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INFORMACJE 

 PODLEGAJĄCE  UJAWNIANIU  NA  PODSTAWIE  art.111a ust.1 i 4  

USTAWY PRAWO BANKOWE  WEDŁUG  STANU  NA  DZIEŃ  

31.12.2017r. 



 
 

Bank zgodnie z wymogami określonymi w art. 111a ust.1 i 4  ustawy Prawo bankowe dokonuje 

ogłoszenia informacji w zakresie: opisu systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem  

i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń, informacji o powołaniu komitetu do spraw 

wynagrodzeń, a także informacji o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów 

określonych w art. 22aa. 

 

I. Ujawnienia  informacji  objętej  wymogiem  art. 111a  ust.1 

1. Bank nie prowadzi działalności poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Stopa zwrotu z aktywów obliczona jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej wynosi 0,72%. 

 

 

II. Ujawnienia informacji objętej wymogiem art. 111a ust. 4 

I. System zarządzania                                

1. W Banku funkcjonuje system zarządzania zgodny z przepisami ustawy – Prawo bankowe, 

obejmujący system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej. System zarządzania 

stanowi zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do procesów decyzyjnych zachodzących 

w Banku oraz do oceny prowadzonej działalności bankowej. 

2. Zarząd Banku wprowadza, projektuje oraz zapewnia działanie systemu zarządzania. 

3. Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania oraz ocenia 

adekwatność i skuteczność tego systemu. 

 

II. Cele i strategie zarządzania ryzykiem        

1. Działalność prowadzona przez Bank jest narażona  na ryzyko a to zmusza Bank do 

koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach i dostosowywania działalności do 

zmieniających się warunków zewnętrznych. Ostrożnościowe podejmowanie ryzyka oznacza 

utrzymywanie racjonalnej równowagi pomiędzy  prowadzeniem działalności przychodowej i 

kontrolowaniem ryzyka.  

2. Zarządzanie ryzykiem w Banku odbywa się zgodnie ze „Strategią zarządzania poszczególnymi 

rodzajami ryzyka w Banku Spółdzielczym w Łopusznie” wprowadzoną przez Zarząd i 

zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Banku. Jest ona zgodna z założeniami Strategii działania 

Banku i podlega corocznemu przeglądowi zarządczemu i weryfikacji. Przegląd i weryfikacja 

dokonywana jest również w przypadku występowania znaczących zmian wewnątrz lub w 

otoczeniu Banku. „Strategia zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku 

Spółdzielczym w Łopusznie”  jest powiązana również z innymi regulacjami o charakterze 

strategicznym np. planem  ekonomiczno - finansowym, a także zasadami w zakresie 

zarządzania ryzykiem.  

3. „Strategia zarządzania poszczególnymi rodzajami  ryzyka w Banku Spółdzielczym w 

Łopusznie” zawiera cele definiujące apetyt na ryzyko Banku, rozumiany jako bieżąca i przyszła 

gotowość Banku do podejmowania ryzyka, ogólny poziom ryzyka jaki zamierza i jest gotowy 

ponosić Bank. Cele definiujące apetyt na ryzyko mają charakter wskaźników ilościowych, w 

tym limitów wewnętrznych, a także założeń dotyczących zasad zarządzania ryzykiem o 

charakterze jakościowym. 



 
 

III. Podstawowe informacje na temat organizacji i procesów zarządzania ryzykiem 

1. Bank zarządza rodzajami ryzyka uznanymi przez Bank za istotne zgodnie z obowiązującymi 

wewnętrznymi regulacjami zarządzania tymi rodzajami ryzyka. 

2. Do rodzajów ryzyka uznanych przez Bank za istotne, o których mowa w ust. 1, zaliczane są:  

1) ryzyko kredytowe; 

2) ryzyko operacyjne; 

3) ryzyko płynności; 

4) ryzyko stopy procentowej. 

3. Na system zarządzania każdym rodzajem ryzyka składa się: 

1) instrukcja , opisująca zasady zarządzania ryzykiem; 

2) identyfikacja, pomiar i monitorowanie; 

3) system limitów ograniczających ryzyko; 

4) system informacji zarządczej; 

5) odpowiednio dostosowana organizacja procesu zarządzania. 

 

4. Procedury zarządzania ryzykiem podlegają przeglądowi i aktualizacji w okresach rocznych  

pod względem dostosowania ich do aktualnych  przepisów  prawa, zmian w profilu ryzyka, 

skali działalności Banku oraz zmian organizacyjnych. Wnioski z przeglądu prezentowane są 

Zarządowi, Radzie Nadzorczej Banku, Komitetowi Audytu oraz przekazywane do 

odpowiednich komórek organizacyjnych Banku. 

