Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym we Mstowie
System kontroli wewnętrznej obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Banku i jest dostosowany do
charakteru i profilu ryzyka i skali działalności Banku.
I. Cele systemu kontroli wewnętrznej.
Celem systemu kontroli wewnętrznej Banku jest wspomaganie zarządzania Bankiem, realizacja
wyznaczonych celów, w tym usprawnianie realizacji zadań Banku oraz zapewnienie bezpieczeństwa i
stabilnego jego funkcjonowania, przyczyniające się w szczególności do zapewnienia:
1. Skuteczności i efektywności działania Banku,
2. Wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
3. Przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,
4. Zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi
i standardami rynkowymi.
II. Role organów Banku.
1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem i zapewnieniem funkcjonowania
adekwatnego systemu kontroli wewnętrznej oraz odpowiedzialna jest za monitorowanie jego
skuteczności.
2. Komitet audytu wspiera działania Rady Nadzorczej Banku w zakresie systemu kontroli
wewnętrznej.
3. Zarząd Banku odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz zapewnienie we wszystkich
jednostkach/ komórkach/ stanowiskach organizacyjnych Banku, funkcjonowanie adekwatnego i
skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, który obejmuje funkcję kontroli i komórkę do spraw
zgodności.
III. Schemat organizacji trzech linii obrony w ramach struktury organizacyjnej Banku.
Funkcjonujący w Banku system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej
są zorganizowane na trzech, niezależnych i wzajemnie uzupełniających się liniach obrony
(poziomach).
1. Na pierwszy poziom składa się zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej Banku, w tym
stosowanie przez pracowników mechanizmów kontroli ryzyka oraz mechanizmów kontrolnych,
dokonywanie w ramach obowiązków służbowych poziomego monitorowania (w ramach
pierwszego poziomu) przestrzeganie 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, niezależne od operacyjnego zarządzania ryzykiem na
pierwszym poziomie;
2) działalność komórki do spraw zgodności.
Pracownicy komórek Banku na drugim poziomie w związku z wykonywaniem obowiązków
służbowych odpowiednio stosują mechanizmy kontrolne lub niezależnie monitorują
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przestrzeganie mechanizmów kontrolnych poprzez monitorowanie pionowe (weryfikacja lub
testowanie pierwszego poziomu przez poziom drugi) i monitorowanie poziome (weryfikacja lub
testowanie poziome na drugim poziomie).
3. Na trzeci poziom składa się działalność audytu wewnętrznego. Na mocy zapisów Ustawy o
bankach spółdzielczych oraz Umowy SOZ BPS jest wyłączony ze struktur Banku i jest
realizowany wyłącznie przez SOZ na zasadach opisanych w Umowie SOZ BPS.
Schemat organizacji trzech linii obrony:

IV. Funkcja kontroli
W ramach systemu kontroli wewnętrznej w Banku wyodrębniono funkcję kontroli, która 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, stosowanie mechanizmów kontrolnych, niezależne
monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych, raportowanie w ramach funkcji kontroli
odpowiednio do powierzonych danym stanowiskom, grupom ludzi lub jednostkom organizacyjnym
zadań.

