
Opis systemu zarządzania 

Informacje objęte art. 111 a ust. 4 Prawo Bankowe 

System zarządzania ryzykiem 

Zarządzanie ryzykiem to zorganizowany proces gromadzenia, udostępniania, analizy danych 

dotyczących identyfikacji, pomiaru i szacowania, monitorowania i kontrolowania danego 

rodzaju ryzyka oraz podejmowanie na jej podstawie działań o charakterze proceduralnym, 

organizacyjnym i wykonawczym, mających na celu redukowanie ryzyka do akceptowanego 

poziomu oraz eliminowanie / ograniczanie negatywnych skutków ekspozycji na ryzyko.  

Podstawowe zasady zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka reguluje Strategia 

zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka oraz zatwierdzone przez Zarząd Banku 

instrukcje i regulaminy, obejmujące obszary ryzyka, które Bank uznał za istotne. Istotność 

poszczególnych ryzyk Bank określa na podstawie procedury zawartej w Instrukcji oceny 

adekwatności kapitałowej Banku. 

Proces zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku obejmuje następujące 

działania: 

1. Gromadzenie informacji. 

2. Identyfikację i ocenę ryzyka. 

3. Limitowanie ryzyka. 

4. Pomiar i monitorowanie ryzyka. 

5. Raportowanie. 

6. Zastosowanie narzędzi redukcji ryzyka (działania zapobiegawcze). 

Niezależne zarządzanie poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku polega na: 

1. Gromadzeniu informacji dotyczących ryzyka. 

2. Ograniczaniu ryzyka, powstającego w działalności Banku do akceptowalnego poziomu, 

wykorzystując do tego celu informacje otrzymane z jednostek/komórek organizacyjnych 

Banku. 

3. Podejmowaniu działań zmierzających do ograniczenia liczby i skali występujących 

zagrożeń. 

4. Ograniczaniu/eliminowaniu negatywnych skutków ryzyka. 

W celu realizacji procesów w Banku realizowane są zadania, związane z analizą 

podstawowych wartości mierników charakterystycznych dla poszczególnych rodzajów ryzyka. 

Podstawowe wskaźniki określające akceptowalny poziom poszczególnych rodzajów ryzyka są 

zatwierdzane przez Radę Nadzorczą w ramach Strategii działania Banku i planu ekonomiczno 

– finansowego. 

Do głównych zadań w zakresie zarządzania ryzykiem w Banku należy: 

1. Dostarczanie informacji na temat ryzyka i jego profilu. 



2. Stosowanie działań profilaktycznych redukujących ryzyko i jego skutki.  

3. Monitorowanie dopuszczalnego poziomu ryzyka, w tym nowych norm płynnościowych, 

określonych w Pakiecie CRD IV / CRR. 

4. Szacowanie wymogów kapitałowych na pokrycie poszczególnych rodzajów ryzyka, 

zgodnie z Rozporządzeniem 575/2013 UE. 

5. Analiza pokrycia wymogów kapitałowych funduszami własnymi, z uwzględnieniem 

buforów kapitału (zabezpieczającego i antycyklicznego). 

6. Uwzględnienie efektów pomiaru ryzyka w metodach szacowania wymogów 

kapitałowych, z uwzględnieniem buforów kapitału (zabezpieczającego i 

antycyklicznego). 

7. Agregacja procesów szacowania wymogów kapitałowych z procesami zarządzania 

ryzykiem w Banku. 

8. Raportowanie wyników oceny ryzyk oraz adekwatności kapitałowej Zarządowi oraz  

w sposób syntetyczny Radzie Nadzorczej. 

9. Audyt skuteczności zarządzania ryzykiem w Banku. 

10. Wykorzystywanie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą wyników kontroli wewnętrznej  

i audytu do bieżącego zarządzania oraz nadzoru nad zarządzaniem Bankiem.  

Bank określił formy i terminy sprawozdania z zakresu ryzyka, którego szczegółowość  

i częstotliwość sporządzania są adekwatne do rodzaju i skali ponoszonego przez Bank ryzyka. 

Sprawozdanie jest dostępne dla właściwych pracowników w czasie wystarczającym do 

przeprowadzenia i podjęcia odpowiednich działań. 

Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach, 

poszukiwania form obrony przed zagrożeniami i dostosowywania działalności do 

zmieniających się warunków zewnętrznych. Ostrożnościowe podejmowanie ryzyka, oznacza 

utrzymywanie racjonalnej równowagi pomiędzy prowadzeniem działalności przychodowej i 

kontrolowaniem ryzyka. 

Ograniczanie ekspozycji na ryzyko w Banku następuje poprzez: 

1. Opracowanie przez Zarząd i zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Banku Strategii 

działania Banku, w której jednym z podstawowych długoterminowych celów jest 

zapewnienie odpowiednich kapitałów (celów kapitałowych) na pokrycie podejmowanych 

przez Bank rodzajów i wysokości ryzyka, z uwzględnieniem zapisów zawartych w Pakiecie 

CRD IV/CRR.  

2. Opracowanie przez Zarząd i zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Banku Strategii 

zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, zawierającej cele strategiczne i planowane 

działania średnio i długookresowe, umożliwiające ich realizację w zakresie zarządzania 

ryzykiem bankowym (ryzykiem biznesowym).  



3. Określenie zagrożeń z tytułu ryzyka podejmowanego przez Bank. Analizę profilu 

poszczególnych rodzajów ryzyka zawierają szczegółowe regulacje, obowiązujące w 

Banku.  

4. Wskazanie obszarów ryzyka, wymagających modyfikacji lub uzupełnienia technicznych  

i organizacyjnych instrumentów ograniczania skutków podejmowanego ryzyka. 

5. Opracowanie, wdrożenie, okresowy przegląd i aktualizacja wdrożonych metod 

zarządzania ryzykiem w celu adaptacji do bieżących  warunków zewnętrznych oraz 

potrzeb Banku. 

6. Określenie zadań i wyznaczenie stanowisk służbowych w strukturze organizacyjnej Banku, 

odpowiedzialnych za realizację zadań w ramach systemu zarządzania ryzykiem. Schemat 

organizacji zarządzania ryzykiem (w ramach struktury organizacyjnej) zatwierdza Rada 

Nadzorcza Banku. 

7. Bieżąca aktualizacja szczegółowych pisemnych procedur obejmujących pomiar, 

limitowanie, monitorowanie i kontrolowanie ryzyka w Banku. 

8. Opracowanie i bieżącą aktualizację regulacji wewnętrznych Banku, dotyczących 

planowanych działań zabezpieczających w postaci planów awaryjnych i planów ciągłości 

działania w sytuacjach kryzysowych. 

9. Organizacja systemu kontroli wewnętrznej. 

W niezależnym zarządzaniu poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku szczególny nacisk 

położony jest na wyjaśnienie przyczyn występowania zdarzeń generujących ryzyko oraz 

oszacowanie ich wpływu na efektywność działania Banku, z wykorzystaniem technik 

testowania warunków skrajnych. Zarząd Banku zatwierdza zasady przeprowadzania testów 

warunków skrajnych, a niektóre Rada Nadzorcza. Testy warunków skrajnych to zestaw 

różnych technik badawczych stosowanych głównie w celu określenia odporności sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Banku na wystąpienie wyjątkowych, niekorzystnych ale możliwych 

wydarzeń (tzw. Szoków rynkowych). Efektem przeprowadzania testów warunków skrajnych 

jest tworzenie scenariuszy zachowań na wypadek ich wystąpienia (planów awaryjnych). 

Stosowanie technik testowania warunków skrajnych pozwala na ograniczenie ryzyka zmian 

warunków makroekonomicznych w działalności Banku.  

Wybór konkretnych technik ograniczania skutków podejmowanego przez Bank ryzyka może 

rodzić konsekwencje finansowe, toteż Zarząd dokonuje analizy opłacalności i podejmuje 

decyzje o zastosowaniu najbardziej optymalnych rozwiązań w zakresie organizacji, 

automatyzacji i dokumentowania procesów zarządzania ryzykiem w Banku. 

Bank określił zasady ustalania i weryfikacji wewnętrznych limitów oraz wskazał komórki lub 

pracowników odpowiedzialnych za ich ustalanie i weryfikowanie. Limity ograniczające poziom 

ryzyka ustalane są w oparciu o dane historyczne z uwzględnianiem planowanych zmian w 



działalności Banku. Weryfikacja przyjętych w Banku limitów odbywa się podczas tworzenia 

założeń do planu ekonomiczno-finansowego (sporządzania planu ekonomiczno-finansowego) 

oraz przeglądów zarządczych procedur w zakresie zarządzania ryzykami. Bank w swoich 

procedurach określa zasady postępowania w przypadku przekroczeń poziomów 

ostrzegawczych limitów oraz zasady ich weryfikacji. 