 

5. W procesie zarządzania ryzykiem bankowym w Banku uczestniczą zgodnie z  nadanymi 

zakresami zadań i odpowiedzialności: 

1) Komitet Audytu; 

2) Rada Nadzorcza; 

3) Zarząd; 

4) komórki organizacyjne niezależnie kontrolujące ryzyko, odpowiedzialne za pomiar, 

monitorowanie i kontrolę poszczególnych rodzajów ryzyka bankowego w skali całego 

Banku, 

5)  jednostki i komórki dokonujące operacji z klientami oraz podmiotami finansowymi 

odpowiedzialne  za bieżące zarządzanie ryzykiem w swoim obszarze – np.  zarządzanie 

nadwyżką środków, sprzedaż kredytów, identyfikację i akceptację ryzyka kredytowego dla 

pojedynczych transakcji. 

6. Zarządzanie ryzykiem jest zorganizowane w taki sposób aby umożliwić zapobieganie 

konfliktom interesów pomiędzy pracownikami, czy też jednostkami organizacyjnymi Banku. 

7. Komitet Audytu: 

1) monitoruje proces sprawozdawczości finansowej, 

2) monitoruje skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem, 

3) kontroluje i monitoruje niezależność biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, 

4) dokonuje oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyraża zgodę na świadczenie przez 

niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Banku, 

5) opracowuje politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania, 

6) określa procedury wyboru firmy audytorskiej przez Bank, 

7) przedkłada zalecenia mające na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości 

finansowej w Banku.   



 
 

 

8. Rada Nadzorcza: 

1) zatwierdza Strategię działania Banku oraz zasady ostrożnego i stabilnego zarządzania 

Bankiem, obejmujące m.in. możliwy do zaakceptowania ogólny poziom ryzyka Banku; 

2) zatwierdza procedury dotyczące procesów: 

a) szacowania kapitału wewnętrznego, 

b)  zarządzania kapitałowego; 

3) zatwierdza Strukturę organizacyjną Banku, oraz Regulamin organizacyjny, dostosowaną do 

wielkości i profilu ponoszonego ryzyka; 

4) zatwierdza ogólne zasady polityki dotyczącej zmiennych składników wynagrodzeń; 

5) sprawuje nadzór nad zarządzaniem ryzykiem braku zgodności rozumianym jako skutki 

nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez Bank 

standardów postępowania, a także zatwierdza założenia polityki Banku w zakresie ryzyka 

braku zgodności, ocenia efektywność zarządzania ryzykiem braku zgodności; 

6) sprawuje nadzór nad zgodnością polityki Banku ze Strategią działania i planem 

finansowym Banku w zakresie podejmowania ryzyka; 

7) zatwierdza zasady przeprowadzania testów warunków skrajnych w odniesieniu  

do poszczególnych rodzajów ryzyka; 

8) zapewnia wybór członków Zarządu posiadających odpowiednie kwalifikacje  

do sprawowania wyznaczonych im funkcji; 

9) sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania ryzykiem występującym  

w działalności Banku oraz ocenia adekwatność i skuteczność tego systemu, głównie 

poprzez zapoznawanie się z raportami i sprawozdaniami dotyczącymi oceny narażenia 

Banku na poszczególne rodzaje ryzyka (w tym ryzyka braku zgodności) i na ich podstawie 

dokonuje oceny stopnia efektywności i adekwatności zarządzania ryzykiem; 

10) ocenia, czy działania Zarządu w zakresie kontroli nad działalnością Banku są skuteczne  

i zgodne z polityką Rady Nadzorczej. 

 

9. Zarząd: 

1) odpowiada za opracowanie, wprowadzenie oraz aktualizację pisemnych strategii  

oraz procedur dotyczących identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka  

w zakresie:  

a) systemu zarządzania ryzykiem, w tym ryzyka braku zgodności, 

b) systemu kontroli wewnętrznej,  

c) szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania  kapitałowego,  

d) dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału 

wewnętrznego; 

2) odpowiada za skuteczność systemu zarządzania ryzykiem, w tym ryzyka braku zgodności, 

systemu kontroli wewnętrznej, procesu szacowania kapitału wewnętrznego i dokonywania 

przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz za nadzór nad 

efektywnością tych procesów; 

