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System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Nidzicy 

 

Zasady ogólne 

1. W Banku funkcjonuje system kontroli wewnętrznej - stanowi on cześć systemu zarządzania,  

o którym mówi art. 9 ustawy – Prawo bankowe. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Celem systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku jest zapewnienie osiągania 

celów. 

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

adekwatność i skuteczność, zapewniając: 

1) prawidłowość procedur administracyjnych i księgowych, a także wiarygodną 

sprawozdawczość finansową oraz rzetelne raportowanie wewnętrzne i zewnętrzne, 

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

regulacjami wewnętrznymi, w tym dotyczącymi zarządzania ryzykiem. 

Zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej  

System kontroli wewnętrznej funkcjonujący w Banku Spółdzielczym w Nidzicy oparty jest  

o rozwiązania wynikające z:  

1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.);  
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2) ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się  

i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2018 r. poz. 613 ze zm.),  

3) 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. z 2017 r. poz. 

637),  

4) uchwały nr 141/2017 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie 

wydania Rekomendacji H dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach (Dz. Urz. KNF 

z 2017 r. poz. 7);  

5) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz dobrych praktyk w zakresie 

systemu kontroli wewnętrznej.  

Funkcja kontroli 

1. System kontroli wewnętrznej zapewnia przestrzeganie mechanizmów kontrolnych poprzez 

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

2. 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. 

3. Na funkcję kontroli składają się: 

1) mechanizmy kontrolne, 

2) niezależne monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych, 

3) raportowanie w ramach funkcji kontroli. 

4. Funkcja kontroli realizowana jest na pierwszym i drugim poziomie zarządzania. 

Dokumentacja funkcji kontroli 

Bank zapewnia dokumentację funkcji kontroli w szczególności poprzez: 

1) rejestrowanie każdej operacji, transakcji, produktu i usługi oraz opis systemu, procesu, 

struktury organizacyjnej, 

2) opis w formie matrycy funkcji kontroli – sporządzanej na zasadach określonych  

w Załączniku nr 1, powiązania celów, o których mowa w art. 9c ust. 1 ustawy – Prawo 

bankowe, z procesami w działalności Banku, które przez Bank zostały uznane za istotne oraz 

kluczowymi mechanizmami kontrolnymi i niezależnym monitorowaniem przestrzegania tych 

mechanizmów kontrolnych.  
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Organizacja systemu kontroli wewnętrznej 

1. Funkcjonujący w Banku system kontroli wewnętrznej jest zorganizowany na trzech, 

niezależnych poziomach. 

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

w tym stosowanie przez pracowników mechanizmów kontroli ryzyka,  

a także mechanizmów kontrolnych § 5, a także dokonywanie w ramach obowiązków 

służbowych pracowników poziomego monitorowania (w ramach pierwszego poziomu) 

przestrzegania mechanizmów kontrolnych poprzez ich weryfikację lub testowanie. 

3. 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. 

4. 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). 

5. Na trzeci poziom składa się działalność audytu wewnętrznego. 

Działanie trzeciego poziomu 

1. Trzeci poziom obejmuje Komórkę Audytu Wewnętrznego, działającą w ramach systemu 

kontroli wewnętrznej, zgodnie z przepisami prawa. 

2. Mechanizmy kontrolne na trzecim poziomie oraz niezależne monitorowanie ich przestrzegania 

stosują pracownicy Departamentu Audytu banku zrzeszającego. 

Organizacja zadań w ramach systemu kontroli oraz komórki kontrolne 

1. W ramach systemu kontroli wewnętrznej wyodrębnia się: 

1) funkcję kontroli, 

2) komórki kontrolne, 

3) komórkę audytu wewnętrznego. 

2. 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, tj. stosowanie 

mechanizmów kontrolnych, niezależne monitorowanie przestrzegania mechanizmów 

kontrolnych,  raportowanie   w ramach funkcji kontroli. 
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3. Komórki kontrolne: 

1) stanowisko zgodności – 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, 

2) stanowiska kierownicze, 

3) specjalista ds. bezpieczeństwa informacji, 

4) koordynator programu „pranie”.  

4. Niezależna komórka audytu wewnętrznego ma za zadanie badanie i ocenę, w sposób 

niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem  

i systemu kontroli wewnętrznej - jej działanie jest szczegółowo uregulowane w Umowie 

przeprowadzania kontroli wewnętrznej. 