Bank kontroluje ryzyko poprzez wskazanie komórki lub pracowników odpowiedzialnych za 

realizację zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem w Banku oraz za badanie zgodności 

działania wszystkich jednostek Banku z regulacjami wewnętrznymi i nadzorczymi, jak również 

za informowanie o stwierdzonych nieprawidłowościach. Systemy zarządzania ryzykami, 

przyjęte metody i założenia w Banku podlegają okresowemu przeglądowi. 

Organizacja zarządzania ryzykiem jest oparta o podział zadań realizowany na trzech 

niezależnych poziomach: 

1) poziom pierwszy (pierwsza linia obrony) – zarządzanie ryzykiem w działalności 

operacyjnej, bieżące zarządzanie ryzykiem przez wszystkie jednostki i komórki 

organizacyjne Banku odpowiedzialne za działalność biznesową, zapewniające 

właściwe stosowanie mechanizmów kontroli ryzyka i bieżące zapewnianie zgodności 

działania z obowiązującymi przepisami prawa, a także regulacjami wewnętrznymi i 

standardami rynkowymi; 

2) poziom drugi (druga linia obrony) – którą stanowi zarządzanie ryzykiem przez 

pracowników na specjalnie powoływanych do tego stanowiskach lub w komórkach 

organizacyjnych, niezależnie od zarządzania ryzykiem, a także działalność komórki ds. 

zgodności, 

3) trzecia linia obrony – którą stanowi działalność audytu wewnętrznego. 

Na wszystkich trzech poziomach, w ramach systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli 

wewnętrznej, pracownicy Banku w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych 

odpowiednio stosują mechanizmy kontrolne lub niezależnie monitorują przestrzeganie 

mechanizmów kontrolnych. W przypadku uczestniczenia Banku w systemie ochrony 

mechanizmy kontrolne na trzecim poziomie oraz niezależne monitorowanie ich przestrzegania 

stosuje SSOZ. 

Niezależność działalności poziomów polega na zachowaniu organizacyjnej niezależności  

w następujących obszarach: 

1) działanie drugiej linii obrony w zakresie nadzoru nad bieżącym zarządzaniem ryzykiem 

w działalności operacyjnej, jest niezależne od funkcjonowania pierwszej linii obrony, 

2) działanie trzeciej linii obrony, polegające na stosowaniu mechanizmów kontrolnych, lub 

niezależnym monitorowaniu przestrzegania mechanizmów kontrolnych, jest 

niezależne od działalności pierwszej i drugiej linii obrony. 



Do podstawowych zadań poszczególnych podmiotów systemu zarządzania ryzykiem należy: 

Rada Nadzorcza dokonuje okresowej oceny realizacji przez Zarząd założeń Strategii  

w odniesieniu do zasad zarządzania ryzykiem oraz alokacji kapitału na pokrycie istotnych 

rodzajów ryzyka w Banku. W tym celu Zarząd Banku okresowo przedkłada Radzie Nadzorczej 

syntetyczną informację na temat skali i rodzajów ryzyka, na które narażony jest Bank, 

prawdopodobieństwa jego występowania, skutków i metod zarządzania poszczególnymi 

rodzajami ryzyka. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad kontrolą systemu zarządzania 

ryzykiem oraz ocenia jej adekwatność i skuteczność. Rada Banku zatwierdza w Strategii 

działania oraz w planie ekonomiczno-finansowym ogólny poziom (profil) ryzyka Banku (apetyt 

na ryzyko). 

Zarząd Banku odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii zarządzania poszczególnymi 

rodzajami ryzyka, w tym za zorganizowanie, wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania 

ryzykiem oraz, jeśli to konieczne – dokonania weryfikacji w celu usprawnienia tego systemu. 

Instrukcje i procedury zarządzania ryzykiem obejmują pełny zakres działalności Banku. 

Wprowadzanie podziału realizowanych w Banku zadań, zapewniającego niezależność 

zarządzania ryzykiem na pierwszym poziomie, od zarządzania ryzykiem na drugim poziomie  

w zakresie, nadzorowanie zarządzania ryzykiem na pierwszym i drugim poziomie. 