3) odpowiada za zorganizowanie skutecznego procesu oceny adekwatności kapitałowej 

i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz nadzór nad jego efektywnością, wprowadzając 

w razie potrzeby niezbędne korekty i udoskonalenia; 

4) wprowadza i przedstawia do  zatwierdzenia   Radzie Nadzorczej strukturę organizacyjną 

dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka; 

5) wprowadza podział zadań realizowanych w Banku, który zapewnia niezależność funkcji 



 
 

pomiaru, monitorowania i kontrolowania ryzyka od działalności operacyjnej skutkującej 

podejmowaniem ryzyka przez Bank; 

6) zatwierdza limity wewnętrzne oraz ich wysokość dostosowaną do akceptowanego  

przez Radę Nadzorczą ogólnego poziomu ryzyka Banku; 

7) odpowiada za przejrzystość działań Banku, w szczególności za politykę informacyjną 

w zakresie działalności Banku, pozwalającą na ocenę skuteczności działania Rady 

Nadzorczej i Zarządu Banku w zakresie zarządzania Bankiem, monitorowania stanu 

bezpieczeństwa działalności Banku i za ocenę sytuacji finansowej Banku; 

8) zapewnia zgodność działania Banku z obowiązującymi przepisami prawa; 

9) zapewnienia, że Bank prowadzi politykę  zarządzania wszystkimi istotnymi rodzajami 

ryzyka w działalności Banku i posiada procedury w tym zakresie; 

10) odpowiada za opracowanie, wprowadzenie oraz aktualizację polityki wynagrodzeń; 

11) uwzględnia rezultaty badań prowadzonych przez audyt wewnętrzny 

oraz biegłych rewidentów przy podejmowaniu decyzji w ramach zarządzania Bankiem; 

12) przekazuje Radzie Nadzorczej okresowe informacje przedstawiające w sposób rzetelny, 

przejrzysty i syntetyczny rodzaje i wielkość ryzyka w działalności Banku. 

10. Komórki organizacyjne Banku biorą udział w procesie zarządzania ryzykiem poprzez realizację 

celów zawartych w „Strategii zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka”  zgodnie ze 

strukturą organizacyjną Banku  i Regulaminem Organizacyjnym Banku, w ramach 

przypisanych im zadań również w procedurach wewnętrznych, dotyczących zarządzania 

poszczególnymi rodzajami ryzyka. 

 

 

IV. Identyfikacja, pomiar i monitorowanie ryzyka      

1. Bank stosuje metody  identyfikowania i pomiaru ryzyka związanego z jego działalnością 

dostosowane do profilu, skali i złożoności ryzyka, w przypadku wątpliwości w zakresie 

poziomu ryzyka stosuje się podejście z zachowaniem maksymalnego stopnia ostrożności. 

2. Częstotliwość pomiaru ryzyka dostosowana jest do wielkości oraz charakteru poszczególnych 

rodzajów ryzyka w działalności Banku. 

3. Metody lub systemy pomiaru ryzyka, a w szczególności ich założenia, są poddawane okresowej 

ocenie uwzględniającej testowanie i weryfikację historyczną. Przegląd i aktualizacja metod lub 

systemów pomiaru ryzyka przeprowadzane są wraz z przeglądem procedur dotyczących 

zarządzania ryzykiem. 

4. Bank wprowadza odpowiednie do skali i złożoności działalności limity wewnętrzne 

ograniczające poziom ryzyka występującego w poszczególnych obszarach działania Banku. 

Procedury wewnętrzne określają zasady ustalania i aktualizowania wysokości limitów 

oraz częstotliwość monitorowania ich przestrzegania i raportowania. Poziom limitów 

wewnętrznych jest dostosowany do akceptowanego przez Radę Nadzorczą ogólnego poziomu 

ryzyka Banku. Analizy będące podstawą do określenia wysokości limitów wewnętrznych są 

sporządzane w formie pisemnej. Przyjęte rodzaje limitów wewnętrznych, dotyczących 

poszczególnych rodzajów ryzyka oraz ich wysokość, zatwierdza Zarząd Banku, Rada 

Nadzorcza Banku. 

5. Podstawę monitorowania procesu zarządzania ryzykiem w Banku stanowi formalnie 

ustanowiony system informacji zarządczej. System sprawozdawczości zarządczej dostarcza 

informacji na temat: 

1) rodzajów i wielkości ryzyka w działalności Banku; 

2) profilu ryzyka; 



 
 

3) stopnia wykorzystania limitów wewnętrznych; 

4) wyników testów warunków skrajnych; 

5) skutków decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem. 