Zasady działania stanowiska ds. zgodności 

Szczegółowe obowiązki i zasady działania stanowiska ds. zgodności określa odpowiednia 

„Polityka zgodności”, a także „Regulamin funkcjonowania komórki do spraw zgodności” - 

dotyczy to w szczególności: 

1) przeprowadzania czynności kontroli w zakresie ryzyka  braku zgodności; 

2) dokumentowania czynności komórki; 

3) identyfikowania ryzyka braku zgodności, w szczególności przez analizę przepisów prawa, 

regulacji wewnętrznych banku, standardów rynkowych oraz wyników wewnętrznych 

postępowań wyjaśniających przeprowadzanych przez stanowisko do spraw zgodności; 

4) oceny ryzyka braku zgodności przez pomiar lub szacowanie tego ryzyka dokonuje ZARBiS; 

5) monitorowania wielkości i profilu ryzyka braku zgodności;  

6) okresowego przekazywanie raportów w zakresie ryzyka braku zgodności do Zarządu  

i Rady Nadzorczej. 

Zasady działania komórki audytu wewnętrznego 

1. Szczegółowe obowiązki i zasady działania komórki audytu wewnętrznego określa odpowiedni 

regulamin funkcjonowania komórki audytu, obowiązujący w Banku Zrzeszającym, dotyczy to 

w szczególności: 

1) opracowania regulaminu funkcjonowania komórki audytu wewnętrznego, tj. zasad 

określonych w niniejszym załączniku; 

2) przeprowadzania badań audytowych na podstawie regulaminu funkcjonowania komórki 

audytu wewnętrznego oraz procedur i metodyk badania; 
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3) przeprowadzania badań audytowych obejmujących badanie adekwatności  

i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w całej 

działalności banku, w tym mechanizmów kontroli ryzyka oraz mechanizmów kontrolnych;  

4) przeprowadzanie badań audytowych zgodnie z zakresem i częstotliwością, określonymi w 

planach audytu i dostosowanymi do zidentyfikowanych obszarów ryzyka i poziomu jego 

istotności; 

5) odpowiednie dokumentowanie badania audytowego; 

6) sprawdzanie efektywności realizacji zaleceń wydanych przez komórkę audytu 

wewnętrznego w ramach badań audytowych; 

7) okresowe przekazywanie raportów do zarządu i rady nadzorczej,  w szczególności  

w zakresie realizacji planów audytu, wyników przeprowadzonych badań audytowych oraz 

statusu realizacji zaleceń wydanych po przeprowadzonych badaniach audytowych. 

2. Zasady działania Komórki Audytu Wewnętrznego są uregulowane w Regulaminie 

Departamentu  Audytu banku zrzeszającego. 

3. Kierujący komórką audytu wewnętrznego w Banku, tj. Stanowisko ds. zgodności, opracowuje 

długofalową strategię działalności komórki audytu wewnętrznego, obejmującą co najmniej 

wizję funkcjonowania komórki w określonym przedziale czasowym, z uwzględnieniem 

zlecania audytu wewnętrznego bankowi zrzeszającemu. 

Jednostki organizacyjne 

1. Znaczenie i rola systemu kontroli wewnętrznej powinna być znana pracownikom  

na wszelkich szczeblach.  

2. Uczestniczenie w realizacji zadań funkcji kontroli w różnym stopniu, zależnym  

od charakteru zadań należy do obowiązków każdego pracownika Banku na pierwszym  

i drugim poziomie.  

3. Pracownikom Banku w ramach obowiązków służbowych należy przypisać odpowiednie 

zadania związane z realizacją funkcji kontroli, w tym przestrzegania mechanizmów kontroli. 

4. Pracownicy jednostek i komórek organizacyjnych, wykonujący zadania w ramach funkcji 

kontroli zobowiązani są do postępowania zgodnie z procedurami Banku. 

Zapewnienie niezależności  

1. Pracownicy komórki audytu oraz osoba na stanowisku do spraw zgodności mają zapewniony 

bezpośredni kontakt z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej. 