V. Umiejscowienie, zakres zadań, niezależność komórki do spraw zgodności i komórki
audytu wewnętrznego.
1. Komórka ds. zgodności w strukturze organizacyjnej Banku polega bezpośrednio Prezesowi
Zarządu Banku. Zadania komórki ds. zgodności wykonuje Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Stanowisko ds. zgodności (compliance).
2. Do zadań komórki ds. zgodności należy:
1) opracowanie projektów regulacji wewnętrznych określających: cel, zakres i szczegółowe
zasady działania oraz strukturę organizacyjną komórki, a także pisemne procedury, metodyki
oraz dokumentowanie działań,
2) opracowanie projektów regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem braku
zgodności w Banku,
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3) dbałość o właściwe powiązanie zarządzania ryzykiem braku zgodności ze strategią Banku, w
tym poprzez dokonywanie przeglądów zarządczych regulacji dotyczących działania komórki
ds. zgodności oraz w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności,
4) koordynowanie działań innych komórek i jednostek organizacyjnych w zakresie zarządzania
ryzykiem braku zgodności,
5) koordynowanie procesu informowania o zmianach w przepisach prawa, regulacjach
wewnętrznych i standardach rynkowych,
6) identyfikowanie ryzyka braku zgodności, w szczególności poprzez:
a) analizę przepisów prawa, regulacji wewnętrznych banku, standardów rynkowych,
b) analiza nowych produktów i usług wprowadzanych do oferty banku, analiza modyfikacji
tych produktów i usług oraz analiza procesów sprzedażowych tych produktów i usług, pod
kątem zgodności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami
rynkowymi (np. analiza pod kątem zgodności z ustawą o kredycie konsumenckim,
wymogami bancassurance, wymogami, przeciwdziałania tzw. missellingowi, itp),
c) przeprowadzanie w stosownych przypadkach wewnętrznych postępowań wyjaśniających;
7) ocenę ryzyka braku zgodności poprzez pomiar lub szacowanie,
8) kontrolę ryzyka braku zgodności, rozumianą jako oddziaływanie na jego poziom, poprzez
działania podejmowane przez Komórkę, w zakresie:
a) stosowania mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności,
b) określania przez Komórkę rodzajów mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności
stosowanych w Banku,
c) wskazywanie komórek organizacyjnych (w tym zwłaszcza działające w ramach pierwszej
linii obrony) odpowiedzialne za zaprojektowanie, wdrożenie i stosowanie
poszczególnych rodzajów mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności w procesach,
w których uczestniczą;
9) monitorowanie poziom ryzyka braku zgodności po zastosowaniu mechanizmów kontrolnych,
o których mowa pkt. 6, w szczególności poprzez wykorzystanie wyników oceny ryzyka braku
zgodności oraz przeprowadzanie testów zgodności,
10) sporządzanie okresowych sprawozdań i raportów z zakresu prowadzonej działalności i
przedkładanie ich właściwym organom Banku,
11) doradzanie Zarządowi i komórkom organizacyjnym w zakresie zgodności, bez naruszenia
zasady unikania konfliktu interesów,
12) współpraca z komórkami wewnętrznymi Banku w zakresie oceny i monitorowania ryzyka
braku zgodności,
13) przyjmowanie zgłoszeń naruszenia prawa oraz obowiązujących procedur i standardów
etycznych i zapewniania ochrony danych osób dokonujących zgłoszeń, jak również osób,
którym zarzuca się dokonanie naruszenia,
14) dokonywanie przeglądu wdrożenia polityki wynagrodzeń dokonywanemu nie rzadziej niż raz
w roku. Raport z przeglądu przedstawiany jest Radzie Nadzorczej,
15) dokonywanie analiz niezbędnych do oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli
wewnętrznej w Banku, z wyłączeniem zadań komórki, w oparciu o dane uzyskiwane w
wyniku przeprowadzanego testowania (kontroli) oraz dane otrzymywane z systemu
sprawozdawczości,
16) dokonywanie testowania przestrzegania mechanizmów kontrolnych poprzez planowe doraźne
kontrole w jednostkach i komórkach organizacyjnych Banku Spółdzielczego, mające na celu
dokonywanie ocen zgodności działania kontrolowanych jednostek i komórek organizacyjnych
Banku z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi i wewnętrznymi, a także ocena
poprawności stosowania i przestrzegania w kontrolowanych jednostkach i komórkach
ustanowionych mechanizmów kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem zadań komórki,
17) opiniowanie i monitorowanie zgodnie z matrycą funkcji kontroli realizacji planów kontroli
związanych z testowaniem przestrzegania mechanizmów kontrolnych przez poszczególne
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18)
19)
20)
21)