6. Monitorowanie ryzyka odbywa się z częstotliwością umożliwiającą dostarczenie informacji 

o zmianach profilu ryzyka Banku. Zakres oraz szczegółowość sprawozdań wewnętrznych są 

dostosowane do rodzaju raportowanego ryzyka oraz odbiorców informacji. Rzetelność, 

dokładność oraz aktualność dostarczanych informacji zapewnia wprowadzony  

w Banku system kontroli wewnętrznej. Szczegółowe zasady działania systemu informacji 

zarządczej reguluje w Banku odrębna procedura; ponadto w regulacjach dotyczących 

zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka bankowego został określony w sposób ogólny 

zakres informacji zarządczej z obszaru, którego dotyczy regulacja; szczegółowy wykaz 

sprawozdań zarządczych określa odrębna regulacja. 

 

 

V. System kontroli wewnętrznej         

1. W Banku funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, który jest dostosowany do struktury 

organizacyjnej, wielkości i profilu ryzyka, w szczególności uwzględniając: 

1) stopień skomplikowania procesów funkcjonujących w Banku i w podmiotach zależnych, 

2) zasoby, którymi dysponuje Bank, 

3) ryzyko zaistnienia nieprawidłowości w zakresie poszczególnych procesów, w tym w 

szczególności w zakresie procesów istotnych, 

4) ocenę dotychczasowej adekwatności i skuteczności pierwszej, drugiej i trzeciej linii 

obrony. 
 

2. System kontroli wewnętrznej powinien być zaprojektowany, wprowadzony, a jego działanie 

zapewniane w takim stopniu, aby osiągnąć adekwatność i skuteczność systemu m. in. w 

zakresie:  

1) prawidłowości procedur administracyjnych i księgowych, a także wiarygodnej 

sprawozdawczości finansowej oraz rzetelnego raportowania wewnętrznego  

i zewnętrznego, 

2) zgodność działania z przepisami prawa oraz rekomendacjami nadzorczymi, a także 

regulacjami wewnętrznymi, w tym dotyczącymi zarządzania ryzykiem. 
 

3. System kontroli wewnętrznej w Banku funkcjonuje w sposób zapewniający osiąganie celów 

kontroli wewnętrznej, w tym: celów ogólnych oraz celów szczegółowych. 
 

4. Organizacja zarządzania ryzykiem jest oparta o podział zadań realizowany na trzech 

niezależnych poziomach (liniach obrony): 

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) -  który stanowi zarządzanie ryzykiem przez 

pracowników na specjalnie powoływanych do tego stanowiskach lub w komórkach 

organizacyjnych, niezależnie od zarządzania ryzykiem, o którym mowa w pkt. 1,  

a także działalność komórki ds. zgodności . 



 
 

3) poziom trzeci (trzecia linia obrony) - który stanowi działalność audytu wewnętrznego 

realizowany przez Spółdzielnie Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. 
 

5. Cele ogólne systemu kontroli wewnętrznej określają podstawowe obszary, w jakich wymaga się 

prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, w tym zaprojektowania, 

wdrożenia i przestrzegania mechanizmów kontrolnych ograniczających ryzyko zaistnienia 

nieprawidłowości. 
 

6. Cele ogólne systemu kontroli wewnętrznej, to zgodnie z przepisami ustawy – Prawo bankowe 

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. 
 

7. Bank Spółdzielczy uczestniczący w systemie ochrony na podstawie Rekomendacji H KNF pkt. 

9.1 nie jest zobowiązany do dokumentowania w matrycy funkcji kontroli celów szczegółowych 

systemu kontroli wewnętrznej. 

 

VI. Komórka ds. zgodności  

1. Zadania komórki ds. zgodności wykonuje wyodrębnione w ramach struktury organizacyjnej 

Banku, Stanowisko ds. zgodności i kontroli wewnętrznej ( compliance) działające w obrębie 

systemu kontroli wewnętrznej, bezpośrednio podległe  Prezesowi Zarządu. 

 

2. Działanie komórki ds. zgodności obejmuje zadania drugiej linii obrony (drugiego poziomu), w 

zakresie objętym przez uniwersum compliance, polegające na zapewnieniu zgodności, w tym 

zarządzanie ryzykiem braku zgodności na drugiej linii obrony (drugim poziomie), tzn. z 

wyłączeniem zadań komórek i jednostek organizacyjnych pierwszej linii obrony (pierwszego 

poziomu). 