Członek Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym – odpowiada za 

dostarczanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi rzetelnych sprawozdań w zakresie zarządzania 

ryzykiem istotnym. W Banku funkcję ww. Członka Zarządu pełni Prezes Zarządu. Prezes 

Zarządu w szczególności nadzoruje bezpośrednio zarządzanie ryzykiem na drugim poziomie. 

W ramach nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem istotnym na drugim poziomie nadzoruje 

działalność: Zespołu ds. pomiaru i monitorowania ryzyk i wierzytelności bankowych, 

Stanowiska ds. zgodności i kontroli wewnętrznej. 

Zespół ds. pomiaru i monitorowania ryzyk i wierzytelności bankowych - monitoruje 

realizację wyznaczonych celów i zadań strategicznych, procesów tworzenia zysku oraz 

przedstawia i monitoruje pozycję Banku w zakresie bezpieczeństwa finansowego  

i operacyjnego. Podstawowe zadania to: gromadzenie, przetwarzanie, pomiar i raportowanie 

odpowiednim organom i komórkom Banku, informacji dotyczących podejmowanego przez 

Bank ryzyka oraz opracowywanie regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykami 

oraz szacowania wewnętrznych wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów 

ryzyka. Zapewnia identyfikację wszystkich najważniejszych rodzajów ryzyka, na jakie 

narażony jest Bank – stanowi element zarządzania ryzykiem na drugim poziomie.  

Zadaniem komórki jest również dostarczanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej niezależnych 

ocen jakości portfela kredytowego (na który składają się udzielone kredyty i pożyczki), a także 

rozpoznawanie i dokonywanie pomiaru ryzyka w portfelu. Komórka dokonuje: okresowych 

przeglądów poszczególnych kredytów, sporządza propozycje klasyfikacji należności do 



odpowiedniej kategorii ryzyka oraz dokonuje ich odpowiedniej wyceny, bada wartość 

przyjętych zabezpieczeń, ocenia adekwatność rezerw/odpisów na należności i przygotowanie 

zaleceń dotyczących ich wysokości, dostarcza Zarządowi i Radzie Nadzorczej terminowych 

informacji dotyczących ryzyka w portfelu kredytowym, zapewnia wykrycie i usunięcie 

niedociągnięć i braków w dokumentacji kredytowej oraz dokumentacji zabezpieczeń. 

Komitet Kredytowy uczestniczy w procesie opiniowania transakcji kredytowych oraz ich 

klasyfikacji pod kątem ryzyka ponoszonego przez Bank. Skład i szczegółowe zadania 

Komitetu określa „Regulamin działania Komitetu Kredytowego”. 

Stanowisko ds. zgodności i kontroli wewnętrznej – zadaniem komórki jest zapewnianie 

przestrzegania zgodności w Banku – stanowi element drugiego poziomu. Opracowuje 

wewnętrzne regulacje w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności, monitoruje ryzyko 

braku zgodności poprzez prowadzenie działań wyjaśniających oraz testy zgodności, 

sporządza raporty w zakresie ryzyka braku zgodności do Zarządu i Rady Nadzorczej, 

odpowiada za spójność regulacji wewnętrznych Banku. 

Audyt wewnętrzny ma za zadanie kontrolę i ocenę skuteczności działania systemu 

zarządzania ryzykiem oraz dokonywanie regularnych przeglądów prawidłowości 

przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem, obowiązujących w Banku– stanowi trzeci poziom. 

Audyt dostarcza obiektywnej oceny adekwatności i skuteczności funkcjonującego systemu 

zarządzania oraz zgodności przeprowadzanych operacji bankowych z wewnętrznymi 

regulacjami Banku. Zadania audytu wewnętrznego Bank powierza na podstawie umowy 

ochrony Jednostce zarządzającej systemem ochrony.  

Pozostali pracownicy Banku mają obowiązek przestrzegania zasad zarządzania 

poszczególnymi rodzajami ryzyka, obowiązujących w Banku w formie wewnętrznych regulacji  

i zaleceń, uczestnictwa w postępowaniu wyjaśniającym przyczyny wystąpienia zdarzeń 

generujących ryzyko oraz raportowania tych zdarzeń. 

Bank wyznacza zadania priorytetowe w celu realizacji celów strategicznych (polityk 

długoterminowych) w zakresie zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka oraz 

określonych w planach i politykach celów średnio- i krótko-terminowych. 

