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Załącznik nr 1 

Informacja  
Banku Spółdzielczego w Konopiskach 

stan na 31 grudnia 2021 r.  
 

wynikająca z art. 111a i 111b ustawy Prawo bankowe  

 
 

1. Informacja o systemie zarządzania ryzykiem, strategii i celach zarządzania ryzykiem 

 

Podstawowe zasady zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka reguluje Strategia 

zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka oraz zatwierdzone przez Zarząd Banku 

instrukcje i regulaminy, obejmujące obszary ryzyka, które Bank uznał za istotne. Istotność 

poszczególnych ryzyk Bank określa na podstawie procedury zawartej w Instrukcji oceny 

adekwatności kapitałowej.  
 

Do głównych zadań w zakresie zarządzania ryzykiem w Banku należy: 

1. Dostarczanie informacji na temat ryzyka i jego profilu. 

2. Stosowanie działań profilaktycznych redukujących ryzyko i jego skutki.  

3. Monitorowanie dopuszczalnego poziomu ryzyka w tym nowych norm płynnościowych, 

określonych w Pakiecie CRD IV / CRR. 

4. Szacowanie wymogów kapitałowych na pokrycie poszczególnych rodzajów ryzyka, 

zgodnie z Rozporządzeniem 575/2013 UE, zmienionym przez Rozporządzenie 876/2019 

UE. 

5. Analiza pokrycia wymogów kapitałowych funduszami własnymi z uwzględnieniem 

buforów kapitału (zabezpieczającego i antycyklicznego). 

6. Uwzględnienie efektów pomiaru ryzyka w metodach szacowania wymogów 

kapitałowych, z uwzględnieniem buforów kapitału (zabezpieczającego i 

antycyklicznego). 

7. Agregacja procesów szacowania wymogów kapitałowych z procesami zarządzania 

ryzykiem w Banku. 

8. Raportowanie wyników oceny ryzyk oraz adekwatności kapitałowej Zarządowi oraz w 

sposób syntetyczny Radzie Nadzorczej. 

9. Audyt skuteczności zarządzania ryzykiem w Banku. 

10. Wykorzystywanie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą wyników kontroli wewnętrznej                   

i audytu do bieżącego zarządzania oraz nadzoru nad zarządzaniem Bankiem.  

11. Wdrożenie w Banku odpowiedniej kultury zarządzania ryzykiem. 
 

Proces zarządzania ryzykiem w Banku obejmuje następujące działania: 

1) Gromadzenie informacji. 

2) Identyfikację i ocenę ryzyka. 

3) Limitowanie ryzyka. 

4) Pomiar i monitorowanie ryzyka. 

5) Raportowanie. 

6) Zastosowanie narzędzi redukcji ryzyka (działania zapobiegawcze). 

7) Podejmowanie decyzji w sprawie ryzyka według następującego schematu: 

a) Przygotowanie propozycji decyzji przez stanowisko ds. zarządzania ryzykami, 

b) Sporządzenie pisemnej opinii w sprawie popierania ww. propozycji przez Członka 

Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem, 
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c) Poinformowanie Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem o terminie 

rozpatrywania przez Zarząd propozycji decyzji w sprawie zarządzania ryzykiem w 

celu umożliwienia ww. Członkowi Zarządu udziału w posiedzeniu Zarządu w tym 

terminie, 

d) Podjęcie decyzji przez Zarząd, 

e) W przypadku decyzji Zarządu odmiennej niż pozytywnie zaopiniowana propozycja 

– sporządzenie ponownej opinii w sprawie popierania lub nie decyzji Zarządu – w 

formie zapisu do protokołu lub w formie zdania odrębnego. 
 

Niezależne zarządzanie poszczególnymi ryzykami w Banku polega na: 

1. Gromadzeniu informacji dotyczących ryzyka. 

2. Ograniczaniu ryzyka, powstającego w działalności Banku do akceptowalnego poziomu, 

wykorzystując do tego celu informacje otrzymane z komórek organizacyjnych Banku. 

3. Podejmowaniu działań zmierzających do ograniczenia liczby i skali występujących 

zagrożeń. 

