
Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu 

kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Ropczycach. 

 

 

System zarządzania w Banku Spółdzielczym w Ropczycach 

 

       System zarządzania, stanowi wewnętrzny instrument Banku mający zapewnić bezpieczeństwo 

prowadzonej przez Bank działalności, w szczególności bezpieczeństwo zgromadzonych w nim 

środków. Celem systemu zarządzania jest wspomaganie prawidłowego, efektywnego i skutecznego 

kierowania Bankiem. Z uwagi na fakt, iż działalności bankowej nieodłącznie towarzyszy ryzyko, co 

wpływa na niepewność osiągnięcia założonych celów, Bank dokonuje integracji systemu zarządzania 

ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w ramach kompleksowego systemu zarządzania Bankiem. 

 

System zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Ropczycach 

 

W Banku istnieje zorganizowany i sformalizowany system zarządzania ryzykiem. Proces 

zarządzania ryzykiem prowadzony jest na podstawie pisemnych strategii polityk oraz procedur 

przyjętych przez Zarząd Banku. Strategie i polityki zatwierdzane są przez Radę Nadzorczą Banku. 

W procesie zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Ropczycach uczestniczą następujące 

organy, jednostki i komórki organizacyjne, którym zostały przypisane określone zadania: 

1. 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 planie 

ekonomiczno-finansowym ogólny poziom (profil) ryzyka Banku (apetyt na ryzyko). 

2. 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. 

3. Członek Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym – odpowiada za dostarczanie 

Radzie Nadzorczej i Zarządowi rzetelnych sprawozdań w zakresie zarządzania ryzykiem 

istotnym. W Banku funkcję w/w Członka Zarządu pełni Prezes Zarządu. 



4. Główny księgowy odpowiada za zapewnienie płynności bieżącej Banku oraz utrzymanie 

bezpiecznego poziomu ryzyka płynności w Banku. 

5. Zespół ds. Analiz Ryzyk monitoruje realizację wyznaczonych celów   i zadań strategicznych, 

procesów tworzenia zysku oraz przedstawia i monitoruje pozycję Banku w zakresie 

bezpieczeństwa finansowego i operacyjnego. Podstawowe zadania Zespołu to gromadzenie, 

przetwarzanie, pomiar i raportowanie odpowiednim organom, komórkom i komitetom 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. 

6.  Zespół ds. Weryfikacji Kredytowych i Monitoringu uczestniczy w procesie opiniowania 

transakcji kredytowych w zakresie oceny i klasyfikacji oraz ich wpływu na profil ryzyka Banku.  

7. Stanowisko ds. zgodności – 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. 

8. Stanowisko Kontroli Wewnętrznej – wspomaga procesy kontroli wewnętrznej w zakresie nie 

zastrzeżonym dla Stanowiska ds. zgodności oraz audytu wewnętrznego. Realizuje zadania 

kontrolne przewidziane dla uczestnika systemu ochrony instytucjonalnej m.in. w ramach tzw. 

II linii obrony. 

9. Zespół ds. Weryfikacji Kredytowych i  Monitoringu – prowadzi czynności związane z 

klasyfikacją i monitoringiem ekspozycji kredytowych oraz zabezpieczeń. Przedkłada w tym 

zakresie oceny i propozycje klasyfikacji klientów zgodnie z kompetencjami. 

10. 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. Audyt dostarcza obiektywnej oceny 

adekwatności i skuteczności funkcjonującego systemu zarządzania oraz zgodności 

przeprowadzanych operacji bankowych z wewnętrznymi regulacjami Banku.  Bank powierza 

na podstawie umowy ochrony zadania audytu wewnętrznego Jednostce zarządzającej systemem 

ochrony (SOZ BPS). 

11. 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 w ramach oceny procesu szacowania kapitału wewnętrznego określa mapę ryzyka istotnego  

w oparciu o  analizę jakościowych i ilościowych kryteriów istotności ryzyk, z uwzględnieniem modelu 

biznesowego Banku.   



Z uwagi na charakter i zakres prowadzonej działalności, najbardziej znaczącym rodzajem ryzyka  

w Banku jest ryzyko kredytowe  w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 marca 

2017r.  oraz w Dyrektywie 2013/36 Unii Europejskiej z dnia 26 czerwca 2013r., zwanej dalej Dyrektywą 

tj. ryzyko koncentracji, rezydualne, ryzyko ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie oraz detalicznych 

ekspozycji kredytowych. Jednocześnie w Banku występują również inne rodzaje ryzyka takie jak: 

1. ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej, 

2. ryzyko operacyjne, 

3. ryzyko płynności i finansowania, 

4. ryzyko braku zgodności, 

5. ryzyka kapitałowe (niewypłacalności), będące pochodną w/w ryzyk, 

6. ryzyko biznesowe, 

7. ryzyko bancassurance, 

8. ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej, 

9. inne ryzyka uznane przez Bank za istotne, na podstawie Instrukcji oceny adekwatności 

kapitałowej. 

 

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 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. 

Stosowanie technik testowania warunków skrajnych pozwala na ograniczenie ryzyka zmian warunków 

makroekonomicznych w działalności Banku. 