Priorytetowy charakter zadań w zakresie zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka  

w Banku wynika z konieczności dostosowania wewnętrznych procedur oraz organizacji 

zarządzania Bankiem do zmieniających się regulacji zewnętrznych. 

 

 

 

 



Informacja na temat profilu ryzyka 

Profil ryzyka Banku wyznaczają zaakceptowane przez Radę Nadzorczą w długookresowych 
strategiach i planach jednorocznych wskaźniki poziomu ryzyka zidentyfikowanego w Banku jako 
ryzyko istotne. 

Wskaźniki wyznaczające profil ryzyka Banku według stanu na dzień 31.12.2021r.: 

Wskaźnik 
Przyjęty 

limit 
Realizacja 

Zaangażowanie wobec jednego kredytobiorcy (z wyłączeniem jednostek 
samorządu terytorialnego). w tym podmiotu niefinansowego powiązanego z 
bankiem lub inną instytucją kredytową lub grupy powiązanej kapitałowo lub 
organizacyjnie. 

25% Tier I 22,91% 

Zaangażowanie wobec innego banku krajowego. instytucji kredytowej. banku 
zagranicznego. lub grupy podmiotów powiązanych organizacyjnie lub 
kapitałowo. składającej się co najmniej z jednego banku. z wyłączeniem 
zaangażowań w Banku Zrzeszającym   

80% Tier I 0.00% 

Suma kredytów i innych zobowiązań udzielonych na podst.art.79 Prawa 
bankowego 

25% 
kapitału Tier 
1 

5,13% 

Zaangażowanie wobec jednej jednostki samorządu terytorialnego - 20% 
zaangażowania wobec JST powstałego po 29 czerwca 2012r. nie może 
przekroczyć 

25% Tier I 1,60% 

Maksymalna koncentracja w branżę 125% Tier I 71.18% 

Maksymalna koncentracja w ten sam rodzaj zabezpieczenia 140% Tier I 122.52% 

Ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie 200% obliga 
kredytowego 

63,78% 

Detaliczne ekspozycje kredytowe 30% obliga 
kredytowego 

5,37% 

Wskaźnik jakości kredytów 1,00% 0,07% 

Maksymalna wysokość wskaźnika DtI 70% przestrzegany 

Średnie LTV 60% 29% 

Limit łączny, obejmujący poszczególne kategorie ryzyka stopy procentowej, 
jak ryzyko przeszacowania, ryzyko bazowego w relacji do funduszy własnych 

10% 
uznanego 
kapitału 

4.50% 

Minimalny poziom miary LCR 1 3.92 

Wskaźnik stabilnego finansowania - NSFR 1 1.58 

Minimalny łączny współczynnik kapitałowy 13,50% 30.47% 

Maksymalny udział kapitału wewnętrznego w funduszach własnych 90% 26.26% 

Zrealizowany poziom wyniku finansowego netto wynikający z założonych 
planów +/-10% 

521 tys. 772 tys. 

Globalny limitu strat dotyczący maksymalnej wysokości rocznych strat z tytułu 
zdarzeń ryzyka operacyjnego w wymogu kapitałowym na ryzyko operacyjne 

65% 4,16 

 

 

  



Opis Systemu kontroli wewnętrznej 

W Banku funkcjonuje system kontroli wewnętrznej – stanowi on część systemu zarządzania,  

o którym mówi art. 9 ustawy – Prawo bankowe. 

Bank projektując system zarządzania zapewnia uzyskiwanie wymaganego poziomu: 

1) skuteczności i efektywności działania; 

2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej; 

3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem; 

4) zgodności działania z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami 

rynkowymi. 

Wymagany poziom realizacji celów Banku wynika z następujących grup wymagań: 

1) przepisy prawa, normy nadzorcze, standardy rynkowe,  

2) dobre praktyki, 

3) normy etyczne, 

4) odpowiednie plany, w tym strategie, 

5) założony poziom apetytu i tolerancji na ryzyko. 

Zapewnienie osiągania tych wymagań jest celem systemu kontroli wewnętrznej 

funkcjonującego w Banku. 

System kontroli wewnętrznej powinien być zaprojektowany i wdrożony tak, aby osiągnąć jego 

adekwatność i skuteczność, zapewniając prawidłowość procedur administracyjnych  

i księgowych, a także wiarygodną sprawozdawczość finansową oraz rzetelne raportowanie 

wewnętrzne i zewnętrzne, zgodność działania z przepisami prawa oraz rekomendacjami 

nadzorczymi, a także regulacjami wewnętrznymi, w tym dotyczącymi zarządzania ryzykiem. 