4. Ograniczaniu/eliminowaniu negatywnych skutków ryzyka. 
 

W procesie zarządzania ryzykiem w Banku uczestniczą następujące organy, jednostki i 

komórki organizacyjne: 

1. Rada Nadzorcza, 

2. Zarząd, 

3. Komitet Audytu, 

4. Członek Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem – Prezes Zarządu 

5. Komitet Zarządzania Ryzykami, 

6. Komitet Kredytowy, 

7. Stanowisko zarządzania ryzykami (komórka monitorująca ryzyko) 

8. Audyt wewnętrzny, realizowany przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia, 

9. Pozostali pracownicy Banku 

 

Do podstawowych zadań poszczególnych podmiotów systemu zarządzania ryzykiem należy: 

1. Rada Nadzorcza dokonuje okresowej oceny realizacji przez Zarząd założeń Strategii w 

odniesieniu do zasad zarządzania ryzykiem oraz alokacji kapitału na pokrycie istotnych 

rodzajów ryzyka w Banku. W tym celu Zarząd Banku okresowo przedkłada Radzie 

Nadzorczej syntetyczną informację na temat skali i rodzajów ryzyka, na które narażony 

jest Bank, prawdopodobieństwa jego występowania, skutków i metod zarządzania 

poszczególnymi rodzajami ryzyka. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad kontrolą systemu 

zarządzania ryzykiem oraz ocenia jej adekwatność i skuteczność, w tym również nadzór 

nad adekwatnością i skutecznością systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym, w tym 

ryzykiem systemów informatycznych i bezpieczeństwem informacji. Rada Nadzorcza 

Banku zatwierdza w planie ekonomiczno – finansowym ogólny poziom (profil) ryzyka 

Banku (apetyt na ryzyko). 

     Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad zgodnością polityki banku w zakresie podejmowania 

ryzyka ze strategią i planem finansowym Banku.  

2. Komitet Audytu - monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i 

systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie 

sprawozdawczości finansowej 

3. Zarząd Banku odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii zarządzania 

poszczególnymi rodzajami ryzyk, w tym za zorganizowanie, wdrożenie i funkcjonowanie 

systemu zarządzania ryzykiem oraz, jeśli to konieczne – dokonania weryfikacji w celu 

usprawnienia tego systemu. Instrukcje i procedury zarządzania ryzykiem obejmują pełny 



 

3 

 

zakres działalności Banku. 

4. Członek Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym – odpowiada za 

dostarczanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi rzetelnych sprawozdań w zakresie 

zarządzania ryzykiem istotnym. W Banku funkcję ww. Członka Zarządu pełni Prezes 

Zarządu. 

5. Komitet Zarządzania Ryzykami inicjuje i koordynuje działania w zakresie identyfikacji, 

pomiaru, limitowania, monitorowania i raportowania ryzyka oraz opiniuje regulacje 

wewnętrzne Banku pod kątem poszczególnych rodzajów ryzyka. Opiniuje podejmowanie 

działań, zmierzających do utrzymania ryzyka na akceptowalnym poziomie. Skład i 

szczegółowe zadania Komitetu określa „Regulamin działania Komitetu Zarządzania 

Ryzykami”. 

6. Komitet Kredytowy uczestniczy w procesie opiniowania transakcji kredytowych oraz ich 

klasyfikacji pod kątem ryzyka ponoszonego przez Bank. Skład i szczegółowe zadania 

Komitetu określa „Regulamin działania Komitetu Kredytowego” 

7. Stanowisko zarządzania ryzykami (komórka monitorująca ryzyko) monitoruje realizację 

wyznaczonych celów i zadań strategicznych, procesów tworzenia zysku oraz przedstawia i 

monitoruje pozycję Banku w zakresie bezpieczeństwa finansowego i operacyjnego. 

Podstawowe zadania Stanowiska to gromadzenie, przetwarzanie, pomiar i raportowanie 

odpowiednim organom i  komórkom Banku, informacji dotyczących podejmowanego 

przez Bank ryzyka oraz opracowywanie regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania 

ryzykami oraz szacowania wewnętrznych wymogów kapitałowych w tytułu 

poszczególnych rodzajów ryzyka. 

Opracowuje wewnętrzne regulacje w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności, 

monitoruje ryzyko braku zgodności poprzez prowadzenie działań wyjaśniających oraz 

testy zgodności, sporządza raporty w zakresie ryzyka braku zgodności do Zarządu i Rady 

Nadzorczej, odpowiada za spójność regulacji wewnętrznych Banku. 