System kontroli wewnętrznej obowiązujący w Banku Spółdzielczym w Ropczycach 

 

System kontroli wewnętrznej obowiązujący w Banku Spółdzielczym w Ropczycach 

zorganizowany jest na trzech niezależnych i wzajemnie uzupełniających się poziomach, zgodnie 

z treścią § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie 

systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz 

szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Dz. U. 2017 poz. 637). 

Obejmuje on swoim zakresem wszystkie komórki organizacyjne Banku, a także dostosowany jest do 

skali działalności Banku oraz stopnia podejmowanego ryzyka. 

 

System kontroli wewnętrznej funkcjonujący w Banku Spółdzielczym w Ropczycach opracowany 

został w oparciu o zapisy: 

1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. 2017, poz. 1876 ze zm.), 

2. ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się 

i bankach zrzeszających (Dz. U. 2018, poz. 613), 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu 

zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz 

szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Dz. U. 2017 poz. 637), 

4. Rekomendacji „H” Komisji Nadzoru Finansowego, 

5. Dobrych praktyk w zakresie funkcji audytu oraz systemu kontroli wewnętrznej. 

 

Do głównych celów systemu kontroli wewnętrznej należy zapewnienie: 

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, 

5. bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego i informacji. 

 

Zarząd Banku odpowiedzialny jest za projektowanie, wprowadzanie oraz zapewnienie działania 

adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej we wszystkich komórkach organizacyjnych 

Banku. 

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem adekwatnego i skutecznego systemu 

kontroli wewnętrznej, a także zapewnia oraz monitoruje efektywność jego działania.  

Komitet Audytu (powołany spośród członków Rady Nadzorczej) sprawuje bieżący monitoring 

systemu, a także działa jako organ opiniodawczy, w zakresie oceny systemu kontroli wewnętrznej, 

na potrzeby Rady Nadzorczej.  



 

W ramach trzech niezależnych i wzajemnie uzupełniających się poziomów (linii) sytemu kontroli 

wewnętrznej w Banku funkcjonują: 

I linia obrony Realizowana przez jednostki operacyjne Banku obsługujące bezpośrednio 

klientów, Wydział Finansowo - Księgowy, a także Stanowisko ds. Obsługi 

Informatycznej. Kontrola sprawowana jest w zakresie poprawnego 

wykonywania czynności przez każdego pracownika zgodnie z przyjętymi 

wewnętrznymi procedurami oraz bieżące reagowanie na stwierdzone 

nieprawidłowości.  

II linia obrony Realizowana przez specjalnie powołane do tego stanowiska lub komórki 

organizacyjne, niezależnie od operacyjnego zarządzania ryzykiem na 

I poziomie. Drugą linię obrony stanowi: Zespół ds. Analiz Ryzyk, Zespół 

ds. Weryfikacji Kredytowych i Monitoringu, Stanowisko ds. zgodności, 

Stanowisko Kontroli Wewnętrznej oraz Członkowie Zarządu.  

Odpowiedzialna jest m.in. za przeprowadzanie pionowych testów 

przestrzegania mechanizmów kontrolnych, ocenę adekwatności 

i  skuteczności mechanizmów kontrolnych, a także raportowanie 

znaczących oraz krytycznych nieprawidłowości.  

III linia obrony Realizowana przez departament Audytu Spółdzielni Systemu Ochrony 

Zrzeszenia BPS. Do jej głównych zadań należy w sposób niezależny 

oraz obiektywny badanie wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu 

kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem. Trzecia linia 

obrony stanowi audyt wewnętrzny, który znajduje się poza siedzibą Banku.   

 

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

wewnętrznej, pracownicy Banku, w zakresie realizowanych czynności, odpowiednio stosują 

mechanizmy kontrolne lub niezależnie monitorują (poziomo lub pionowo) przestrzeganie 

mechanizmów kontrolnych. 

 

Na funkcję kontroli składają się wszystkie mechanizmy kontrolne w procesach funkcjonujących w 

Banku, niezależne monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych oraz raportowanie 

w  ramach funkcji kontroli. Bank posiada mechanizmy kontrolne dostosowane do jego specyfiki, a także 

przypisuje je istotnym procesom. Szczegółowy zakres działania funkcji kontroli uregulowany został w 

Regulaminie kontroli wewnętrznej i audytu w Banku Spółdzielczym w Ropczycach.  

 

Funkcjonujące w Banku Stanowisko ds. zgodności podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu, 

gwarantując tym jego niezależność. Szczegółowe zasady funkcjonowania Stanowiska ds. zgodności 

określa Polityka zgodności w Banku Spółdzielczym w Ropczycach, Instrukcja zarządzania ryzykiem 

braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Ropczycach oraz Regulamin funkcjonowania Stanowiska ds. 

zgodności w Banku Spółdzielczym w Ropczycach.  

 



Rada Nadzorcza co roku dokonuje oceny skuteczności i adekwatności systemu kontroli 

wewnętrznej w zakresie I i II linii obrony na podstawie przedłożonych informacji przez Komitet Audytu, 

Zarząd Banku, Stanowisko ds. zgodności, a także biegłego rewidenta.  

 