3. Zapewnienie zgodności przez komórkę ds. zgodności obejmuje: 

1) stosowanie mechanizmów kontrolnych w ramach działania komórki ds. zgodności, 

2) monitorowanie skuteczności mechanizmów kontrolnych w zakresie ryzyka braku zgodności 

poprzez ich weryfikację bieżącą lub testowanie, na podstawie matrycy funkcji kontroli w 

zakresie celu „zapewnienie zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami 

wewnętrznymi i standardami rynkowymi”; 

4. Wykonywanie zadań w zakresie procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności – polega na 

realizacji zadań w zakresie: 

1) identyfikacji,   

2) oceny, 

3) kontroli, tzn. projektowaniu, wiążącym opiniowaniu, stosowaniu mechanizmów kontroli 

(ograniczania) ryzyka braku zgodności,  

4) monitorowania oraz  raportowania na temat ryzyka braku zgodności. 

 

5. Szczegółowe zadania komórki ds. zgodności obejmują: 

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, 

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: 

 analizę przepisów prawa, regulacji wewnętrznych banku, standardów rynkowych, 

 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), 

 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:  

 stosowania mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności,    

 określania przez Komórkę rodzajów mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności 

stosowanych w Banku, 

 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 poziomu 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) okresowe raportowanie w zakresie ryzyka braku zgodności do Zarządu, Rady Nadzorczej, 

Komitetu audytu, 

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, w tym z: Zespołem ds. ryzyk i analiz ekonomicznych, Pracownikiem ds. 

bezpieczeństwa informacji i środowiska teleinformatycznego, Zespołem ds. organizacyjno 

– administracyjnych, 

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 dokonywane nie rzadziej niż raz 

w roku. Raport z przeglądu przedstawiany jest Radzie Nadzorczej. 

 

 



 
 

6. Zarząd i Rada Nadzorcza zapewniają niezależność działań komórki ds. zgodności.  

7. Pracownik  komórki ds. zgodności ma zapewniony bezpośredni kontakt z członkami Zarządu i 

Rady Nadzorczej, tzn. ma prawo zgłaszania zagadnień dotyczących zgodności Zarządowi oraz 

Radzie Nadzorczej. 

8. Pracownik  komórki ds. zgodności uczestniczy w posiedzeniach Zarządu. 

9. Pracownik  komórki ds. zgodności uczestniczy w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komitetu 

audytu w przypadku, gdy przedmiotem posiedzenia są zagadnienia związane z systemem 

kontroli wewnętrznej, w tym zapewnienia zgodności, audytem wewnętrznym lub zarządzanie 

ryzykiem. 

10. Powoływanie pracownika  komórki ds. zgodności odbywa się za zgodą Rady Nadzorczej,   

11. Odwołanie pracownika  komórki ds. zgodności osoby odbywa się za zgodą Rady Nadzorczej 

po uprzednim wysłuchaniu przez Radę Nadzorczą. 

12. W Banku funkcjonuje szczegółowy tryb kontroli wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w 

komórce ds. zgodności, zapewniający niezależność i obiektywizm wypełniania przez nich 

zadań oraz umożliwiający zatrudnianie osób o odpowiednich kwalifikacjach, doświadczeniach 

i umiejętnościach. 

13. W Banku istnieją mechanizmy chroniące pracownika komórki ds. zgodności przed 

nieuzasadnionym wypowiedzeniem stosunku pracy. 

 

VII. Mechanizmy kontrolne         

1. System kontroli wewnętrznej obejmuje m.in. mechanizmy kontroli wewnętrznej. Mechanizmy 

kontrolne pełnią rolę organizacyjnych lub technologicznych zabezpieczeń przed ryzykiem 

zaistnienia nieprawidłowości. 
 

2. Mechanizmy kontrolne, w  zależności od rodzaju mechanizmu, spełniają rolę: 

1) prewencyjną – poprzez zapobieganie nieprawidłowościom (np. poprzez ustalenie 

ścieżki autoryzacji w procesie odstępstw, wprowadzenie zasad kontroli dostępu), 

2) detekcyjną – poprzez wykrywanie nieprawidłowości (np. poprzez samokontrolę w 

odniesieniu do sporządzanej dokumentacji), 

3) korekcyjną – poprzez korektę nieprawidłowości (np. poprzez zapewnienie 

automatycznego korygowania błędów w systemach informatycznych, w odniesieniu do 

określonych pól wypełnianych przez pracowników Banku). 