8. Stanowisko ds. organizacji i zarządzania obszarami kluczowymi obejmujące – 

obowiązki stanowiska ds. zgodności (…) - opracowuje wewnętrzne regulacje w zakresie 

zarządzania ryzykiem braku zgodności, monitoruje ryzyko braku zgodności poprzez 

prowadzenie działań wyjaśniających oraz testy zgodności, sporządza raporty w zakresie 

ryzyka braku zgodności do Zarządu i Rady Nadzorczej, odpowiada za spójność regulacji 

wewnętrznych 

9. Audyt wewnętrzny ma za zadanie kontrolę i ocenę sprawności działania systemu 

zarządzania ryzykiem oraz dokonywanie regularnych przeglądów prawidłowości 

przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem, obowiązujących w Banku. Stanowisko 

dostarcza obiektywnej oceny adekwatności i skuteczności funkcjonującego systemu 

zarządzania oraz zgodności przeprowadzanych operacji bankowych z wewnętrznymi 

regulacjami Banku. Audyt wewnętrzny jest realizowany przez Spółdzielnię Systemu 

Ochrony Zrzeszenia. Zadania audytu wewnętrznego mogą zostać zlecone do realizacji 

przez odpowiednie komórki Banku Zrzeszającego na podstawie odrębnie zawartej umowy 

zlecenia. 

10. Pozostali pracownicy Banku mają obowiązek przestrzegania zasad zarządzania 

poszczególnymi rodzajami ryzyka, obowiązujących w Banku w formie wewnętrznych 

regulacji i zaleceń, uczestnictwa w postępowaniu wyjaśniającym przyczyny wystąpienia 

zdarzeń generujących ryzyko oraz raportowania tych zdarzeń. 

 

Organizacja zarządzania ryzykiem jest oparta o podział zadań realizowany w trzech, 

wzajemnie niezależnych liniach obrony: 

1) pierwsza linia obrony  (zarządzanie ryzykiem na pierwszym poziomie) -  którą stanowi 

bieżące zarządzanie ryzykiem przez wszystkie jednostki i komórki organizacyjne 
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Banku, zaliczane przez Bank do pierwszego poziomu (w tym jednostki biznesowe lub 

jednostki wsparcia, np. odpowiedzialne za rozliczanie transakcji), stosujące 

mechanizmy kontroli ryzyka oraz odpowiednie mechanizmy kontrolne zapewniające 

właściwe stosowanie mechanizmów kontroli ryzyka i bieżące zapewnianie zgodności 

działania z obowiązującymi przepisami prawa, a także regulacjami wewnętrznymi i 

standardami rynkowymi; 

2) druga linia obrony (zarządzanie ryzykiem na drugim poziomie) -  którą stanowi 

zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powoływanych do tego 

stanowiskach lub komórkach organizacyjnych, niezależnie od zarządzania ryzykiem na 

pierwszym poziomie, w tym stanowisko ds. zarządzania ryzykami oraz inne komórki 

organizacyjne odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem na drugim poziomie (linii 

obrony), odpowiedzialne za niezależną: identyfikację, ocenę, kontrolę monitorowanie 

ryzyka oraz raportowanie o ryzyku powstałym w związku z działalnością prowadzoną 

przez Bank (zarządzanie ryzykiem na drugim poziomie), obejmujące również składanie 

propozycji koniecznych działań. 

3) trzecia linia obrony - którą stanowi audyt wewnętrzny, realizowany przez SSOZ BPS. 

Niezależność linii obrony polega na zachowaniu organizacyjnej niezależności w 

następujących obszarach: 

1) działanie drugiej linii obrony w zakresie nadzoru nad bieżącym zarządzaniem ryzykiem 

polegających na stosowaniu mechanizmów kontroli ryzyka i ich monitorowaniu, jak 

także realizacji procesu zarządzania ryzykiem, jest niezależne od funkcjonowania 

pierwszej linii obrony, 

2) w ramach drugiej linii obrony zachowana jest niezależność między stanowiskiem ds. 

zarządzania ryzykami a stanowiskiem ds. organizacji i zarządzania obszarami 

kluczowymi obejmującego – obowiązki stanowiska ds. zgodności (…) 

3) działanie trzeciej linii obrony, polegające na stosowaniu mechanizmów kontrolnych, w 

tym w zakresie ryzyka i ich monitorowaniu jest niezależne od pierwszej i drugiej linii 

obrony, przy czym kompetencje w przedmiotowym zakresie posiada jednostka 

zarządzająca Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. 

