
§YsTEllł KoNrRoLl WEWNĘTRZNEJ W BANKU
SPÓŁDZIELCZYM W BUSKU - ZDROJU

col§ systemu kontłoli wewnętżnej

W Banku spółdzielczym w Busku _ zdroju tunkcjonuje system kontrcli Wewnętżnej,

ktÓrgo c€lem, zgodn ie z ań, 9c Ust. 1 Ustawy Plawo bankowe jest zapewnienie:

1 , skuledńości €fekt ryności dzia]an]a Bankui

2, Wiarygodności sprawozdawcżości iinansoweji

3, pżestrżegania żasad żarządżan]a ryżykiem;
4, zgodności działania ż pżepisami pńwa, regulacjami reWnęlżnymi ]

standardami rynkowymi

odpowiodzialność oaanów zaPądż.jących i nadżorujących

system Kontroli WewnęlĘnej

zefąd
Do obowiążkóW Zarządu Banku należy zaprojektowanie, wprcwadżen]e olaż
zapewnianie We wszysikich jednostkach i kornórkach organizacyjnych Banku

funkcjonowania adekwatnego i skutecznego §ystemu kontroli Wewnętżnej,

za.zqd Banku apewnia nieżależnoŚĆ komórce ds, żgodności oraż zapąnia
Środk] fnansowe nieżbędne do skutecznego Wykonywania zadań oraz

śysle.alydńego podrosżella uniejęhosc i kwa ilkac]l,

zażąd Ba|ku podejmuje dziaiania mające na celu zapewnienie ciągłości

dzialan]a systemu kontloli W€Wnętźnej, W tym Właściwej wspćl]pEcy

W§zystkich p6cownikóW Banku w ramach funkcji końlroli onaz w§pólplacy ż
komórką ds, zgodności, Komólką Aldylu Wewnętźnego spółdżielni, a także

doslępu p€cownikom tych komórek do niezbędnych dokumenlów źńdłowych,

W tym źwie€jących infomacje p6wnie chronione W eiążku z
Wykonylvaniem pźeż nich obowiążkóW służbowvch.

W Emach żapewniania prżez system kontroli wewnętźnej pżestżegania
przepisÓW prawa, legulacji Wewnętrż nych oraz standardóW rynkowych Zażąd

1) odpowiadaża eiektiryne żarżądżanie W Banku ryzykiem b€ku żgodności

1,



rożumianym jako ryżyko skutków niepEestżegania pżepisów prawa

regulacji Wewnęlrżnych alaz pżyjęlych pżez Bank standardóW

2) odpowiada za opracowanie Po]ilyki żgodności, zapewnienie jej

prżest.żegańia i składanie Radz]e Nadżorcżej Epońów w sprawie

zaźądzaniaW Banku ryzyki€m bEku zgodnośc

3) w przypadk! \Ą}krycia njeprawidłowośc] w stosowaniu polityki zgodności,

zarżąd Banku podejmuje odpowiednie dżiaiania w @lu Usunięci3 iych

nieplawdłowośc]

5. zażąd Banku, nie ftadziej dż raz W loku, iniormL]je Radę Nadzorczą o

sposobie Wypełn enia żadań, o których mowa W !st,4.

Rada Nadżorcza

Rada Nadżorcza sp.awuje nadż& nad Wplowadżeniem i zapeMieńiem
funkcjonowania adekwatnego ] skuiecżnego syslemu konkoli wewnęt.znej,

Rada Nadzorea ńoniloruje skuteczność systemu konlroli wewnętżnej w
opalc]u o infomacje Użysl€ne od slanowiska Kontloli Wownętżnej i
żgodności, Komó*i Aldylu Wewnętunego spćłdżielni, żaEąd! Banku,

lslaien]a Wynikające ż cżynności nadzorczych Wykonywanych pPez
uprawnione do lego instńucie (np, KNF, UoKiK) oraz ]sloine 2 punkiu

Widzen]a adekwainości i skutecznoścL system! konlrol wewnętżnej oeny i

opinie dokon}ryane Pżeż podmioly zewnętżne jeżeli by' Wydawane,

Rada Nadzorca dokonuje corocznej o€nv adekwalności i skutecżności

systemu kontroli wewnętżnej, w tym corccznej oceny adekwatności i
skuteąności lunkci] kontroli oraż komórki ds żgodności, ocena skuteąności i
adekwalności .eaLiżacii funkcji aUdńU WewnęlĘnego jest rcaliżowana

