Bank Sp6ldzielczy w Grybowie

System kontroli wewngtrznej Banku Sp6ldzielczego w Grybowie (opis)

W Banku Sp6ldzielczym w Grybowie (Banku) dziala system kontroli wewnghznej
(system), kt6rego celami sformulowanymi og6lnie jest zapewnienie:

o
.
.
.

skuteczno6ci i efektywnoSci dziaiania Banku,
wiarygodnoSci sprawozdawczoSci finansowej,
ptzestrzegania zasad zarz4dzania, w tym ryzykiem w Banku,

zgodno6ci dzialania Banku
i standardami rynkowymi.

z

przepisami prawa, regulacjami wewngtrznymi

W ramach systemu w Barku funkcjonujq:

.

funkcja kontroli maiqca

za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizm6u
w szczeg6lnodci. zarz4dzania ryzykiem w Banku, kt6ra

kontrolnych, dotycz4cych
obejmuje okredlone stanowiska oraz osoby odpowiedzialne za realizacjE zadah
przypisanych tej funkcji, jak r6wnie2 funkcja ta w czgdci jest wykonywana w ramach
zawaftej umowy z Bankiem Polskiej Sp6ldzielczo5ci S.A.;
. funkcja oraz Stanowisko do spraw Zgodno6ci, mai4ce za zadalia zapewnienie
zgodnoSci dzialalno$ci Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnEtrznymi
i standardami rynkowymi oraz identyfikacjg, monitorowanie, oceng i raportowanie
ry zyka br aku zgodnoici.
Organizacjg i zasady funkcjonowania kontroli wewngtrznej w Banku reguluj4 gl6wnie
postanowienia ,,Regulaminu Kontroli wewngtrznej" oraz ,,Regulaminu funkcjonowania
Stanowiska do spraw Zgodno5ci".
Rada Nadzorcza sprawuje nadz6r nad wprowad2eniem

i

funkcjonowaniem systemu
w Barrku, monitoruje jego skuteczno36 w oparciu o informacje uzyskane od Zarzqdu
oraz Stanowiska ds. Zgodno3ci, jak r6wnie2 dokonuje corocznej oceny adekwatno3ci
i skutecznoSci systemu, w tym oceny adekwatnoici skuteczno3ci funkcji kontroli
z uwzglgdnieniem opinii Komitetu Audytu. Oceny s4 dokonywane w oparciu o ustalone
krl4eria na podstawie przedLolonych dokument6w informacji,
zgodno3ci
z wewngtzn)ryni uregulowaniami.
Zarz4d Bankt odpowia{a za prawidlowe funkcjonowanie systemu, w tym funkcji

i

i

kontroli;

do

obo\i/i4zk6w

Zan4dt naleff

w

zaprojektowanie, wprowadzenie

i

skutecznego systemu, a w jego ramach
matrycy funkcji kontroli. Zarz4d podejmuje dzialania, maj4ce na celu zapewnienie
ci4glodci dziaLania systemu, w tym odpowiednich zasob6w, uregulowari wewngtrznych,
wla3ciwej wsp6lpracy wszystkich os6b / pracownik6w Banku w ramach funkcji kontroli,
oraz zapewnienie funkcjonowania adekwatnego

jak r6wnie2 stosuje wlaSciwe Srodki naprawcze i dyscyplinuj4ce w przypadkach wykrycia
nieprawidlowo3 ci. Zav4d, - dla ce16w dokonania ocerry pruez Radg Nadzorcz4 -

przedklada Radzie roczn4 informacjg na temat realizacji swoich zadaf w obszarze
kontroii wewngtrznej.
W kompetencjach Komitetu Audytu w zakresie systemu le2y bie14ce monitorowanie
systemu oraz opiniowanie na potrzeby dokonywania przez Radg Nadzorcz4 corocznej
oceny systemu, w tym funkcji kontroli.
Kontrola wewngtrzna w Banku, w sp6jnoSci z zarz4dzamem ryzykiem bankowym jest
zotganlzowana na dw6ch poziomach o charakterze nrezalebnym, w spos6b nastgpuj4cy:
poziom pierwszy
stanowiska uczestnicz4ce w dzialalnoSci operacyjnej Banku,