 

Identyfikacja, pomiar i monitorowanie ryzyka 

 

1. Bank stosuje metody identyfikowania i pomiaru ryzyka związanego z jego działalnością 

dostosowane do profilu, skali i złożoności ryzyka, w przypadku wątpliwości w zakresie 

poziomu ryzyka stosuje się podejście z zachowaniem maksymalnego stopnia ostrożności. 

2. Częstotliwość pomiaru ryzyka dostosowana jest do wielkości oraz charakteru 

poszczególnych rodzajów ryzyka w działalności Banku. 

3. Metody lub systemy pomiaru ryzyka, a w szczególności ich założenia, są poddawane 

okresowej ocenie uwzględniającej testowanie i weryfikację historyczną. 

4. Przegląd i aktualizacja metod lub systemów pomiaru ryzyka przeprowadzane są 

wraz z przeglądem procedur dotyczących zarządzania ryzykiem. 

 

Limity ograniczające ryzyko 
 

1. W Banku obowiązują wewnętrzne limity ostrożnościowe, dostosowane do skali, profilu i 

złożoności działalności Banku.  

2. Do każdego istotnego rodzaju ryzyka ustalany jest limit strategiczny wyznaczany spośród 

ustalonych przez Radę Nadzorczą wskaźników ogólnego poziomu ryzyka. 

3. Limit strategiczny to wskaźnik o szczególnym znaczeniu dla Banku wymagający 

znaczącego zaangażowania w jego osiągnięcie lub utrzymanie w dłuższej perspektywie 
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czasowej. 

4. Limity strategiczne dla poszczególnych rodzajów ryzyka zostały zdefiniowane w Strategii 

zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, a ich wysokość został określona w 

załączniku do Strategii działania Banku. 

5. W przypadku przekroczenia limitu strategicznego Zarząd powiadamia Radę Nadzorczą o 

tym fakcie niezwłocznie tj. na najbliższym posiedzeniu wraz ze wskazaniem działań jakie 

zostały podjęte w celu ograniczenia przypadków przekroczenia tego limitu w przyszłości. 

6. Wysokość limitów jest dostosowana do akceptowanego przez Radę Nadzorczą ogólnego 

poziomu ryzyka Banku, określonego w Strategii Banku 

7. Limity strategiczne w ramach poszczególnych rodzajów ryzyka 

 

Lp. Rodzaj ryzyka Limit strategiczny 

1. Ryzyko kredytowe Udział kredytów zagrożonych w kredytach 

ogółem  

2. Ryzyko operacyjne Koszty ryzyka operacyjnego nie wyższe niż % 

funduszy własnych Banku  

3. Ryzyko płynności LCR 

4. Ryzyko stopy procentowej Limit na zmianę wyniku odsetkowego z tyt. 

ryzyka przeszacowania i bazowego w relacji do 

funduszy własnych [+/- 100 p.b.] 

5. Ryzyko nadmiernej dźwigni 

finansowej 

Wskaźnik dźwigni 

6. Ryzyko biznesowe C/I 

7. Ryzyko kapitałowe Współczynnik kapitału Tier1 

 

 

System kontroli ryzyka obejmuje: 

1. Adekwatny proces identyfikacji i oceny poszczególnych rodzajów ryzyka. 

2. Zasady, strategie, polityki, procedury, instrukcje, metodologie. 

3. Adekwatne systemy informacji zarządczej. 

4. Proces regularnego przeglądu i oceny zgodności działania Banku z zasadami 

polityki/strategii  oraz procedurami. 
 

Informacja zarządcza dotycząca zarządzania ryzykiem. 

1. Podstawę monitorowania procesu zarządzania ryzykiem w Banku stanowi formalnie 

ustanowiona Instrukcja sporządzania i funkcjonowania Systemu Informacji Zarządczej. 

2. System sprawozdawczości zarządczej dostarcza informacji na temat: 

1) rodzajów i wielkości ryzyka w działalności Banku; 

2) profilu ryzyka; 

3) stopnia wykorzystania limitów wewnętrznych; 

4) wyników testów warunków skrajnych i planów awaryjnych; 

3. Monitorowanie ryzyka odbywa się z częstotliwością umożliwiającą dostarczenie 

informacji 

o zmianach profilu ryzyka Banku. 