22)
23)

jednostki i komórki organizacyjne Banku (testowaniem poziomym), przestrzegania
mechanizmów kontrolnych,
prowadzenie rejestrów kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
opracowanie zakresu i harmonogramu przekazywania informacji nadzorczej w ramach BION,
koordynacja działań kontrolnych, wykonywanych w zakresie wynikającym z Umowy
Systemu Ochrony, w tym współpraca z Komórką Audytu Wewnętrznego Spółdzielni,
bieżące monitorowanie i ocena stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych z audytu
wewnętrznego z inspekcji przeprowadzonych przez KNF i inne organy kontrolne w
jednostkach i komórkach organizacyjnych Banku,
dokumentowanie czynności komórki,
wydawania wytycznych i zaleceń dla komórek organizacyjnych Banku.

3. Niezależność komórki ds. zgodności została zapewniona poprzez:
1) Zarząd i Rada Nadzorcza zatwierdzają regulamin funkcjonowania komórki ds. zgodności.
2) Osoba na stanowisku ds. zgodności ma zapewniony bezpośredni kontakt z członkami Zarządu
i Rady Nadzorczej, tzn. ma prawo zgłaszania zagadnień dotyczących zgodności Zarządowi
oraz Radzie Nadzorczej, a także członkom Rady Nadzorczej lub Zarządu.
3) Powoływanie i odwoływanie osoby na stanowisku ds. zgodności odbywa się za zgodą Rady
Nadzorczej.
4) Odwołanie osoby ze stanowisku ds. zgodności odbywa się za zgodą Rady Nadzorczej po
uprzednim wysłuchaniu przez Radę Nadzorczą.
5) W Banku funkcjonuje szczegółowy tryb kontroli wynagrodzeń pracownika zatrudnionego na
stanowisku ds. zgodności, zapewniający niezależność i obiektywizm wypełniania jego zadań
oraz umożliwiający zatrudnianie osób o odpowiednich kwalifikacjach, doświadczeniach i
umiejętnościach.
6) Wysokość wynagrodzenia (w tym premii) osoby na stanowisku ds. zgodności, spełniająca
wymogi przewidziane w przepisach prawa dotyczących polityki wynagrodzeń, powinna być
zatwierdzana przez Radę Nadzorczą, powinna odbiegać od wynagrodzenia innych osób
pełniących kluczowe funkcje w banku i nie powinna być uzależniona od wyników
finansowych banku.
7) W Banku istnieją mechanizmy chroniące stanowisko ds. zgodności przed nieuzasadnionym
wypowiedzeniem stosunku pracy.
8) W przypadku zmiany na stanowisku ds. zgodności, Bank niezwłocznie informuje o tym
fakcie Komisję Nadzoru Finansowego, wraz ze wskazaniem przyczyny zmiany.
4. Zadania audytu wewnętrznego wykonuje odpowiednia komórka System Ochrony Zrzeszenia BPS.
VI. Zasady corocznej oceny skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej,
dokonywanej przez radę nadzorczą.
1. Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli
wewnętrznej, w tym funkcji kontroli, komórki do spraw zgodności oraz wyników audytu
przeprowadzonego przez komórkę audytu wewnętrznego.
2. Dokonując oceny, Rada Nadzorczej bierze pod uwagę informacje przekazane przez Zarząd o
sposobie wypełniania zadań przez pracowników Banku w ramach funkcji kontroli oraz komórki
ds. zgodności.
3. Ocena systemu kontroli wewnętrznej w Banku dokonywana przez Radę Nadzorczą Banku jest
realizowana w zakresie 1 i 2 linii obrony.
4. Ocena skuteczności 3 linii obrony (audyt wewnętrzny) jest dokonywana przez Radę Nadzorczą
Spółdzielni System Ochrony Zrzeszenia BPS.
5. Informacja o wynikach coroczna ocena systemu kontroli wewnętrznej dokonanej przez Radę
Nadzorcza Banku Spółdzielczego we Mstowie w zakresie 1 i 2 linii obrony, wysyłana jest do
Spółdzielni System Ochrony Zrzeszenia BPS na adres sekretariat@sozbps.pl
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