Wy]ącznie pżez Radę Nadżooą spółdzie]ni,

2

]

1,

4, Rada Nadzorea infomuje spó]dzie]nię o Wynikach o@ny, o klórej mowa W

ust,3, w okresach roĘnych,

5, W ramach żapewniania pżez system konlroli Wewnętunej pźestżegania
przepisóW pEWa rcguLacj WewnętPnych oEż standardów rynkowych, Rada

1) nadzoruie Wykonwvanie

żarżądżania ryzyk]em braku



2) zahłiedża póltykę zgodnośc] banku]

3) co ia]mnei l.aż W roku ocerla stopień efek§ryności zażądzania ryzykiem
b€ku zaodnośc prżez Bank

KomiletAudytu
W Banku funkcjonuje Komiiet Audlu powółany puez Radę Nadżodą, do zadań

a) prcce§u sprawozdawcżości iinansowe], na podslawie wyników badania

sprawozdań fnanśowch,
b) skulecżności systemów kontroli Wewnętrznej i systemów zarządżai a

ryżykem oraż audy1u wewnętźnego W lym W zakresie spbwożdawczości

c) wykonrvania cżyńności Ew]zii nnansowej, W szĘegóności
pżeprcWadzania pEeż fimę audylorską badania, z uwzględnienem

wsżelkich wnioskóW i Ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego trnikających ż
|orro| orżAp.owedzole| w l l- e aloylo,sk ą

2 kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta fimy
audytorsk e] W sżćżegónośc] W prżypadku, gdy na żeć2 jednostki

żainteresowania pubicżnego śWiadczone są prżez 
'imę 

audylorską inne

usłuqin ż badanie;

3, informowanie Rady Nadzolcżej o wynikach badan a oraż Wyjaśnian e, W jak]

sposób badanie to pżyczyniło §ię do uetelności sprawozdawczości

tinansowe] w Bańk! a także jaka była ro]a Komitetu AUdytU W procesie

4 dokonytanie oceny nieżależnóści biegłego lewidenta

5 Wyrażanie żgody na śWiadcżenie pżez biegłego rewidenla, innego niż

Zw]ązek Rewiży]ny którego Bank ]est członkiem doło onych Uslug

niebędących badaniem sprawozdan a iinansowego]

6, oplaćowywanie poljtyki Wyboru nrmy aldy,lolskiei do pżeprowadżania

7, opracóWywan e polilyki śW adczenia pźeż limę audytorską pueprcwadzaiącą

badanie pu ez podmioly pówiążane z ią f mą aldyior§ką oraz p@z czlónka
sieci limy audytólskie] dożWolonych usług niebędących badaniem;



8 okreś anie poced!ry Wyboru 
'imy 

aldylorsk ei

9, pżedstawanie Radżie Nadzolczej lekóńendacji dolycżą@j Wyboru lirmy
aldytórskiejzgodnie ż poltykami procedulami. o których mowaw pkt6-8i

1o,pEedk]adanie zaleceń mającyćh na ce]u zapewnienie zetelności procesu

splawożdawcżośc finansowej W Banku,

2

L

organizacja systemu konkoli wewńęiżń€j Banku

Funkcjonujący W Banku system konlroli Wewnęiunej iesl zorganizowany na

iżech nieżaeżnych poż]omach

Na pieMsży pożiom sk]ada sę żalżądzanie ryzyk em w dzialalności

operacyjnej Banku, w lym stosowanie pżez pracownikóW mechan żmów

konlrol ryryka a także mechaniżmóW konirolnych, a także dokonywanie W

larnach obowiązkóW słUżbowych placowników pożiomeoo nronitorowania (W

amach peMsżego pozlomo) pżestĘegania mechaniżmów kontrolnych
popźez ich weMkację ub testowaiie

Na drug]poziom składa sę:
1) zażądzanie ryzykień pęez placownikóW ńa specja n e powottĄłanych do

tego stanowiskach !b W komórkach olganiżacy]nych, nieżależne od

żdżądżania ryzyk eń l ó klórym mowa w Ust 2;