4. Zakres oraz szczegółowość sprawozdań wewnętrznych są dostosowane do rodzaju 

raportowanego ryzyka oraz odbiorców informacji. 

5. Rzetelność, dokładność oraz aktualność dostarczanych informacji zapewnia wprowadzona 

w Banku Instrukcja sporządzania i funkcjonowania Systemu Informacji Zarządczej. 
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6. Szczegółowe zasady działania Systemu Informacji Zarządczej reguluje w Banku odrębna 

procedura; ponadto w regulacjach dotyczących zarządzania poszczególnymi rodzajami 

ryzyka został określony w sposób ogólny zakres informacji zarządczej z obszaru, którego 

dotyczy regulacja; szczegółowy wykaz sprawozdań zarządczych określa odrębna 

regulacja. 

 

 

1. Informacja o systemie kontroli wewnętrznej 

 

CELE I ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 

Cele systemu kontroli wewnętrznej: 

W Banku działa system kontroli wewnętrznej, którego celem 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, 

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 

 System kontroli wewnętrznej oparty jest o rozwiązania wynikające z: 

1) Ustawy Prawo bankowe; 

2) Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

08.06.2021r.  

3) Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej systemu kontroli 

wewnętrznej w bankach. 

4) Dokumenty powiązane z niniejszym Regulaminem: 

5) Wytyczne SSOZ dotyczące wdrożenia Rekomendacji H; 

6) Załącznik nr 4  do  Umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia „System kontroli 

wewnętrznej w Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS"; 

7) Załącznik nr 11 do Umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia „Zasady organizacji i 

działania audytu wewnętrznego w Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS”.  

 

FUNKCJA KONTROLI 

 

1. W ramach Systemu Kontroli Wewnętrznej Bank wyodrębnia funkcję kontroli, na którą 

składają się: 

1) mechanizmy kontrolne 

2) niezależne monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych 

3) raportowanie w ramach funkcji kontroli. 

2. Funkcja kontroli jest elementem systemu kontroli wewnętrznej, na który składają się 

mechanizmy kontrolne w procesach funkcjonujących w Banku, niezależne monitorowanie 

przestrzegania tych mechanizmów kontrolnych oraz raportowanie. 

3. Wszyscy pracownicy zaangażowani są w realizację funkcji kontroli w Banku, przy 

założeniu, że podział obowiązków i odpowiedzialności nie generuje konfliktu interesów, 

nadużyć i nie stwarza możliwości powielania błędnie realizowanych działań, dokonywania 

manipulacji lub zatajania niewygodnych informacji. 
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System Kontroli wewnętrznej w Banku obejmuje: 

1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych 

w procesach funkcjonujących w Banku, w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, 

która obejmuje wszystkie komórki organizacyjne Banku odpowiedzialne za realizację 

zadań przypisanych tej funkcji; 

2) komórkę do spraw zgodności – mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i 

monitorowanie ryzyka braku zgodności działania Banku z powszechnie obowiązującymi 

przepisami praw, przepisami wewnętrznymi Banku, standardami rynkowymi oraz 

przedstawienia raportów w tym zakresie; 

3) niezależną komórkę audytu wewnętrznego realizowaną przez Spółdzielnię, mającą za 

zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności 

systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej w Banku. 

 

Funkcjonujący w Banku system kontroli wewnętrznej, zorganizowany jest na trzech 

niezależnych i wzajemnie uzupełniających się poziomach (liniach obrony): 

1) pierwsza linia obrony – zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej Banku, na 

podstawie między innymi ustanowionych limitów, zgodności działania z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, przepisami wewnętrznymi Banku oraz przyjętymi w 

Banku standardami rynkowymi. Na tym poziomie komórki organizacyjne w ramach 

funkcji kontroli odpowiadają za identyfikację ryzyka, zaprojektowanie i wdrożenie 

mechanizmów kontrolnych oraz za monitorowanie poziome (weryfikacja bieżąca lub 

testowanie) przestrzegania mechanizmów kontrolnych w ramach własnej linii.  

