
 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  

W GORZYCACH 

 

System kontroli wewnętrznej obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Banku 

Spółdzielczego w Gorzycach zwanego dalej „Bankiem” i jest dostosowany do charakteru 

i profilu ryzyka oraz do skali działania Banku. 

I. Cele systemu kontroli wewnętrznej 

Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych 

przyczyniających się 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. Rola organów Banku 

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem i zapewnieniem funkcjonowania 

adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej.  

Komitet audytu wspiera działania Rady Nadzorczej Banku w zakresie systemu kontroli 

wewnętrznej. 

Zarząd Banku odpowiedzialny jest 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 Stanowiska audytu wewnętrznego i Stanowiska ds. 

zgodności.  

III. Schemat organizacji trzech linii obrony w ramach struktury organizacyjnej Banku 

System kontroli wewnętrznej jest zorganizowany na trzech, niezależnych poziomach. 

Poziom pierwszy obejmuje działalność operacyjną Banku. Komórki pierwszej linii obrony 

odpowiedzialne są za projektowanie i zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych, 

w szczególności w procesach biznesowych funkcjonujących w Banku oraz zgodności 

postępowania z regulacjami.  

Poziom drugi obejmuje działalność pracowników na specjalnie powołanych komórkach 

organizacyjnych oraz działalność Stanowiska ds. zgodności. Druga linia obrony 

odpowiedzialna jest m.in. za monitorowanie bieżące przyjętych mechanizmów kontrolnych, 

przeprowadzanie pionowych i poziomych testów mechanizmów kontrolnych, ocenę 

adekwatności i skuteczności mechanizmów kontrolnych, matryce funkcji kontroli oraz 

raportowanie o nieprawidłowościach znaczących i krytycznych.  

Poziom trzeci obejmuje działalność audytu wewnętrznego, który ma za zadanie badanie 

i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania 

ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej. 
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IV. Funkcja kontroli 

Funkcja kontroli obejmuje stanowiska, działy lub jednostki organizacyjne Banku 

odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji – w szczególności: 

1) Stosowanie mechanizmów kontrolnych opisanych w regulacjach wewnętrznych 

(politykach, instrukcjach, zasadach, procedurach) dotyczących przeprowadzania przez 

pracowników Banku lub systemy informatyczne operacji, transakcji lub innych czynności 

wykonywanych w ramach istotnych (kluczowych) procesów Banku, 

2) Niezależnym monitorowaniu przestrzegania mechanizmów kontrolnych polegającym na 

dokonywaniu weryfikacji bieżącej lub testowania,  

3) Sprawozdawaniu w zakresie działania funkcji kontroli wyników monitorowania 

przestrzegania mechanizmów kontrolnych, a także wyników działania funkcji kontroli. 

Działanie funkcji kontroli ma charakter ciągły, jest realizowane na wszystkich etapach 

poszczególnych procesów, we wszystkich obszarach działania Banku.  

V. Stanowisko ds. zgodności i Stanowisko audytu wewnętrznego 

W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank wyodrębnił m. in. Stanowisko ds. zgodności 

i Stanowisko audytu wewnętrznego. Oba stanowiska podlegają bezpośrednio Prezesowi 

Zarządu Banku.  

Do zadań Stanowiska ds. zgodności należy: 

1) Opracowanie i weryfikacja Polityki zgodności oraz Regulaminu funkcjonowania 

Stanowiska ds. zgodności wraz z rocznym planem działania Stanowiska ds. zgodności,  

2) Śledzenie zmian w przepisach zewnętrznych oraz informowanie Zarządu Banku 

o planowanych zmianach tych przepisów,   

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

regulacji wewnętrznych Banku, standardów rynkowych oraz wyników postępowań 

wyjaśniających,  

4) Ocena ryzyka braku zgodności przez pomiar lub szacowanie tego ryzyka, 

5) Projektowanie i wprowadzanie bazujących na ocenie ryzyka zgodności, mechanizmów 

kontroli ryzyka braku zgodności, 

6) Monitorowanie wielkości i profilu ryzyka braku zgodności po zastosowaniu mechanizmów 

kontroli ryzyka braku zgodności, 

7) Analiza ryzyka braku zgodności w związku z nowowprowadzanymi produktami 

(kompletność dokumentacji), 

8) Przekazywanie raportów w zakresie ryzyka braku zgodności do Zarządu i Rady 

Nadzorczej, 

9) Dokumentowanie zadań Stanowiska, 

10) Działania na rzecz zapewnienia zgodności działań Banku z prawem oraz przyjętymi 

standardami postępowania w tym:  

a) prowadzenie rejestru i zbioru regulacji wewnętrznych Banku,  

b) prowadzenie rejestru zdarzeń ryzyka braku zgodności, 

c) zapewnienie zgodności obowiązujących w Banku regulacji wewnętrznych z przepisami 

prawa,  

d) dbałość o przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu przestrzegania 

obowiązujących w Banku norm prawnych i standardów postępowania oraz zapoznawanie 

nowych pracowników z „Polityką zgodności” oraz „Zasadami dobrej praktyki bankowej”,  

e) dystrybucja przepisów do odpowiednich komórek Banku. 

f) okresowe przeprowadzanie kontroli rozpowszechniania obowiązujących regulacji 

wewnętrznych w systemie Kancelaria Plus +. 

