
system kontroli wewngtrznej Banku sp6tdzielczego w tososinie Dolnej (opis)

W tsanku Sp6ldzielczym w N-ososinie Dolnej (dalej: Bank) dziala system kontroli wewngtrznej, K6rego celami
sformulowanymi o96lnie jest zapewnienie:

. skutecznoSci i efektywno6r:i dzialania Banku,

. wiarygodnoSci sprawozdarvczo5ci finansowei,
o przestrzegania zasad zarzildzania, w tym zarzqdzania ryzykiem w Banku,
. zgodno:5ci dzialania Banku z przepisami prawa/ regulacjami wewnqtrznymi i st.andardami rynkowymi.

W ramach systemu w Banku funkcjonujq:

' Funkcja kontroli majqca za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizm6w kontrolnych, dotyczqcych w
szcz:eg6f noSci zarzqdzania ryzykiem, lct6ra obejmuje okre5lone jednostki i kom6rki organizacyjne w Banku, a takZe
osoby odpowiedzialne za realizacjg zadah przypisanych tej funkcji.

' kom6rka ds. zgodno6ci, K6rej zadaniem jest zapewnlenie zgodno5ci dzialalno6ci Banku z przepisami prawa,
regulacjami wewngtrznymi i standardami rynkowymi oraz identyfikacjg, monitorowanie, ocenq i rapoftowanie
ryzy'ka braku zgodno6ci.

Organizacjg i zasady funkcjonowania systemu kontroli wewngtrznej w Banku regulujq gl6wnie postanowienia

,,Regulaminu kontroli wewnqtrznej" oraz ,,Regulaminu funkcjonowania komdrki ds. zgodnoici Banku
Spoldzielczego w t ososinie Dolnej",

Rada Nadzorcza sprawuje nadz6r nad wprowadzeniem i funkcjonowaniem systemu w Banku, monitoruje jego
skutecznoSi w oparciu o informacjr: uzyskane od Tarzqdu oraz kom6rki ds, zgodno5ci i kontroli wewngtrznej, jak
r6wniez dokonuje corocznej oceny adekwatno6ci i skuteczno6ci systemu, w tym oceny adekwatno6ci i

skutecznoSci funkcji kontroli z urarzglgdnieniem opinii Komitetu Audytu. Oceny sq dokonywane w oparciu o
ustalone kfieria na podstawie przedlolonych dokument6w i informacji, w zgodnoSci z wewngtrznymi
ureglulowaniami,

Zarz:.qd Banku odpowiada za pratruidlowe funkcjonowanie systemu, w tym funkcji kontroli. Do obowiqzk6w
Zarz:.qdu nalezy zaprojektowanie, lvprowadzenie oraz zapewnienie funkcjonowania adekwatnego i skutecznego
systemu, a w jego ramach mairyqr funkcji kontroli, Zarzqd podejmuje dzialania, majqce na celu zapewnienie
ciqgloSci dzialania systemu, w tyrn odpowiednich zasob6w, uregulowai wewngtrznych, wlaSciwej wsp6lpracy
1nl57'lstkich os6b / pracownik6w Banku w ramach funkcji kontroli, iak r6wniez stosuje wlaSciwe Srodki naprawcze i

dyscyplinujqce w paypadkach wykrycia brak6w i nieprawidtowoici. Zarzqd Banku, w celu dokonania oceny przez
Rad,Q Nadzorczq, przedklada Radzie roczne informacje na temat realizacji swoich zadah w obszarze
fu n kcjonowa n ia systemu kontrol i wr:wn gtrznej.

Do kompetencji Komitetu Audytu (powolanego spo6r6d czlonk6w Rady Nadzorczej), w zakresie dzialania
systemu, nalezy biezqce monitorrcwanie systemu oraz opiniowanie na potrzeby dokonywania przez Radg
Nad:zorczq corocznej oceny systemu, w tym funkcji kontroli,

Funlccjonujqcy w Banku system zarzqdzania ryzyklem i system kontroli wewnqtrznej, zorganizowane sq na trzech
niezaleznych poziomach w ramach trzech linii obrony w nastgpujqcy spos6b:

a) Na pierwszq liniq obrony sklada sig operacyjne zarzqdzanie ryzykiem powstalym w zwiqzku z
dzialalnoSciq prowadzonq przez Bank, Na tym poziomie kom6rkiorganizacyjne w ramach funkcji kontroli
odpowiadajq za identyfikacjq ryzyka, projektowanie i wdrazanie mechanizm6w kontrolnych oraz za
monitorowanie poziome (weryfikacja biezqca/testowanie) przestrzegania mechanizm6w kontrolnych w
ramach wlasnej linii.