2) działalnośó stanowiska Kontro iWewnętrznej izgodnośc
Pracown cy komórek Banku nadrugim póżiomeWzwiążku żWykonywaniem

obowiązkóW służbowych odpowiednio slosują mechaniżmy kontrolne lub

niezależnie monitoluią prżestz€ganie mechanizmóW konirolnych poprzez

moni|orowanie pionowe (weryfikacja ]ub ieslowanie pieNszego pożiomL]

przeż pożiom drug) montorowanie poziome (Wery,likacja ub iesiowan e
pożiome na drug m pożiomie),

5 Na tżec pożiom sklada się dziablność Komólki Audytu Wewnętrznąo

Funkcja kontrcli
W l dmac1 svslAml ló1| o,i wew Ęrżnp B.11 posolał:

1 Funkc]ę kontrol na którą składają się]



1) mechan]zmy kontlóne realizowane w trakcie Wykonylvan a taisakcji,
żynnoŚci td ,

2) monilolowanie prżestźegan a mechaniżmów konlroli wewnęlunei
(WeMikacja i testowanie),

2 slanowisko Konllol] Wewnętrznej i zgodności,

3 AL]drł Wewnętżny sprawowany prżeż spółdzenię systemu ochronv
zżeśżenia BPs,

Bank zapewnia dokumeniac]ę funkcj konlroliW szżególności popżez:

1) rejestlowanie każdej opeEcj tńnsakcji ploduktu i usfuqi oraż opis

sysiemU, procesu, struklory organizacy]nei,

2) opi§ W lormie matrycy fu nkcji kontro]i pow ązan ia celóW, o których mowa W

ań, 9c ust, 1 Uslaw} - Prawo bańkowe z pro@samiW dżiałahości Banku
kióle prżeŻ Bank zoslały ożnane za stoine ord kluczowymi mechanizmami

konlronymi i neżależńyń monitorowaniefir przeskżegania tych
mechan żmów konholnych

Umiejscowjenie, zakles adaó, nieależność komólkido sPraw żgodności
1 Komórka ds, zgodności umiejscowiona je§t w schemacie olganizacyjnym W

pionie Prezesa zażądu
2. szeegółówe obowiążk i zasady dzalania komó*i ds, żgodności okleśla

Poilyka zgodności, a także odPóWedni Requlamin funkcjonowania komórki

żadania komólki obejmuią:

1) op€cowanie pąektóW legulacji Wewńętrznych ok.eś aiących: @l, zak€s i

sżczego]owe zasady dz]alafia oraz slruklulę oQanizacyjną komórk] a
także pisemne procedury metodyki oraz dokumentowanie dżiałań,

2) opra@Wanie proiektóW €gulacji Wewnętźnych W zakresie zażądzania

ryzykiem bEkU żgodnoŚciW Banku,

3) dbałość o właściwe pówiąza.ie zalządzania ryzykiefr braku zgodnośc że
stlateg ą Banku, w §/m popuez dokonylvan e pźeglądóW żarządeych
rcgulacji dotyczących dżałana komó* ds żgodności oaż W żaklesie
zarządżania ryzykiem bEkU żgodnoŚci



4) idenlylikowanie ryzyka blaku żgodności, w sz@ególności Popreż analiżę
pżep sóW prawa, regulacji Wewnętżnych banku, standaldóW rynkowych
oraz pzeprowadzanie Wewnętrznych poslępowań WyjaŚniających,

5) ocena ryzyka braku zgodnościpopżez pomiarlub szacowanie,

6) projektowanie i wprowadżanie, bazujących na ocenie ryżyka b€ku
żgodności, mechanizmóW kon1oli ryzykg braku zgodności , np, dbałość o
Wlaściwy podzial zadań, autoryżację mechanizmy kontroli dostępu i

dosiępu liżycżnąo, nadzór przeloźonych, stosoMnie rcjestru odstępstw

olganizacii lub Mkażywania polżeby szkoleń,

7) monilorowanie pożiom ryzyka braku żgodności po zaslosowaniu

mechani2mów konlrolnych, o klórych mowa pkt, 6, w sżcżególności
poprżez przeprowadzanie testóW żgodnoŚci.