 

3. Mechanizmy kontrolne wprowadzane w Banku mają charakter: 

1) kluczowych mechanizmów kontrolnych, które muszą być wprowadzane w procesach 

istotnych, 

2) innych mechanizmów kontrolnych – które są stosowane we wszystkich procesach. 
 

4. Projektując mechanizmy kontrolne należy zapewnić możliwość dokumentowania ich 

stosowania (zapewniać dowody kontroli) w sposób umożliwiający niezależne monitorowanie 

przestrzegania poszczególnych mechanizmów kontrolnych, badanie i ocenę ich adekwatności i 

skuteczności przez audyt wewnętrzny, przeprowadzanie badań przez biegłych rewidentów oraz 

dokonywanie czynności nadzorczych przez uprawnione do tego instytucje. 
 

5. Do podstawowych sposobów dokumentowania stosowania mechanizmów kontrolnych powinny 

należeć w szczególności: 

1) podpisy na dokumentach, 



 
 

2) przechowywanie w systemie informatycznym potwierdzenia stosowania 

poszczególnych mechanizmów kontrolnych, 

3) raporty, sprawozdania , analizy oraz informacje. 

 

 

VIII. Czynności niezależnego monitorowania przestrzegania mechanizmów kontrolnych 

(kontroli wewnętrznej lub nadzoru) 

1. Czynności niezależnego monitorowania przestrzegania mechanizmów kontrolnych stosowane w 

Banku mają postać: 

1) niezależnej weryfikacji bieżącej (kontroli bieżącej lub nadzoru), 

2) niezależnego testowania. 
 

2. Weryfikacja bieżąca powinna być dokonywana w sposób ciągły w ramach procesów 

funkcjonujących w Banku. Weryfikacja bieżąca (kontrola wstępna, kontrola bieżąca) – są to 

czynności kontroli lub nadzoru stosowane przed rozpoczęciem lub w trakcie czynności 

wykonywanych w ramach procesów funkcjonujących w banku. 
 

3. Testowanie (kontrola następna) - powinno być stosowane w przypadku zakończonych 

czynności wykonywanych w ramach procesów funkcjonujących w Banku lub poszczególnych 

etapów tych czynności, w tym na wybranej próbie testowej (próbie kontrolnej). 
 

4. Od dnia  przystąpienia Banku do Systemu Ochrony  BPS  tj. 30.12.2015 r. ,  audyt  realizowany 

jest przez  System Ochrony Zrzeszenia BPS.   Audyt przeprowadzany jest przez Spółdzielnię 

Systemu Ochrony BPS  – jednostkę zarządzającą systemem. 
 

 

IX. Nadzór Organów Banku         

Rada Nadzorcza 

1. Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w oparciu o informacje 

uzyskane od komórki do spraw zgodności, audytu wewnętrznego. 
 

2. W ramach zapewniania przez system kontroli wewnętrznej przestrzegania przepisów prawa, 

regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych, Rada Nadzorcza: 

1) nadzoruje wykonywanie obowiązków przez Zarząd dotyczących zarządzania ryzykiem 

braku zgodności; 

2) zatwierdza politykę zgodności banku; 

3) najmniej raz w roku ocenia stopień efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności 

przez Bank. 

3. Rada Nadzorcza powołuje zgodnie z przepisami prawa „Komitet audytu”, któremu zleca 

bieżące monitorowanie systemu kontroli wewnętrznej, w tym monitorowanie skuteczności 

systemu kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego ( SSOZ BPS). 
 

4. Rada Nadzorcza zatwierdza kryteria oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli 

wewnętrznej ustanowione przez Zarząd.  
 

5. Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli 

wewnętrznej, w tym oceny adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, komórki do spraw 

zgodności. 
 



 
 

Zarząd 

1. Zarządu Banku odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz zapewnianie we 

wszystkich jednostkach organizacyjnych, komórkach organizacyjnych, i stanowiskach 

organizacyjnych banku, funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu kontroli 

wewnętrznej oraz zapewnia niezależność komórek. 
 

2. Zarząd Banku odpowiada za zapewnienie adekwatności i skuteczności mechanizmów 

kontrolnych w procesach funkcjonujących w Banku. 
 

3. Zarząd Banku powinien ustanowić odpowiedni zakres i kryteria niezależnego monitorowania 

przestrzegania mechanizmów kontrolnych obejmującego weryfikację bieżącą i testowanie. 
 