2) druga linia obrony – zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powołanych 

do tego stanowiskach/komórkach organizacyjnych (niezależnie od zarządzania ryzykiem 

na I linii) poprzez identyfikację, ocenę, kontrolowanie, monitorowanie i raportowanie 

ryzyka, a także monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych w ramach 

własnej linii oraz w stosunku do I linii obrony w ramach monitorowania pionowego. Drugą 

linię obrony stanowią w Banku komórki organizacyjne, mające za zadanie zapewnienie 

stosowania mechanizmów kontrolnych oraz dokonywanie niezależnego monitorowania ich 

przestrzegania. Komórki drugiej linii obrony, poza komórkami wskazanymi w przepisach 

prawa, wybierane są z zachowaniem zasady niezależności oraz zgodnie z kryteriami 

przypisania do odpowiedniej linii; 

3) trzecia linia obrony – audyt wewnętrzny, mający za zadanie badanie i ocenę, w sposób 

niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem oraz 

systemu kontroli wewnętrznej, który jest realizowany przez niezależną komórkę audytu 

wewnętrznego umiejscowiona na mocy zapisów Umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia 

BPS w Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. 

 

 

 RODZAJE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 

 

Istnieją cztery rodzaje niezależnego monitorowania (weryfikacja bieżąca pozioma, testowanie 

poziome, weryfikacja bieżąca pionowa, testowanie pionowe). 

1) Monitorowanie poziome – niezależne monitorowanie w ramach danej linii obrony 

przestrzegania mechanizmów kontrolnych, które może być wykonane poprzez: 

a) Weryfikacje bieżącą poziomą - porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, 

dokonywane w celu oceny co najmniej przestrzegania mechanizmów kontrolnych, przed 

rozpoczęciem lub w trakcie trwających czynności wykonywanych w ramach procesów 

funkcjonujących w banku w ramach danej linii obrony; 



 

8 

 

b) Testowanie poziome - porównywanie na wybranej próbie testowej stanu faktycznego ze 

stanem wymaganym, dokonywane w celu oceny co najmniej przestrzegania mechanizmów 

kontrolnych w odniesieniu do zakończonych czynności wykonywanych w ramach 

procesów funkcjonujących w banku lub poszczególnych etapów tych czynności w ramach 

danej linii obrony. 

2) Monitorowanie pionowe – niezależne monitorowanie przez drugą linię obrony 

przestrzegania mechanizmów kontrolnych w ramach pierwszej linii obrony, które może być 

wykonane poprzez: 

a) Weryfikację bieżącą pionową - porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, 

dokonywane w celu oceny co najmniej przestrzegania mechanizmów kontrolnych, przed 

rozpoczęciem lub w trakcie trwających czynności wykonywanych w ramach procesów 

funkcjonujących w banku, realizowana przez drugą linię obrony w stosunku do 1 linii 

obrony 

b) Testowanie pionowe - dokonywane w celu oceny co najmniej przestrzegania 

mechanizmów kontrolnych w odniesieniu do zakończonych czynności wykonywanych w 

ramach procesów funkcjonujących w banku lub poszczególnych etapów tych czynności 

realizowane przez drugą linię obrony w stosunku do 1 linii obrony 

 

KATEGORYZACJA WYKRYTYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

 

Bank przyjmuje spójną dla wszystkich uczestników SSOZ BPS kategoryzację 

nieprawidłowości: 

1) P1 – błąd krytyczny. Nieprawidłowość skutkująca wysokim prawdopodobieństwem 

realizacji ryzyka utraty zdolności do kontynuowania działalności przez Bank, które może 

skutkować koniecznością uruchomienia środków pomocowych przez SSOZ BPS, a nawet 

wpłynąć na bezpieczeństwo funkcjonowania całego systemu ochrony. Niezbędne jest pilne 

wdrożenie działań naprawczych i włączenie w ten proces organów zarządzających oraz 

nadzorczych Banku. Niezbędnym może okazać się również uruchomienie środków 

interwencyjnych lub pomocowych określonych w Umowie Systemu Ochrony Zrzeszenia 

BPS. Rozpoznanie takiej nieprawidłowości musi być niezwłocznie zgłoszone do SSOZ. 

2) P2 – błąd znaczący. Nieprawidłowość, która może zagrozić bezpiecznemu funkcjonowaniu 

Banku, jednakże nie powinna negatywnie wpłynąć na ogólną sytuację Systemu Ochrony 

Zrzeszenia BPS. Stwierdzone nieprawidłowości wymagają pilnej realizacji działań 

naprawczych i włączenie w ten proces organów zarządzających Bankiem. 