b) Na druga linig obrony sklada siq zarzqdzanie ryzykiem przez pracownik6w na specjalnie powolanych do
tego stanowiskach lub w kom6rkach organizacyjnych, niezaleznie od operacyjnego zarzqdzania
ryzykiem na pierwszym poziomie, tj. m.in. Kom6rka ryzyka, Kom6rka ds, zgodnoSci, Stanowisko
monitoringu, Gl6wny Ksiggowy oraz Zarzqd Banku sprawujqcy kontrolg funkcjonalnq, majqce za



zadanie zapewnienie stosowania mechanizm6w kontrolnych orcz dokonywanie niezale2nego

monitorowania ich przestrzegania. Kom6rki zaliczone do II linii ,obrony, poza TarzEdem Banku, w

pewnych obszarach mogq pelni6 zadania w ramach I linii obronf i w tym przypadku, ka2dorazowo

II liniq stanowi Zarzqd Banku,

c) trzecia linia obrony - audyt wewngtrzny, majqcy za zadanie badanie i ocenq, w spos6b niezale2ny i

obieKywny, adekwatnoSci i skutecznoSci systemu zarzqdzania ryzykiem i systemu kontroli

wewngtrznej, powierzony Systemowi Ochrony Zrzeszenia BPS, przez'Depaftament Audytu Sp6ldzielni

Sytemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Kontrola wewnqtrzna, jako niezale2ne monitorowanie proces6w obejmujra: weryfikacjq bie2qcq poziornq i

testowanie poziome oraz weryfikacjg bie2qcq pionowq i testowanle pionowe, Wykonywana jest w forrnach

samokontroli, monitorowania poziomego i pionowego, odpowiednio przez wszystkich pracownik6w w zakresie

wynikajqcym z pelnionych funkcji,

Bank od poczqtku 2016 roku jest Uczestnikiem Systemu Ochrony Trzeszenia BPS i zgodnie z zawaftE urrlowE

czynno6ci audytu wewnqtrznego w Banku sq realizowane przez Departament l\udytu Sp6ldzielni Systemu Ochrony

Zrzeszenia BPS w Warszawie (SSOZ BPS) - jednostki zarzEdzajAcej Systermem Ochrony. Audyt wewngtrzny

realizowany jest na mocy przepis6w prawa i stanowi w systemie tzw. trzeci,q linig obrony, na trzecim poziomie

organizacji systemu kontroli wewngtrznej w Banku, jako uczestniku Systemu Ochrony.

Funkcja kontroli w Banku obejmuje mechanizmy kontrolne oraz kontroli ryzyka, niezale2ne monitorowanie

przestrzegania mechanizm6w kontrolnych oraz rapoftowanie wewngtrzne w ramach funkcji kontroli. Podstatrtowe

mechanizmy kontrolne stosowane w Banku w spos6b ciqgly obejmujq: procedury tj. uregulowania wewngtrzne

(polityki, regulaminy, instrukcje), podzial obowiqzk6w, autoryzacjq i zatwierdz,anie, kontrolg dostqpu oraz kontrolg

fizycznq, proces ewidencji operacji finansowych i gospodarczych w s'ystemach ewidencyjno-ksiqgowym,

sprawozdawczym i operacyjnym, inwentaryzacjg, dokumentowanie odstqpstw, wskaZniki wydajno5ci pracy,

szkolenia, samokontrolg pracownik6w.

Matryca funkcji kontroli jest formq udokumentowania funkcji kontroli w Banku,, zawierajqcq opis, powiqzania cel6w

og6lnych systemu kontroli wewngtrznej z procesami istotnymi (oraz innymi, niespelniajqcymi kfieri6w proces6w

istotnych) wraz z wpisanymi w te procesy mechanizmami kontrolnymi i niezale2nym monitorowaniem tych

mechanizm6w. Stosowanie mechanizm6w kontrolnych jest dokumentolvane zgodnie z postanowieniami

,,Regulaminu kantroti wewnqtrznej"odpowiednio w formach rozwiqzanie lub dzialanie stosowane w ramach I i

II linii obrony, kt6rego celem jest utrzymanie ryzyka na okre6lonyrn (akceptowanym) poziomie (np.

strategiczne limity tolerancji na ryzyko bankowe, limity koncentracji kredyt6w, wska2niki ryzyka kadrowego,

zasady oceny zdolnoSci kredytowej, wska2niki pokrycia transakcji zabezpieczeniami). Dzialanie mechanizmu

kontroli ryzyka jest zapewniane poprzez stosowanie odpowiednio zaprojeK,owanych mechanizm6w kontrolnych

(np, rejestrowanie przekroczeh danego limitu, podzial zadal w procesie oceny zdolno5ci kredytowej, dclkumentacja

zabezpieczenia splaty kredytu. Mechanizm kontrolny to rozwiqzanie lub dzialanie stosowane w ramach wszystkich

trzech linii obrony, w tym zwlaszcza w ramach pierwszej linii obrony, kti6rego zadaniem jest zapewnienie

osiqgnigcia cel6w systemu kontroli wewngtrznej (np. procedury zapewniajqce przestrzeganie limit6w,

a utoryzacja tra nsa kcj i/operacji) ;

Spos6b realizacji zadan oraz wyniki monitorowania i podjqte dzialania napriawcze w ramach funkcji kontroli sq

okresowo rapoftowane przez kom6rkg ds. zgodno(;ci do ZarzEdu, Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej Banku.