o

-

obstruguj4ce bezpoSrednio klient6w

r

w zakesie kedlt6w, depozyt6w oraz

rcz/.:,:czeh,

stanowiska ksiggowe, stanowiska informatyczne, stosuj4ce mechanizmy kontrolne
oraz kontroli ryzyka, jak r6wnie2 w ramach obowi4zk6w sluzbowych realizuj4ce
czynnoSci kontrolne (monitorowania poziomego);
poziom drugi - czlonkowie Zarz4drt, stanowiska kierownicze, stanowiska realizujqce
zadania w obszarze ryzyka bankowego, stosuj4ce mechanizmy kontrolne, jak r6wnie2

w ramach obowipk6w sluZbowych rcaliztj4ce odpowiednio czynnoSci kontrolne
(niezaleinego monitorowania pionowego i poziomego).
Kontrola were'nQtrzna w formach samokontroli, monitorowania poziomego i pionowego
jest sprawowana odpowiednio przez wszystkich pracownik6w w zakesie wynikaj4cym
z pelnionych frmkcji, przy czym pracownicy stanowisk kierowniczych pelni4 nadz6r nad
realizacj4 zaAai ptzez podleglych pracownik6w, wykonujq czynnoSci kontrolne
obejmuj4ce weryfikacjg bie24c4 onz testowanie przestrzegania mechanizm6w
kontrolnych w ramach zadaf monitorowania.
Bank od poczqtku 2016 roku jest Uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
i zgodnie z za'wm\4 umow4 czl,modci audytu \ /ewngtrznego w Balku sq wykonl.r,vane
przez Depafiament Audytu Sp6ldzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS w Warszawie
(SSOZ BPS) - jednostki znz4dzaj4cej t)tn Systemem Ochrony. Audyt wewnghzny
realizowa.ny przez SSOZ BPS na mocy przepis6w prawa, stanowi trzeci poziom
organizacjt systemu kontroli wewngtrznej w Badcu, jako Uczestnika Systemu Ochrony.
Funkcja kontroli w Banku obejmuje mechanizmy kontrolne oraz kontroli ryzyka,
niezale2ne monitorowanie przestrzegania mechanizm6w kontrolnych oraz raportowanie
we\rngtrzne w lamach funkcji kontroli.
Podstawowe mechanizmy kontrolne stosowane w spos6b ci4gtry przez Bark obejmuj4:
uregulowania wewngtrzne (polityki, regulaminy, instrukcje, procedury), podzial
obowi4zk6w, autoryzacjg i zatwietdzenia, kontrolg dostgpu oraz fizyczn4, procedury
automatyczne w systemie informatycznym, proces ewidencji operacji w systemach
Banku, samokontrolg pracownik6w, inwentaryzacjg, weryfikacjg stanu faktycznego,
wskaZniki oraz szkolenia, traktowane j ako istotny element poprawy j ako5ci pracy.
Funkcja kontroli jest udokumentowana w formach ewidencj onowani a kuZ.dej transakcji,
opis6w struktur, system6w onz malrycy funkcji kontroli, stanowi4cej syntetyczny opis
powiqzania cel6w og6lnych systemu kontroli wewngtrznq z procesami istotnymi
finkcjonuj4cymi w Banku oraz kluczowymi mechanizmami kontrolnymi i niezalelnym
monitorowaniem przestrzegania tych mechanizm6w kontrolnych.

Stosowanie mechanizm6w konholnych jest dokumentowane zgodnie z postanowieniamr
Regulaminu Kontroli wewngtrznej odpowiednio
formach: zlo2enia podpisu,