3) P3 – błąd o niskim priorytecie. Stwierdzone nieprawidłowości generują ryzyko dla 

działalności Banku, jednakże nie powinny zagrozić bezpieczeństwu jego funkcjonowania 

ani negatywnie wpłynąć na ogólną sytuację Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Możliwe są 

działania naprawcze. 

 

ROLA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO W SYSTEMIE 

KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 

 

Rola Zarządu Banku 

 

Rola Zarządu Banku w ramach systemu kontroli wewnętrznej: 

   1) projektuje, wprowadza oraz zapewnia we wszystkich jednostkach organizacyjnych 

Banku funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej w 

ramach dwóch  linii obrony, a  także współpracuję z trzecią linią obrony realizowaną na 

mocy Umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS z niezależnym Pionem Audytu. 

   2) zapewnia funkcjonowanie jednolitego systemu kontroli wewnętrznej w Banku, 
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   3) zapewnia ciągłość działania systemu kontroli wewnętrznej, w tym właściwą współpracę 

wszystkich pracowników Banku w ramach funkcji kontroli oraz współpracę z komórką 

ds. zgodności oraz komórką audytu usytuowaną na mocy odrębnych przepisów w 

Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, a także zapewnia dostęp pracownikom 

tych jednostek do niezbędnych dokumentów źródłowych, w tym zawierających 

informacje prawnie chronione w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków 

służbowych,  

   4) określa kryteria oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej,  

   5) określa rodzaje działań podejmowanych w celu usunięcia nieprawidłowości wykrytych 

przez system kontroli wewnętrznej, w tym środki naprawcze i dyscyplinujące, 

   6) zatwierdza kryteria wyodrębniania procesów istotnych i listę procesów istotnych 

wyodrębnionych przez Bank oraz ich powiązania z celami ogólnymi regularnego 

przeglądu wszystkich procesów funkcjonujących w Banku pod kątem ich istotności,  

   7) zatwierdza zasady kategoryzacji nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli 

wewnętrznej 

   8) ustanawia zasady projektowania, zatwierdzania i wdrażania mechanizmów kontrolnych 

we wszystkich procesach funkcjonujących w Banku, w tym określa rolę jednostek 

organizacyjnych odpowiedzialnych za opracowanie projektów mechanizmów 

kontrolnych, ich zatwierdzenie i wdrożenie oraz za zapewnienie adekwatności i 

skuteczności mechanizmów kontrolnych w procesach funkcjonujących w Banku 

   9) ustanawia zasady niezależnego monitorowania przestrzegania mechanizmów 

kontrolnych obejmujące weryfikację bieżącą i testowanie 

   10) zapewnia funkcjonowanie w Banku matrycy funkcji kontroli oraz przypisanie zadań 

związanych z zapewnianiem jej funkcjonowania; 

   11) ustanawia zasady raportowania o skuteczności kluczowych mechanizmów kontrolnych 

oraz o wynikach ich testowania 

   12) określa zasady okresowego raportowania o nieprawidłowościach wykrytych przez 

system kontroli wewnętrznej oraz statusie podjętych działań naprawczych 

   13) odpowiada za efektywne zarządzanie ryzykiem braku zgodności, 

   14) akceptuje Politykę zgodności w Banku Spółdzielczym, Regulamin funkcjonowania 

komórki ds. zgodności; 

   15) zapewnia niezależne usytuowanie komórki ds. zgodności, określa w sposób formalny 

uprawnienia i obowiązki pracowników komórki ds. zgodności, jak również 

niezależność oraz odpowiedni status kierownika komórki ds. zgodności 

   16) raportuje do Rady Nadzorczej, nie rzadziej niż raz w roku, o sposobie wypełnienia 

swoich zadań w ramach systemu kontroli wewnętrznej; 

 

Rola Rady Nadzorczej  

Rola Rady Nadzorczej w ramach systemu kontroli wewnętrznej : 

1) sprawuje nadzór nad wprowadzeniem i zapewnieniem funkcjonowania adekwatnego i 

skutecznego systemu kontroli wewnętrznej w Banku; 

2) zatwierdza kryteria oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej; 

3) zatwierdza zasady kategoryzacji nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli 

wewnętrznej; 

4) zatwierdza propozycje Zarządu Banku w przedmiocie zasadniczej struktury 

organizacyjnej Banku; 

5) dokonuje rozwoju, oceny i optymalizacji zasad ładu korporacyjnego; 