4. Zarząd Banku powinien ustanowić zasady raportowania co najmniej o skuteczności 

kluczowych mechanizmów kontrolnych oraz o wynikach ich testowania pionowego. 
 

5. W przypadku wykrycia nieprawidłowości przez system kontroli wewnętrznej, Zarząd Banku 

podejmuje odpowiednie działania w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w tym 

określone środki naprawcze i dyscyplinujące. 
 

6. W ramach zapewniania przez system kontroli wewnętrznej przestrzegania przepisów prawa, 

regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych Zarząd Banku: 

1) odpowiada za efektywne zarządzanie w banku ryzykiem braku zgodności, rozumianym 

jako ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz 

standardów rynkowych; 

2) odpowiada za opracowanie polityki zgodności, zapewnienie jej przestrzegania  

i składanie Radzie Nadzorczej raportów w sprawie zarządzania w Banku ryzykiem 

braku zgodności; 

3) w przypadku wykrycia nieprawidłowości w stosowaniu polityki zgodności, Zarząd 

podejmuje odpowiednie działania w celu usunięcia tych nieprawidłowości, w tym 

środki naprawcze lub dyscyplinujące. 
 

7. Zarząd Banku, nie rzadziej niż raz w roku, informuje Radę Nadzorczą o: 

1) adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w zapewnianiu osiągania 

celów systemu kontroli wewnętrznej, 

2) skali i charakterze nieprawidłowości znaczących i krytycznych oraz najważniejszych 

działań zmierzających do usunięcia tych nieprawidłowości, w tym podjętych środków 

naprawczych i dyscyplinujących 

3) zapewnieniu niezależności komórce do spraw zgodności, 

4) zapewnieniu odpowiednich zasobów kadrowych niezbędnych do skutecznego 

wykonywania zadań oraz koniecznych środków finansowych do systematycznego 

5) podnoszeniu kwalifikacji, zdobywania doświadczenia i umiejętności przez 

pracowników komórki do spraw zgodności. 

 
 

X.   Polityka w zakresie wynagrodzeń osób zajmujące stanowiska kierownicze   

1. Polityka wynagrodzeń realizowana była w 2017 roku poprzez obowiązującą „Politykę 

wynagrodzeń w  Banku Spółdzielczym w Łopusznie” oraz „Regulamin wynagradzania osób 

istotnie wpływających na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Łopusznie”. Polityka 

wynagrodzeń oraz Regulamin wynagradzania osób istotnie wpływających na profil ryzyka  

przygotowywane są przez Zarząd i zatwierdzane przez Radę Nadzorczą Banku.  



 
 

2. Polityka wynagrodzeń  jest nadzorowana przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza omawiała 

zagadnienia oceny polityki wynagrodzeń za rok 2017.  W ocenie Rady Nadzorczej Polityka 

wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Łopusznie realizowana była w 2017 roku 

prawidłowo, w sposób przejrzysty, zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

uwzględniający aktualną sytuację finansową Banku oraz sprzyjający rozwojowi i 

bezpieczeństwu Banku. Raport z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń  w Banku 

Spółdzielczym w Łopusznie został przedstawiony Zebraniu Przedstawicieli w dniu  

29.06.2018 r.  
 

3. Z uwagi na skalę działalności Banku oraz przepisy ustawy – Prawo Bankowe  nie 

powoływano komisji/komitetu ds. wynagrodzeń. Bank nie korzystał z konsultanta 

zewnętrznego w zakresie ustalania polityki w zakresie wynagrodzeń. 
 

4. Wynagrodzenia  osób objętych „Polityką wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Łopusznie” 

tj. wynagrodzenia  pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na  profil 

ryzyka w Banku w części zmiennej wynagrodzenia  są zależne od: zrównoważonych i 

dostosowanych do ryzyka wyników lub innych czynników określonych w Polityce 

wynagrodzeń. 
 

5. Kryteria stosowane przy ocenie wyników dla całego Banku to: 

1) wykonanie planu finansowego, co najmniej w wysokości 80% założeń, w każdym z 

trzech lat objętych oceną, 

2) koszt ryzyka Banku – koszt rezerw, nie przekracza założeń ujętych w planie więcej niż 

10%, w każdym z trzech lat objętych oceną, 

3) koszt kapitału – obciążenie ryzykiem kapitałów, tzn. całkowity współczynnik 

kapitałowy mieści się w limitach założonych w Polityce kapitałowej, w każdym z trzech 

lat objętych oceną, 

4) ryzyko płynności – wskaźniki płynności obowiązujące w SSOZ BPS, na poziomie 

oceny nadawanej przez System Ochrony co najmniej 3, w każdym z trzech lat objętych 

oceną, 

5) efekty realizacji zadań wynikających z zakresu obowiązków i odpowiedzialności w 

ramach podziału zadań w Zarządzie, 

6) ocena działań nadzorowanego obszaru dokonana przez audyt wewnętrzny – wyniki 

audytu wewnętrznego nie zawierające krytycznych nieprawidłowości. 
 

