
Opis systemu kontroli wewn^trznej w Banku Spoldzielczym w Siedlcu 

System kontroli wewn?trznej obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Banku i jest 
dostosowany do charakteru i profilu ryzyka i skali dzialalnosci Banku. 

Zarz^d Banku odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz zapewnienie we wszystkich 
jednostkach/komorkach/stanowiskach organ izacyjnych Banku, funkcjonowanie adekwatnego i 
skutecznego systemu kontroli wewn^trznej, ktory obejmuje funkcj? kontroli i komork? do spraw 
zgodnosci. 

Rada Nadzorcza sprawuje nadzor nad wprowadzeniem i zapewnieniem funkcjonowania 
adekwatnego systemu kontroli wewn^trznej oraz odpowiedzialna jest za monitorowanie jego 
skutecznosci. 

Funkcjonuj^cy w Banku system zarz^dzania ryzykiem i system kontroli wewn^trznej ŝ  
zorganizowane na trzech, niezaleznych i wzajemnie uzupelniaj^cych si? liniach obrony /poziomach/. 
Na pierwsz^ lini? obrony sklada si? operacyjne zarz^dzanie ryzykiem, powstalym 
w zwi^zku z dzialalnosci^ prowadzon^ przez Bank. Komorki pierwszej linii obrony odpowiedzialne ŝ  
za projektowanie i zapewnienie przestrzegania mechanizmow kontrolnych, w szczegolnosci w 
procesach biznesowych funkcjonuj^cych w Banku oraz zgodnosci post?powania z regulacjami. 
Na drug^ lini? obrony sklada si? zarz^dzanie przez pracownikow na specjalnie powolanych do tego 
stanowiskach i komorkach organizacyjnych niezalezne od operacyjnego zarz^dzania ryzykiem na 
pierwszym poziomie. Druga linia obrony odpowiedzialna jest m.in. za monitorowanie biez^ce 
przyj?tych mechanizmow kontrolnych, przeprowadzanie pionowych testow mechanizmow 
kontrolnych, ocen? adekwatnosci i skutecznosci mechanizmow kontrolnych, matryce funkcji kontroli, 
prowadzenie rejestru nieprawidlowosci znacz^cych i krytycznych oraz raportowanie o tych 
nieprawidlowosciach. 

Trzeci^ lini? obrony stanowi audyt wewn?trzny realizowany przez Spoldzielczy System Ochrony 
SGB. Audyt wewn?trzny odpowiedzialny jest za badanie oraz ocen? adekwatnosci 
i skutecznosci mechanizmow kontroli i niezaleznego monitorowania ich przestrzegania odpowiednio 
w ramach pierwszej i drugiej linii obrony, zarowno w odniesieniu do systemu zarz^dzania ryzykiem, 
jak i systemu kontroli wewn?trznej. 

Celem systemu kontroli wewn?trznej Banku jest wspomaganie zarz^dzania Bankiem, realizacja 
wyznaczonych celow, w tym usprawnianie realizacji zadari Banku oraz zapewnienie bezpieczenstwa i 
stabilnego jego funkcjonowania, przyczyniajqce si? w szczegolnosci do zapewnienia: 
1. skutecznosci i efektywnosci dzialania Banku, 
2. wiarygodnosci sprawozdawczosci finansowej, ' • 
3. przestrzegania zasad zarz^dzania ryzykiem w Banku, 
4. zgodnosci dzialania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewn?trznymi 

i standardami rynkowymi. 
W ramach systemu kontroli wewn?trznej w Banku wyodr?bniona jest: -
1. funkcja kontroli, na ktor^ skladaj^ si? wszystkie mechanizmy kontrolne w procesach 

funkcjonuj^cych w Banku, niezalezne monitorowanie przestrzegania tych mechanizmow 
kontrolnych oraz raportowanie w ramach funkcji kontroli, 

2. komorka do spraw zgodnosci, ktorej zadaniem jest identyfikacja, ocena, kontrola i monitorowanie 
ryzyka braku zgodnosci dzialalnosci banku z przepisami zewn?trznymi, regulacjami 
wewn?trznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportow w tym zakresie. 

3. niezalezne komork? audytu wewn?trznego - komorka Spoldzielni wykonuj^ca zadania zwi^zane z 
przeprowadzaniem audytu w Systemic Ochrony. 
Na wszystkich poziomach, w ramach systemu zarz^dzania ryzykiem i systemu kontroli 

wewn?trznej stosowane ŝ  odpowiednie mechanizmy kontrolne lub niezalezne monitorowanie ich 
przestrzegania. 

Mechanizmy kontrolne przyj?te w Banku wbudowane ŝ  w funkcjonuj^ce procesy, czynnosci, w 
codzienn^ dziatalnosc operacyjn^ Banku. Proces projektowania, zatwierdzania i wprowadzania w 
Banku mechanizmow kontrolnych jest odpowiednio udokumentowany i umozliwia przypisanie 
komorkom organ izacyjnym odpowiedzialnosci za realizacj? zadan w poszczegolnych etapach tego 
procesu. 