w

przystawienia stempla barkowego, akceptacji operacji w systemie informatycznym
oraz przechowywanie w t1.m systemie potwierdzenia wykonania weryfikacji, raport6w
wewngtrznych z testowania oraz generowanych przez system informatyczny.
Spos6b realizacj i. zadah oraz wyniki monitorowania i podjgte dzialania naprawcze
w ramach funtcji kontroli s4 okesowo raporto\ iane przez ptacownik6w stanowisk
kierowniczych oraz Stanowisko ds. ZgodnoSci odpowiednio do Znzqdu, Komitetu
Audytu i Rady Nadzorczej. Zidentyfikowane przypadki nieprawidtrowodci znacz4cych
iilub kq.tycznych sA raportowane natychmiastowo do Zaru4dl, przy czym
nieprawidlowo3ci krytyczne podlegaj4 r6wnieZ natychmiastowemu zgloszeniu
do Sp6ldzielni Systemu Octrony Zrzeszenia BPS w Warszawie.
W ramach poziomu drugiego organizacji kontroli wewnghznej w stmkturze Banku
jest wyodrgbnione, posiadajqce charakter niezale2ny Stanowisko ds. Zgodnofci,
bezpoSrednio podlegle Prezesowi Zarz4du. Celem dzialania Stanowiska jest zapewnienie
zgodno6ci dzialania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewngtrznymi, zasadami
dobrej praktyki bankowej. Podstawowe uregulowania dolycz4ce niezale2no(ci i statusu,
praw i obowi4zk6w, sposobu dztalania Starowiska zostaly okreSlone w,,Regulaminie
funkcjonowania Stano\i/iska do spraw ZgodnoSci", jak r6wnie2 we wladciwych
regulacjach szczeg6Lowych, dotycz1cych kontroli wewngtrznel oraz zarz4dzania
ryzykiem braku zgodnodci.
Dzialanie Stanowiska obejmuje sformutrowane w spos6b og6lny zadania:.
zapewnienia zgodnosci poprzez stosowanie wiasnych mechanizm6w kontrolnych
w ramach dzialania Stanowiska,
monitorowanie pionowe skutecznoici (przestrzegania) mechanizm6w kontrolnych
w zakresie obszart ryzyka braku zgodnoSci poprzez ich weryfikacjg bie24c4
i/lub testowanie pionowe (czynnoSci kontrolne),

.

o
o

zadania w zakesie procest zarz4dzania ryzykrem braku zgodnodci, tojest
identyfikacjg, pomiar, oceng, monitorowanie poziomu oraz raportowanie na temat
tyzyka.
Spos6b realizacj i zadah przez Stanowisko podlega okresowemu sprawozdawaniu
do Zarz4du i Rady Nadzorczej dla ce16w ocen i decyzyjnych.
Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny adekwatnodci i skutecznoSci systemu
kontroli wewngtrznej w Banku, w tym funkcji kontroli w oparciu o sprawozdania
otzymane od, Zau4du, dokumenty i informacje, dotycz4ce wynik6w: monitorowania
kluczowych mechanizm6w kontrolnych proces6w istotnych, monitorowania,
realizowanego przez osoby / kom6rki organizacyjne obydwu poziom6w, audyt6w
realizowanych przez SSOZ, badania sprawozdania finans owego przez bieglego
rewidenta, oceny Banku w wyniku BION. Kryteriami oceny adekwatnodci i skutecznoSci
sytemu kontroli wewngtrznej s4 nastgpuj4ce elementy:

o
.

ocena realizacji przez Bank cel6w strategicznych,
osiEgnigcie zaLoZei planu ftnansowego Banku na dany rok obrotowy,

.
r
o
.
.
o
o

ocena zmaterializowania ryzyka reputacji Banku,
r,ryniki audlt6w DA SSOZ BPS,

wyniki audyt6\v zewnghznych (badan bieglego rewidenta),
iloSi blgd6w znacz4cych i kytycznych zidentyfikowanych w ramach niezale2nego
monitorowania,
iloSc skarg zasadnych klient6w do UKNF.

UOKiK,

iloSi i kwota strat operacyjnych,
przekoczenie kluczowych limit6w obowi4zuj4cych oraz ustanowionych przez Bark.

Prezentowany syntetyczny opis systemu kontroli wewngtrznej Banku zostaje udostgpniony
w zwiqzku z wykonaniem obowi4zku zawartego w tre3ci rekomendacji 1.11 Rekomendacji H
Komisji Nadzoru Finansowego dotycz4cq systemu kontroli wewngtrznej w bantach, wydanej
Uchwalq Nr 141/2017 KNF z dnia 25.04.2017 rokt(Dz. Urz. KNF 2017.7).
Zarzqd Banku Spdldzielczego w Grybowie
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