Mechanizmy kontrolne posiadane przez Bank są dostosowane do specyfiki Banku, charakteru 

procesu i składają się z odpowiedniego zbioru obejmującego co najmniej: 

1) procedury; 

2) podział obowiązków; 

3) autoryzację, w szczególności autoryzacja operacji finansowych i gospodarczych; 

4) kontrolę dostępu; 

5) kontrolę fizyczną; 

6) proces ewidencji operacji finansowych i gospodarczych w systemach: księgowym, 

sprawozdawczym i operacyjnym; 

7) inwentaryzację; 

8) dokumentowanie odstępstw; 

9) wskaźniki wydajności; 

10) szkolenia. 

Mechanizmy kontroli wewnętrznej są poddawane również audytowi wewnętrznemu. 



System kontroli wewnętrznej zapewnia przestrzeganie mechanizmów kontrolnych poprzez 

wyodrębnienie funkcji kontroli, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo bankowe. 

Funkcja kontroli ma za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych 

dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, obejmuje ona stanowiska, grupy 

ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji. 

Na funkcję kontroli składają się: 

1) mechanizmy kontrolne, 

2) niezależne monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych, 

3) raportowanie w ramach funkcji kontroli. 

Funkcja kontroli realizowana jest na pierwszym i drugim poziomie zarządzania. 

Funkcjonujący w Banku system kontroli wewnętrznej jest zorganizowany na trzech, 

niezależnych poziomach. 

1. Na pierwszy poziom składa się zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej banku,  

w tym stosowanie przez pracowników mechanizmów kontroli ryzyka, a także 

mechanizmów kontrolnych, o których mowa powyżej, a także dokonywanie w ramach 

obowiązków służbowych pracowników poziomego monitorowania (w ramach pierwszego 

poziomu) przestrzegania mechanizmów kontrolnych poprzez ich weryfikację lub 

testowanie. 

2. Na drugi poziom składa się co najmniej: 

1) zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powoływanych do tego 

stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych, niezależnie od zarządzania ryzykiem, 

o którym mowa w ust. 2; 

2) działalność stanowiska do spraw zgodności i kontroli wewnętrznej. 

3. Pracownicy komórek banku na drugim poziomie w związku z wykonywaniem obowiązków 

służbowych odpowiednio stosują mechanizmy kontrolne lub niezależnie monitorują 

przestrzeganie mechanizmów kontrolnych poprzez monitorowanie pionowe (weryfikacja 

lub testowanie pierwszego poziomu przez poziom drugi) i monitorowanie poziome 

(weryfikacja lub testowanie poziome na drugim poziomie). 

Na trzeci poziom składa się działalność audytu wewnętrznego. 

W ramach systemu kontroli wewnętrznej wyodrębnia się: 

1) funkcję kontroli, 

2) komórki kontrolne, 

3) audyt wewnętrzny. 

Funkcja kontroli – ma za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych 

dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, obejmuje stanowiska, grupy 

ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji, 



tj. stosowanie mechanizmów kontrolnych, niezależne monitorowanie przestrzegania 

mechanizmów kontrolnych, raportowanie w ramach funkcji kontroli odpowiednio do 

powierzonych danym stanowiskom, grupom ludzi lub jednostkom organizacyjnym zadań; 

Komórki kontrolne: 

1) stanowisko do spraw zgodności i kontroli wewnętrznej – ma za zadanie identyfikację, 

ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku  

z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz 

przedstawianie raportów w tym zakresie – działanie komórki regulowane jest w 

odpowiednim regulaminie zatwierdzanym  przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą, jak 

również dokonywanie monitorowania przestrzegania mechanizmów kontroli, 

zwłaszcza w zakresie testowania pionowego; 

Audyt wewnętrzny ma za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, 

adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej. 

Bank jest uczestnikiem Systemu Ochrony, w związku z tym, obowiązki i zasady działania 

Komórki Audytu Wewnętrznego Spółdzielni są uregulowane na zasadach określonych  

w Umowie Systemu Ochrony. 

Zarząd i Rada Nadzorcza wykorzystuje wyniki kontroli wewnętrznej i audytu w procesie 

bieżącego zarządzania i nadzoru nad ryzykami. 

 