W Banku zapewniona jest niezaleznosc monitorowania pionowego poprzez jednoznaczne 
wyodr?bnienie linii obrony oraz poziomego poprzez rozdzielenie zadan dotycz^cych stosowania 
danego mechanizmu kontrolnego i niezaleznego monitorowania jego przestrzegania w ramach danej 
linii. Za monitorowanie odpowiednio: poziome /weryfikacja biez^ca, testowanie/ w ramach danej linii 
odpowiedzialni ŝ  wyznaczeni pracownicy, w tym kierownicy jednostek/komorek organizacyjnych 
oraz pionowe pierwszej linii obrony przez drug^ lini? obrony odpowiada komorka kontroli 
wewn?trznej i zgodnosci. Monitorowanie przestrzegania mechanizmow kontrolnych obejmuje 
weryfikacj? biez^c^ i testowanie w ramach monitorowania pionowego i poziomego z 
uwzgl?dnieniem: , * 

- celow systemu kontroli wewn?trznej, 
- zlozonosci procesow, w tym zwiaszcza procesow istotnych, 
- liczby, rodzaju i stopnia zlozonosci mechanizmow kontrolnych, 
- ryzyka zaistnienia nieprawidlowosci, 
- zasobow poszczegolnych linii obrony, w tym kwalifikacji, doswiadczenia i umiej?tnosci 

pracownikow tych linii, 
- zasady proporcjonalnosci. 

Podstawowym narz?dziem do operacyjnego zarz^dzania systemem kontroli w Banku jest matryca 
funkcji kontroli, w ktorej powi^zano cele ogolne systemu kontroli wewn?trznej 
i wyodr?bnione w ich ramach cele szczegolowe z procesami istotnymi wraz z wpisanymi w te procesy 
kluczowymi mechanizmami kontrolnymi i niezaleznym monitorowaniem tych mechanizmow. 

Bank okreslil kategorie nieprawidlowosci wykrytych przez system kontroli wewn?trznej, bior^c 
pod uwag? ich negatywny wpiyw na zapewnienie osi^gania okreslonych celow systemu kontroli 
wewn?trznej. Nadanie odpowiedniej kategorii nieprawidlowosci stwierdzonej, w ramach niezaleznego 
monitorowania, polega na oszacowaniu poziomu ryzyka zwi^zanego z t^ nieprawidlowosci^. W 
Banku prowadzony jest rejestr wszystkich nieprawidlowosci znacz^cych i krytycznych. Wykryte w 
ramach pierwszej linii obrony nieprawidlowosci znaczqce lub krytyczne, ŝ  niezwiocznie raportowane 
do komorki organ izacyjnej drugiej linii obrony, odpowiedzialnej za niezalezne monitorowanie 
procesu, w ramach ktorego zaistniala dana nieprawidlowosc znacz^ca lub krytyczna, a w przypadku 
nieprawidlowosci krytycznych rowniez do Zarz^du Banku oraz komorki audytu wewn?trznego. 
Stwierdzone w ramach drugiej linii obrony nieprawidlowosci znacz^ce lub krytyczne, sq niezwiocznie 
raportowane do Zarz^du Banku i Rady Nadzorczej, a w przypadku nieprawidlowosci krytycznych 
rowniez do komorki audytu wewn?trznego. 

Zarz^d i Rada Nadzorcza otrzymuje w okresach polrocznych informacje o wynikach testowania 
pionowego i poziomego przestrzegania kluczowych mechanizmow kontrolnych z uwzgl?dnieniem 
m.in. zestawienia wykrytych nieprawidlowosci znacz^cych i krytycznych oraz informacji dotycz^cych 
efektow dzialan podj^tych w celu usuni^cia tych nieprawidlowosci. 

Zgodnie z Umow^ Systemu Ochrony komorka audytu wewn?trznego przygotowuje syntetyczn^ 
informacj? o najistotniejszych nieprawidlowosciach, stwierdzanych w trakcie audytow wewn?trznych 
i w okresach polrocznych przekazuje do Banku. Bank wykorzystuje ww. informacje w celu poprawy 
jakosci wykonywanych usiug i obnizenia poziomu ryzyka prowadzonej dzialalnosci. 

Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny adekwatnosci i skutecznosci systemu kontroli 
wewn?trznej, w tym funkcji kontroli, komorki do spraw zgodnosci oraz wynikow audytu 
przeprowadzonego przez komork? audytu wewn?trznego. Dokonuj^c oceny, Rada Nadzorczej bierze 
pod uwag? informacje przekazane przez Zarz^d o sposobie wypelniania zadari przez pracownikow 
Banku w ramach funkcji kontroli oraz komorki do spraw zgodnosci ze szczegolnym uwzgl?dnieniem: 

- adekwatnosci i skutecznosci systemu kontroli wewn?trznej w zapewnieniu osi^gania kazdego z 
celow systemu kontroli wewn?trznej, 

- skali i charakterze nieprawidlowosci znacz^cych i krytycznych oraz najwazniejszych dzialan 
zmierzaj^cych do usuni?cia tych nieprawidlowosci, w tym o podj?tych srodkach naprawczych i 
dyscyplinuj^cych, 

- zapewnienia niezaleznosci komorce do spraw zgodnosci, 
- zapewnienia srodkow finansowych niezb?dnych do skutecznego wykonywania przez 

pracownikow komorki zgodnosci oraz do systematycznego podnoszenia kwalifikacji oraz 
zdobywania doswiadczenia i umiej?tnosci przez pracownikow tej komorki. 