2. Pracownik na stanowisku do spraw zgodności lub osoba go zastępująca uczestniczy  

w posiedzeniach Zarządu Banku. 
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3. Pracownik na stanowisku do spraw zgodności lub osoba go zastępująca uczestniczy  

w posiedzeniach Rady Nadzorczej w przypadku, gdy przedmiotem posiedzenia  

są zagadnienia związane z zapewnieniem zgodności lub zarządzaniem ryzykiem.  

4. Powoływanie osoby kierującej komórką do spraw zgodności odbywa się za zgodą Rady 

Nadzorczej. 

5. Odwołanie osoby kierującej komórką do spraw zgodności odbywa się za zgodą Rady 

Nadzorczej po uprzednim wysłuchaniu tych osób przez Radę Nadzorczą. 

6. W Banku istnieją mechanizmy chroniące pracownika na stanowisku do spraw zgodności przed 

nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o pracę. 

7. W przypadku zmiany na stanowisku kierującego komórką do spraw zgodności, Bank 

niezwłocznie informuje o tym fakcie Komisję Nadzoru Finansowego wraz ze wskazaniem 

przyczyny zmiany. 

Zapewnienie zasobów 

1. Pracownicy komórki audytu posiadają kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności  

w zakresie badania ryzyka występującego w działalności Banku oraz mają dostęp  

do wszelkich niezbędnych informacji. 

2. Pracownik na stanowisku do spraw zgodności posiada kwalifikacje, doświadczenie  

i umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności występującym  

w działalności banku oraz ma dostęp do wszelkich niezbędnych informacji. 

3. Zarząd jest odpowiedzialny za zapewnienie środków finansowych niezbędnych  

do skutecznego wykonywania zadań oraz systematycznego podnoszenia umiejętności  

i kwalifikacji pracownika na stanowisku do spraw zgodności. 

Nadzór organów banku nad systemem kontroli 

Rada Nadzorcza 

1. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy nadzór nad wprowadzeniem i zapewnianiem 

funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej. 

2. W ramach nadzoru nad działalnością banku Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność systemu 

kontroli wewnętrznej w oparciu o informacje uzyskane od stanowiska do spraw zgodności, 

komórki audytu, Zarządu Banku. 

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

wewnętrznej, w tym corocznej oceny adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, komórki 

do spraw zgodności oraz adekwatności i skuteczności audytu przeprowadzanego przez 

komórkę audytu.  
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4. Rada Nadzorcza informuje Departament Audytu Banku Zrzeszającego o wynikach oceny,  

o której mowa w ust.3. 

5. Rada w ramach nadzoru nad systemem kontroli uwzględnia: 

a) opinię Komitetu Audytu, 

b) informacje i wyjaśnienia Zarządu, 

c) okresowe raporty komórki ds. zgodności oraz komórki audytu wewnętrznego, 

d) informacje uzyskanie od Departamentu Audytu Banku Zrzeszającego, 

e) ustalenia dokonane przez biegłego rewidenta, 

f) ustalenia instytucji nadzorczych (np. KNF, UOKIK itp.), 

g) ustalenia i opinie innych podmiotów zewnętrznych o ile były wydane.  

6. 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) zatwierdza regulamin funkcjonowania komórki ds. zgodności; 

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

przez Bank. 

Zarząd 

1. Do obowiązków Zarządu banku należy zaprojektowanie, wprowadzenie oraz zapewnienie we 

wszystkich jednostkach organizacyjnych, komórkach organizacyjnych, i stanowiskach 

organizacyjnych banku, funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu kontroli 

wewnętrznej oraz zapewnienie niezależności odpowiednich komórek. 

2. Zarząd banku podejmuje działania mające na celu zapewnienie ciągłości działania systemu 

kontroli wewnętrznej, w tym właściwej współpracy wszystkich pracowników Banku  

w ramach funkcji kontroli oraz współpracy ze stanowiskiem do spraw zgodności, komórką 

audytu wewnętrznego, a także dostępu pracownikom tych komórek do niezbędnych 

dokumentów źródłowych, w tym zawierających informacje prawnie chronione w związku  

z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych. 

3. 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. 

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

regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych Zarząd Banku: 
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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. 

5. Zarząd banku, nie rzadziej niż raz w roku, informuje Radę Nadzorczą o sposobie wypełnienia 

zadań, o których mowa w ust. 1. 

 


