgodności z prawem i regulacjami wewnętrznymi z GRC Manager

Raportowanie
System umożliwia szybkie przygotowanie raportów zgodności 
i niezgodności oraz wgląd w grafi czne podsumowanie.

System może obsługiwać wiele spółek zależnych w ramach 
holdingu, co jest korzystne w kontekście wymagań prawnych 
dla Rad Nadzorczych. 

 » W łatwy sposób zidentyfi kujesz obszary wymagające poprawy i złożysz 
raport kierownictwu.

 » Zapewnisz przejrzysty sposób porównania wyników w czasie. 

 » Ułatwisz wykonywanie przekrojowych zestawień dotyczących stopnia 
wdrożenia regulacji w zakresie m.in. Sygnalistów, RODO, MAR, MiFID, MIFIR, 
PAD, PSD2, AML, czy rekomendacji KNF.

 » Łatwe raportowanie stanie się podstawą podejmowania szybkich 
i skutecznych decyzji o charakterze zarządczym.

DZIĘKI TEMU:

Dostęp do listy wykonanych badań 
zgodności przez różne  osoby / 
jednostki organizacyjne*. 

  Możliwości GRC Manager:



 

 

 

Identyfikacja 
obszarów ryzyka

Bieżąca
analiza

Rejestr 
ryzyka 

Sprawdź, co zyskujesz oraz jak w metodyczny i udokumentowany sposób 
możesz zarządzać ryzykiem w Twojej organizacji

2. Zarządzanie ryzykiem z GRC Manager

Zobacz, jak to działa w praktyce!

GRC Manager Profesjonalne zarządzanie zgodnością i ryzykiem prawnym w Twojej organizacji

  Możliwości GRC Manager:
 

 

2. Zarządzanie ryzykiem z GRC Manager

Identyfikacja, analiza
i raportowanie ryzyka 
GRC Manager umożliwia zarządzanie ryzykiem w sposób 
metodyczny i udokumentowany. 

Cały proces został oparty o metodyki i standardy 
międzynarodowe oraz uznane praktyki branżowe i nadzorcze. 

 » Zgłaszanie ryzyka stanie się codziennym obowiązkiem bez nadmiernych 
utrudnień czasowych i organizacyjnych.

 » Wykażesz, że wszyscy właściciele procesów na bieżąco identyfi kują 
i analizują ryzyko. 

 » Przygotujesz rejestr ryzyka.

 » Ułatwisz całościową ocenę profi lu, charakterystyki i zmienności ryzyka 
w czasie.

 » Łatwo wygenerujesz mapę ryzyka. 

DZIĘKI TEMU:

  Możliwości GRC Manager:
 

 

2. Zarządzanie ryzykiem z GRC Manager

Istnieje możliwość powiązania konkretnego 
ryzyka z procesami w organizacji zdefi niowanymi 
na etapie wdrożenia systemu. 

Zgłaszanie ryzyka

Jeśli zmiana w prawie wiąże się ze zmianą 
regulacji wewnętrznej użytkownik zaznacza 
odpowiednią opcję i wkleja link do danej 
regulacji w LEX Baza Dokumentów.

 

 

2. Zarządzanie ryzykiem z GRC Manager

System przewiduje etapowy model zatwierdzania 
oceny ryzyka dostosowany do procesu 
zarządzania ryzykiem w organizacji.

Okresowa ocena ryzyka 

Elastyczna skala ryzyka 
- może być dostosowana do obowiązującej 
w danej organizacji.

 

 

2. Zarządzanie ryzykiem z GRC Manager

Zdefi niowany i posortowany widok może być 
wyeksportowany do arkusza kalkulacyjnego. 

Bezpośrednie przejście do podstawy 
prawnej w SIP LEX.

Personalizacja przez ustawiania widoczno-
ści poszczególnych kolumn w rejestrze.

System automatycznie wiąże ryzyka 
wynikające z tej samej podstawy prawnej.

Rejestr ryzyka 
i jego całościowa ocena  

Ustawienia widoku, możliwość sortowania 
wg każdej kolumny oraz wygodne fi ltry 
ułatwiają pracę w rejestrze.

 

 

2. Zarządzanie ryzykiem z GRC Manager

Mapa ryzyka generuje się 
w formacie pliku xls.

Mapa ryzyka

Generowanie mapy ryzyka z oznaczeniem 
ryzyka pierwotnego i rezydualnego 
w zdefi niowanych obszarach. 

 

  Możliwości GRC Manager:

 

  Możliwości GRC Manager:

  Możliwości GRC Manager:
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Komunikacja 
wewnętrzna 

Ankietowanie 
w zespołach 

3. Skuteczna komunikacja i monitorowanie procesów GRC Manager

Zobacz, jak to działa w praktyce!

Sprawdź, co zyskujesz oraz jak usprawnić komunikację 
i zastosować mechanizmy samooceny w praktyce.