Zidentyfikowane przypadki nieprawidlowo5ci znaczqcych i / lub krytycznych sq rapoftowane natychmiastowo do

Zarzqdu Banku, przy czym nieprawidlowoSci krficzne podlegajq r6wnie2 natychmiastowemu zgloszeniu do

Sp6idzielni Systemu Ochrony Trzeszenia BPS w Warszawie. Na drugim poziomie organizacji systemu kontroli

wewnqtrznej (w Centrali Banku) jest wyodrqbniona kom6rka ds, zgodno5ci, posiadajqca charakter niezale2ny i

bezpo6rednio podporzqdkowany Prezesowi Zarzqdu Banku, Celem dzialania kom6rki ds. zgodno5ci jest

zapewnlenie zgodno6ci dzialania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewngtrznymi, zasadami dobrej praktyki

bankowej oraz koordynacja dzialalnoSci kontrolnej w calym Banku. Podstawowe uregulowania dotyczqce

niezalezno6ci i statusu, praw i obowiqzk6w, sposobu dzialania kom6rki, zostaly okre6lone w ,,Regulaminie

funkcjonowania komdrki ds. zgodnoicl', jak r6wnie2 we wla6ciwych uregulowaniach szczeg6lowych, dotyczilcych

kontroli wewnqtrznej oraz zarzqdzania ryzykiem braku zgodnoSci. Dzialanie kom6rki ds. zgodnoSci obejmuje

sformulowane w spos6b og6lny zadania:



' zapewnienie zgodno6ci p<>przez stosowanie wlasnych mechanizm6w kontrolnych w ramach dzialania
kom6rki,

' monitorowanie pionowe skuteczno5ci zastosowanych mechanizm6w kontrolnych w zakresie obszaru
ryzyka braku zgodnoSci poprzez ich weryfikacjg bie2qcq i / lub testowanie pionowe (wykonywanie
czynnoSci kontrolnych),

. zadania w zakresie proces;u zarzqdzania ryzykiem braku zgodno5ci, to jest jego identyfikacjq, pomiar,
ocenq/ monitorowanie poziomu oraz rapoftowanie na temat tego ryzyKa,

Spos6b realizacji zadah przez komrSrkg ds. zgodno6ci podlega okresowemu sprawozdawa niu do Zarzqdu i Rady
Nadzorczej w celu dokonania ocen i podejmowania prawidlowych decyzji. Rada Nadzorcza dokonuje corocznej
oceny adekwatnoSci i skuteczno6ci systemu kontroli wewngtrznej w Banku, w tym funkcji kontroli, w oparciu o
sprawozdania otrzymane od Zarzqdu, dokumenty i informacje dotyczqce wynik6w: monitorowania kluczowych
mechanizm6w kontrolnych zastosowanych w procesach istotnych, monitorowania realizowan ego przez osoby /
kom6rki organizacyjne Banku obyrlwu poziom6w, ocen i wynik6w audyt6w realizowanych przez ssoZ BpS,
wynik6w badania sprawozdania finarnsowego przezbieglego rewidenta iocen Banku w procesie BION. Kryteriami
ocerry adekwatnoSci i skuteczno6ci s;ytemu kontroli wewnqtrznej sq nastgpujqce elementy:

' ocena realizacji przez Bank cel6w :;trategicznych,

' osiilgnigcie zalo2en planu finansovuo-gospodarczego Banku na dany rok obrotowy,

. ocelna zmaterializowania ryzyka reputacji Banku,

'wyniki audyt6w wykonanych przez Depaftament Audytu SSOZ BpS,

. wyriki audyt6w zewngtrznych (bacla6 bieglego rewidenta),

' ilo6ci i istotno6ci blqd6w znaczqcych i krytycznych zidentyfikowanych w ramach niezaleznego monitorowania,

. iloSci skarg zasadnych klient6w do (np, UKNF, UOK|K, GIIF),

. iloSci i kwoty strat operacyjnych,

' ilo5ci przekroczefi podstawowych limit6w obowiqzujqcych oraz ustanowionych przezZarzqd Banru.

Prezelntowany w spos6b syntetyczny'opis systemu kontroli wewngtrznej Banku Sp6ldzielczego w tososinie Dolnej
zostaje udostgpniony w zwiqzku z wykonaniem obowiqzku zawaftego w treSci rekomendacji 1.11 Rekomendacji
,,H" Komisji Nadzoru Finansowego dotyczqcej systemu kontroli wewnqtrznej w bankach, wydanej Uchwalq Nr
t4I/,?-0t7 KNF z dnia 25.04.20L7 r. (Dz. Urz. KNF 2017.7).

Opis systemu kontroli wewnqtrznej udostgpnia Zarzqd Banku Sp6ldzielczego w tososinie Dolnej.
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