6. Bank nie stosuje polityki odraczania zmiennych składników wynagrodzeń .  

 

XI. Komitet ds. wynagrodzeń         

Bank nie powoływał Komitetu ds. wynagrodzeń z uwagi na przepisy ustawy – Prawo bankowe. 

 
 

 

XII. Ujawnienie informacji o spełnieniu przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu 

wymogów  określonych w art. 22aa. Ustawy Prawo bankowe. 

1. Odpowiednie organy Banku zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz 

wytycznych, rekomendacji i zaleceń, określonych przez Europejski Urząd Nadzoru 

Bankowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego regulujących tą materię, z zachowaniem 

zasady proporcjonalności dokonywały oceny członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w 



 
 

zakresie odpowiedniości tzn. posiadania kompetencji, a także dawania rękojmi należytego 

wykonywania obowiązków. 
 

2. Rada Nadzorcza przeprowadziła indywidualną ocenę  Członków  Zarządu  i w jej wyniku 

stwierdzono, że Członkowie Zarządu  posiadają kompetencje odpowiednie do zarządzania 

Bankiem wynikające z: 

1) wiedzy posiadanej z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych 

tytułów zawodowych oraz nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej, 

2) doświadczenia nabytego w toku sprawowania określonych funkcji  

lub zajmowania określonych stanowisk, 

3) umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji, 

4) odpowiedniej reputacji. 
 

3. Rada Nadzorcza przeprowadziła również ocenę kolegialną Zarządu Banku Spółdzielczego w 

Łopusznie za rok 2017 stwierdzając, że  Zarząd Banku posiada kwalifikacje w postaci wiedzy, 

umiejętności i doświadczenia w zakresie niezbędnym do realizacji Strategii działania i 

zarządzania bankiem oraz poszczególnymi rodzajami ryzyk bankowych. 
 

4. Sprawozdanie z oceny indywidualnej i kolegialnej  Zarządu Banku Spółdzielczego w 

Łopusznie. Rada Nadzorcza przedstawiła  Zebraniu Przedstawicieli  w dniu 29.06.2018 r. 
 

5. Członkowie Rady Nadzorczej podlegali ocenie indywidualnej i kolegialnej  przez Zebranie 

Przedstawicieli w dniu 29.06.2018 r. W  wyniku oceny indywidualnej stwierdzono, że 

członkowie Rady Nadzorczej posiadają kompetencje do należytego wykonywania 

obowiązków nadzorowania Banku wynikające z: 

1) wiedzy posiadanej z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń oraz nabytej w 

inny sposób w toku kariery zawodowej, 

2) doświadczenia nabytego w toku sprawowania określonych funkcji  

lub zajmowania określonych stanowisk, 

3) umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji, 

4) odpowiedniej reputacji. 

6. Zebranie Przedstawicieli  dokonując  oceny kolegialnej  Rady Nadzorczej stwierdziło, że Rada 

Nadzorcza  posiada kwalifikacje do ostrożnego i stabilnego nadzorowania nad zarządzaniem 

Bankiem. 
 

7. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej spełniają również warunki art. 22aa ust. 3 ustawy 

Prawo bankowe, tzn. nie pełnią funkcji członka Zarządu lub Rady Nadzorczej poza Bankiem. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

                                                                      

 

 
 
 
 



    

  

Schemat organizacji zarządzania ryzykiem w Banku 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziom trzeci (trzecia linia obrony) - Audyt wewnętrzny realizowany przez Spółdzielnie Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. 

 

Rada Nadzorcza 

Komitet Audytu 

Zarząd 

Komitet kredytowy 

Zespół ds. ryzyk i analiz 

ekonomicznych 

(druga linia obrony) 

Stanowisko ds. zgodności            

i kontroli wewnętrznej 

(druga linia obrony) 

Kadra kierownicza 

(druga linia obrony) 

Pracownicy pozostałych 

komórek i jednostek 

organizacyjnych Banku  

(pierwsza linia obrony)  

Prezes Zarządu 