ZOBACZ WIĘCEJ 
KLIKNIJ W KOLEJNE ZAKŁADKI, 

A NASTĘPNIE WRÓĆ DO PROCESU

  Możliwości GRC Manager:

  Możliwości GRC Manager:
 

 

3. Skuteczna komunikacja i monitorowanie procesów  GRC Manager

Komunikacja wewnętrzna 
Jedną z potrzeb zaadresowanych przez system jest 
usprawnienie wewnętrznej komunikacji. 

Stanowi ona połączenie dla kontroli wewnętrznej, 
zarządzania ryzykiem i compliance.

 » Uzyskasz spójność pojęć, przepływu informacji na temat kluczowych ryzyk 
oraz stopnia zgodności z regulacjami. 

 » Poprawisz jakość komunikacji, jej zasięg oraz dostępność.

 » Masz wgląd w historię komunikatów kierowanych do właścicieli procesów 
wraz z opisem ich reakcji. 

 » Udowodnisz należytą staranność działania zespołów zadaniowych. 

DZIĘKI TEMU:

  Możliwości GRC Manager:  Możliwości GRC Manager:
 

 

3. Skuteczna komunikacja i monitorowanie procesów  GRC Manager

Ankietowanie
Ocena skuteczności systemu compliance i ryzyka coraz 
częściej oparta jest o mechanizmy samooceny. 

Podobne podejście wobec podmiotów rynkowych stosują 
organy nadzoru wymagając obowiązkowej samooceny 
zgodności z prawem i regulacjami. 

 » Wykonasz badania ankietowe wskazanych obszarów ryzyka, 
procesów i funkcji. 

 » Zbadasz zarówno wewnętrzne zespoły, jak i kontrahentów 
zewnętrznych (bez konieczności dostępu do systemu).

 » Zachowasz anonimowość badania.

 » Znacząco skrócisz etap analizy nawet bardzo dużej ilości danych.

DZIĘKI TEMU:

  Możliwości GRC Manager:
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GRC Manager to profesjonalne wsparcie dla 3 kluczowych obszarów

Lista korzyści dzięki pracy z oprogramowaniem jest naprawdę długa!

Warto zapamiętać

 » Możesz w prosty sposób określić stopień zgodności 
procesu z prawem i regulacjami.

 » Szybko adaptujesz wymagania prawne do 
indywidualnego kontekstu organizacji.

 » Porządkujesz obowiązki pracowników pod kątem 
skuteczności wykonania działań korygujących. 

 » Skutecznie monitorujesz jakość i terminowość 
działań oraz ich zgodność z regulacjami.

 » Zdobywasz niezaprzeczalne dowody działania na 
rzecz i w najlepszym 

 » W łatwy sposób zidentyfi kujesz obszary 
wymagające poprawy oraz zapewnisz przejrzysty 
sposób porównania wyników w czasie. 

 » Ułatwisz wykonywanie zestawień dotyczących 
stopnia wdrożenia regulacji

 » Zgłaszanie ryzyka stanie się codziennym obowiązkiem bez 
nadmiernych utrudnień czasowych i organizacyjnych.

 » Wykażesz, że wszyscy właściciele procesów na bieżąco 
identyfi kują i analizują ryzyko. 

 » Przygotujesz rejestr ryzyka.

 » Ułatwisz całościową ocenę profi lu, charakterystyki 
i zmienności ryzyka w czasie.

 » Łatwo wygenerujesz mapę ryzyka z oznaczeniem ryzyka 
pierwotnego i rezydualnego w zdefi niowanych obszarach.

 » Wdrożysz etapowy model zatwierdzania oceny ryzyka 
dostosowany do procesu zarządzania ryzykiem w Twojej 
organizacji.

 » Uzyskasz spójność pojęć, przepływu informacji na temat 
kluczowych ryzyk oraz stopnia zgodności z regulacjami. 

 » Poprawisz jakość komunikacji, jej zasięg oraz dostępność.

 » Masz wgląd w historię komunikatów kierowanych do 
właścicieli procesów wraz z opisem ich reakcji. 

 » Udowodnisz należytą staranność działania zespołów 
zadaniowych. 

 » Wykonasz badania ankietowe wskazanych obszarów ryzyka, 
procesów i funkcji. 

 » Zbadasz zarówno wewnętrzne zespoły, jak i kontrahentów 
zewnętrznych.

 » Znacząco skrócisz etap analizy nawet bardzo dużej ilości 
danych.

1  Compliance 2   Zarządzanie ryzykiem 3  Skuteczna komunikacja
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Profesjonalne zarządzanie zgodnością 
i ryzykiem prawnym w Twojej organizacji

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33 , 01-208 Warszawa

Infolinia 801 04 45 45 • 22 535 88 00
email: PL-handel@wolterskluwer.com www.wolterskluwer.pl
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Nie zwlekaj, z chęcią odpowiem na wszystkie pytania. Zapraszam do kontaktu.
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