8) okEsowe raponowanie W zaklesie ryzyka bEkU żgodności do ZażądU,
Rady Nadżorcżej

9) doladzanie zażądowi i komó*om organ]zacyjnym W żaklesie zgodnoścj,

1o)Współpńca z komólkam Wewnęiżnymi Banku w żak€sie oceny i

monitorowania ryzyka braku zgodności. W lym z Zespo]em Ryżyk i Analiz,

Kancelaią P6Wną obs]ugującą Bank,

'l1)koodynowanie dzialań innych komó€k jednostek oaaniźcyjnych w
zakresie żażądżan]a ryzykiem bEku żgodności,

12)pźyjmowanie zgłośzeń narlszenia pEWa olaz obowiążljących p@cedll ]

standadóW etycznych i zapewniań]a ochrony danych osób dokonujących

zgłosżeń, jak lóWnież osób, kiórym zarajca się dokonanie ńarusżenia,

13) Pomiar i ńonilolowanie ryzyka brakużgodności,

3, zażąd ] Rada Nadżolża żanłieldzają Egulamin funkcjonowania komórkido

Pracownik komórki do spraw żgodności

cżłonkami Zażądu i Rady Nadzorczej,

dotydących zgodności zażądMi oraz

Rady Nadżoćże! |ub ZażądU,,

ma zapewn]ony bezpośEdni kontakt z
tżn. ma prawo zgłaszania agadnień
Radzie NadzoĘej, a także czlonkom

5. Bezpośledni nadzól nad żażądzaniem ryzykiem baku żgodności splawuje

Prcżes zażąd!. P€cownk Komó.ki ds, zgodności Udeslnicży W

Posiedzeniach Zaządu,



6 Pracownik zatrudniony w komóf@ do SPEW żgodńości ueestniczy W

posiedzeniach Rady Nadżor.żej w przypadku, gdy pĘedmiotem posiedzenia

są agadnienia łiązane ż systemem kontroli Wewnęażnej, w tym

apewnianiem zgodności, audlem wewnęlżnym lub zaźądzaniem ryżykiem,

7, Powo]ywańie i odwobryanie pacowDika komórki ds. zqodnościodbywa się ża
żgodą Rady Nadzorczej,

8, Wyńagrodżenie za praĘ pE@Wnika żatudnionego w komór@ ds, żgodności
jeś tak Usialane, aby zapewnialo nieżależność i obioktyviżm Wypełniania

plzez niego zadań oęż aby urnożliwialo zatrudnianie o§ób o odpowiednich

kwalif ikacjach, dośWiadcżeniach i umiejętnościach,

9. Rada Nadzorcza WyEża żgódę na Wy§okość wynagrodżenia dla §anowiska
Konkoli Wewnętźnej i zgodności.

10.W przypadk! żńiany placownika zakudnionego W komórce do §pBw
zgodnoś.i, Bank niezwłocznie jnformuje o tym lakcie Komisję Nadżoru

Finansowego, wraz ze wskażaniem pżyczylly żńiany-

zasady corocznej oceny skutecznoścl l adekwatnoś.i śystgmu kontroli
w§Wnętrznej, dokonywanoJ pżez Radę Nadżorczą

1, Rada Nadżorcża Banku coroąnie dokonuie oceny skuteeności syśemu
kontro]i wewnęt.żnej W oparciu o pżyjęte kryteia Do kMeióW 1ych należą

1) ocena poziomu r}żyka badanego obszaru,

2) snłiedzone niepEwidłowośc] dżiałania mechanizmów konlrohych,

3) Wykryie nieprawdlowości podcas konlrolj.

2, z uwagi na fakt, że Bank jeśl ueestnikiem systemu ochrcny 06ż
uwżględniając żaPisy Ustawy o bankach sPćrdżielcżych, tżeci Pożiom (tj,

aldyl Wewnęlźny) jest rcalizowany pżeż spćlłdżielnię s!§temu ochDnv
zrzesżenia BPs, w fulązk! z tym, ocena adekwahości i skutecżności

tżeciego poziomu jsi dokonyvana pżeż Radę Nadzorcą sPółdżielni,

ocena ta je§l na§iępnie Wykożysleana pĘeż Radę Nadzopą Banku do

dokoń.rla oceny Ldłego systeru M.roli Wew.ękl.ą,


