
Opis systemu kontroli wewngtrznej w Banku Sp6ldzielczym w
Barglowie KoScielnym

Cele systemu kontroli wewngtrznej

Celem systemu kontroli wewnqtrznej, zgodnie z ptzepisarni ustawy Prawo bankowe, jest

zapewnienie:
1) skutecznoSci i efektywnoSci dzialania Banku;

2) wiarygodno6ci sprawozdawczoSci finansowej;

3) przestrzegania zasadzarzqdzania ryzykiem w Banku;

4j zgodnoSci dzialania Banku z- ptzepisami prawa, regulacjami wewnqtrznymi

i standardami rYnkowYmi'

Rola Zarz4du i
1. Do obowi4zk6w Zatzqdu Banku nale?y zap

we wszystkich j ednostkach organizacyjny c

organizacyinych Banku, funkcj onowania

wewngtrznei. Zatzqd Banku zapewnia n

finansowe niezbgdne do skutecznego wykonywania zadan oraz systematycznego

podnoszenia umiejgtnoSci i kwalifikacji pracownik6* tgf kom6rki.

2. Do obowi4zk6w itady Nadzorczej nalezy nadzor nad wprowadzeniem i zapewnieniem

adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewngtrznej.

Organizacja systemu kontroli wewngtrznej

1. Funkcjonuj4cy w Banku system kontroli wewngtrznej jest zorgartizowany na trzech,

niezalehny ch po ziomach (liniach obrony)'

2. Na pierws zy poziom (linig obrony; staaaa sig zatzqdzanie ryzykiem w dzialalnosci

w zatrudnionych na stanowiskach zwiqzanych

om6rkach otganizacyinych, niezalehnie od

zarz4dzaniaryzyktem, o kt6rym mowa w ust' 2;

2) dzialalnoS6 kom6rki do sPraw

4. \ia trzeci poziom (1ini9 obrony) s alalnoSd audytu wewnqtrznego realizowana

przezsp6ldzielnig Systemu Ocbrony Zrze ia BPS'

Funkcja kontroli
1. Funkcja kontroli jest jednym z najwahnielszych element6q systemu kontroli wewnqtrznej

imapo
1)

2)
3) uzyskiwania wymaganej jakoSci oSci w ramach proces6w'

4)ltrzymaniaryzykadzialalnoScinazaNolonympoziomie,
5) uzyskania odPowiedniej e

2. Zadaniem funkcji kontroli jest

.stotnych (kluczowych) proces6w Banku,

2) niezalelnym monitorowaniu przestrzegania mechanizm6w kontrolnych polegaj4cym



6.

7.

na dokonywaniu weryfikacji biezqcej lub testowania,

3) sprawozdawaniu w zakresie dziaNania funkcji kontroli wynik6w monitorowania

pr ze str ze gani a me chanizm6w ko ntro lnyc h, a takhe wynik6w dzialania funkcj i kontro I i
(np. wynik6w kontroli lub stopniateahzacji odpowiednich plan6w)'

4. Dzialanie funkcji kontroli ma charakter ci4gly, jest realizowane na wszystkich etapach

poszczeg6lnych proces6w, we wszystkich obszarach dzialaria Banku.

Kom6rka do spraw zgodnoSci

1. Bank w strukturze orgarizacyjnej wyodrgbnil stanowisko ds. zgodnoSci pelni4ce funkcjq

komorki ds. zgodnoSci.
2. Stanowisko ds. zgodnoSci podlega bezpoSrednio Prezesowi Zarz4du i ma za zadarie

dokonywanie monitorowania przestrzegarria mechanizm6w kontrolnych, zwNaszcza w

zakresie dokonywania testowania pionowego pierwszej linii, a takZe prowadzenia i
aktualizowania matrycy funkcji kontroli; identyfikacjg, ocollQ, kontrolg i monitorowanie

ryzyka braku zgodnoSci dzialalnoSci Banku z przepisami prawa, regulacjami

wewngtrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raport6w w tym zakresie.

Dzialarrie kom6rki uregulowane jest w odpowiednim regulaminie zatwierdzanym przez

Zarzqd oraz Radg Nadzorcz4.
3. W Banku funkcjonuj4 mechanizmy zapewniajqce niezalehnoSl kom6rki do spraw

zgodnoSci.
4. iarz4d i Rada Nadzorcza zatwierdzaj4 Regulamin funkcjonowania kom6rki do spraw

zgodnoSci.
5. Stanowisko ds. zgodnoSci ma zapewniony bezpoSredni kontakt z czlonkanri Zaruqdu i

Rady Nadzorczej.
Powolywanie os-oby na stanowisko ds. zgodnoSci odbywa sig za zgodq, Rady Nadzorczej.

Odwolanie ww. osoby odbywa sig za zgodqRady Nadzorczej po uprzednim wysluchaniu

przez Radg Nadzorcz1.
8. Pracownik zatrudniony w kom6rce ds. zgodnoSci posiada kwalifikacje, doSwiadczenie i

umiejgtnoSci w zakresie zarzqdzaria ryzykiem braku zgodnoSci wystgpuj4cym w

dzialalno Sci B anku or az ma do stgp do wszelkich niezbqdnych informacj i.

9. Zarzqd jest odpowiedzialny za zapewnienie Srodk6w finansowych niezbqdnych do

skutecznego wykonyrvania zadaf oraz systematycznego podnoszenia umiejgtnoSci i
kwalifikacji pracownika kom6rki do spraw zgodnoSci.

Ocena skutecznoSci i adekwatno6ci systemu kontroli wewngtrznej
Rada Nadzorcza dokonuje, corocznie, oceny adekwatnoSci i skutecznoSci systemu kontroli

wewngtrznej pierwszego i drugiego poziomu Banku w oparciu o nastgpuj4ce dokumenty i
informacje:

1) wyniki kontroli/przeglqdSwlaudyt6w zewngtrznych realizowanych przez kom6rki

wewngtrzne i zewngtrzne Banku,
wyniki audyt6w realizowanychprzez SSOZ BPS,

wyniki niezaleznego monitorowania kluczowych mechanizm6w kontrolnych

proces6w istotnYch,
4) wyniki badania sprawozdania finansowego przezbieglego rewidenta,

5) ocena BION.
W ramach dokonywanej oceny Rada Nadzorczauwzglgdnia opinig Komitetu Audytu.
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