11) Współpraca z Bankiem Zrzeszającym oraz innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie 

wynikającym z konieczności zapewnienia zgodności, 
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12) Działania konsultacyjne i doradcze w obszarze zgodności dla innych komórek 

organizacyjnych, 

13) Weryfikacja jakości dokumentacji zewnętrznej obejmującej dokumenty opracowane przez 

Bank i przekazywane klientom, kontrahentom i osobom trzecim, np. wzory umów, schemat 

wyciągów bankowych, broszury reklamowe, informacje prasowe, informacje w witrynach 

internetowych.   

14) Uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w przypadkach 

przewidzianych w regulaminach tych organów lub na zaproszenie. 

Do zadań Stanowiska audytu wewnętrznego należą: 

1) Opracowanie regulaminu audytu wewnętrznego (karty audytu), określającego co najmniej 

cel, zakres i szczegółowe zasady działania komórki audytu wewnętrznego, 

2) Opracowanie planów audytu, 

3) Opracowywanie zasad corocznej aktualizacji uniwersum audytu oraz mapy ryzyka, 

4) Opracowywanie programu badania audytowego, w tym harmonogramu badania 

audytowego, 

5) Przygotowywanie projektu raportu z badania audytowego, 

6) Pisemne informowanie kierującego badaną komórką i/lub jednostką organizacyjną (strony 

kontrolowanej) o zamiarze przeprowadzenia badania audytowego,  

7) Przestrzeganie zasad etyki obowiązujących audytora wewnętrznego, przyjętych w Banku, 

8) Przestrzeganie zasad poufności w odniesieniu do informacji pozyskiwanych w związku 

z wykonywaniem zadań, 

9) Przeprowadzenie badania audytowego z zachowaniem niezbędnej niezależności  

i obiektywizmu, 

10) Odpowiednie zabezpieczanie materiałów i dokumentów uzyskanych podczas badania 

audytowego, w tym zabezpieczanie ich przed dostępem ze strony osób niepowołanych, 

11) Odpowiednie dokumentowanie badania audytowego, w tym sporządzanie dokumentacji 

roboczej oraz przestrzeganie zasad jej archiwizacji, 

12) Niezwłoczne informowanie przełożonych o nieprawidłowościach krytycznych 

i znaczących oraz występujących trudnościach podczas badania audytowego mogących 

mieć wpływ na terminowość lub jakość badania. 

W Banku funkcjonują mechanizmy zapewniające niezależność Stanowiska audytu 

wewnętrznego oraz Stanowiska ds. zgodności, do których należą: 

1) Pracownik Stanowiska audytu wewnętrznego oraz pracownik Stanowiska ds. zgodności 

mają zapewniony bezpośredni kontakt z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, 

2) Pracownik Stanowiska audytu wewnętrznego oraz pracownik Stanowiska ds. zgodności 

uczestniczą w posiedzeniach Zarządu Banku oraz Rady Nadzorczej Banku, na których 

omawiane są zagadnienia związane z systemem kontroli wewnętrznej, w tym 

zapewnianiem zgodności, audytem wewnętrznym lub zarządzaniem ryzykiem,  

3) Powoływanie osoby na Stanowisko audytu wewnętrznego w Banku oraz osoby na 

Stanowisko ds. zgodności odbywa się za zgodą Rady Nadzorczej, 

4) Odwołanie osoby na Stanowisku audytu wewnętrznego oraz na Stanowisku ds. zgodności 

odbywa się za zgodą Rady Nadzorczej po uprzednim wysłuchaniu tych osób przez Radę 

Nadzorczą, 

5) W Banku funkcjonuje szczegółowy tryb kontroli wynagrodzeń pracowników 

zatrudnionych na Stanowisku audytu wewnętrznego oraz na Stanowisku ds. zgodności, 

zapewniający niezależność i obiektywizm wypełniania przez nich zadań oraz 

umożliwiający zatrudnianie osób o odpowiednich kwalifikacjach, doświadczeniu 

i umiejętnościach, 
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6) W Banku istnieją mechanizmy chroniące pracowników Stanowiska audytu wewnętrznego 

i Stanowiska ds. zgodności przed nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o pracę, 

7) Stanowisko audytu wewnętrznego – utworzone w Banku nie może być łączone z innymi 

komórkami organizacyjnymi, funkcjami i stanowiskami w Banku. Pracownik tej komórki 

nie może wykonywać innych obowiązków, niż obowiązki wynikające z jej zadań. 

VI. Coroczna ocena skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej 

Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli 

wewnętrznej, w tym corocznej oceny adekwatności i skuteczności funkcji kontroli 

wewnętrznej, Stanowiska ds. zgodności oraz oceny adekwatności i skuteczności Stanowiska 

audytu wewnętrznego. W ramach dokonywanej oceny, Rada Nadzorcza uwzględnia:  

1) Opinię Komitetu Audytu,  

2) Informację Zarządu Banku o systemie kontroli wewnętrznej,  

3) Okresowe raporty komórki do spraw zgodności i komórki audytu wewnętrznego,   

4) Istotne, z punktu widzenia adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, 

informacje uzyskane od banku zrzeszającego,  

5) Ustalenia dokonane przez biegłego rewidenta,  

6) Ustalenia wynikające z czynności nadzorczych wykonywanych przez uprawnione do tego 

instytucje (np. KNF, UOKIK),  

7) Istotne z punktu widzenia adekwatności i skuteczności sytemu kontroli wewnętrznej, 

oceny i opinie dokonywane przez podmioty zewnętrzne, jeżeli były wydawane. 

 

 