6) dokonuje co najmniej raz w roku oceny stopnia efektywności zarządzania ryzykiem 

braku zgodności w Banku; 
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7) zatwierdza Politykę zgodności w Banku Spółdzielczym, Regulamin funkcjonowania 

komórki ds. zgodności; 

8) Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność systemu kontroli wewnętrznej na podstawie 

informacji otrzymywanych od Stanowiska ds. zgodności, Audytu Wewnętrznego, 

Zarządu Banku, Komitet audytu oraz Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS; 

9) Rada Nadzorcza informuje Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS o wynikach 

oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w formie uchwały; 

10) Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu, który działa 

zgodnie z odrębnymi przepisami. Podstawowym zadaniem Komitetu Audytu jest 

przedstawianie Radzie Nadzorczej swojego stanowiska lub rekomendacji, 

pozwalających Radzie Nadzorczej podjęcie decyzji w obszarze sprawozdawczości 

finansowej, zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej; 

 

 

OCENA SKUTECZNOŚCI I ADEKWATNOŚCI SYSTEMU KONTROLI 

WEWNĘTRZNEJ RADA NADZORCZA  

Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny skuteczności i adekwatności systemu kontroli 

wewnętrznej na podstawie wyników niezależnego monitorowania przestrzegania 

mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz wyników audytu wewnętrznego. Do oceny 

skuteczności systemu kontroli wewnętrznej wykorzystywane są także informacje i 

dokumenty, w szczególności od komórki ds. zarządzania ryzykami, komórki ds. organizacji i 

zarządzania obszarami kluczowymi. 

Rada Nadzorcza dokonując oceny skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej 

uwzględnia opinię Komitetu Audytu. 

 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH 

ZA ZAPROJEKTOWANIE I WPROWADZENIE ORAZ ZAPEWNIENIE 

SKUTECZNEGO I ADEKWATNEGO SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 

 

1. Zapewnienie zgodności w Banku stanowi jeden z celów systemu kontroli wewnętrznej i 

rozumiane jest w Banku jako zapewnianie przestrzegania przepisów prawa, regulacji 

wewnętrznych oraz standardów rynkowych, odpowiednio poprzez funkcję kontroli oraz 

zarządzanie ryzykiem braku zgodności. 

2. Zapewnienie zgodności przez funkcję kontroli realizowane jest przez każdego 

pracownika Banku w ramach przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, regulacji 

wewnętrznych i standardów rynkowych, poprzez tworzenie, stosowanie oraz 

modyfikowanie mechanizmów kontrolnych i dokonywanie niezależnego monitorowania 

przestrzegania mechanizmów kontrolnych, zgodnie z przypisanymi mu obowiązkami 

służbowymi, zgodnie z przypisanymi mu obowiązkami służbowymi. 

3. Za koordynację, kontrolę i nadzór nad realizacją obowiązków związanych z procesem 

zarządzania ryzykiem braku zgodności odpowiada komórka ds. zgodności.  

4. Komórka ds. Zgodności podlega bezpośrednio pod Prezesa Zarządu (podległość 

organizacyjna) i ma zapewnione wskazane w przepisach atrybuty niezależności.  

5. Szczegółowy zakres działalności komórki ds. zgodności jest uregulowany w Polityce 

Zgodności, Regulaminie funkcjonowania komórki ds. zgodności. 

6. Za zorganizowanie oraz prawidłowe funkcjonowanie skutecznego systemu kontroli 

wewnętrznej odpowiada Zarząd Banku. 

7. Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej oraz ocenia 

jego adekwatność i skuteczność, na podstawie opinii Komitet Audytu 
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8. Bezpośredni nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej w tym nad audytem 

wewnętrznym sprawuje Prezes Zarządu. 
 

3. Informacja o polityce wynagrodzeń 

 

Na politykę wynagrodzeń w Banku składa się „Polityka wynagradzania pracowników, 

których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w 

Konopiskach”. 

 

W Banku obowiązuje, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą „Polityka wynagradzania 

pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku 

Spółdzielczego w Konopiskach”, którą objęte są wynagrodzenia osób, których działalność 

zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, tj. członkowie Zarządu.  
Członkom Zarządu może zostać przyznana premia – wynagrodzenie zmienne przyznawane i 

wypłacane w okresach rocznych zgodnie z obowiązującymi umowami o pracę biorąc pod uwagę 

ocenę efektów pracy. Stosunek zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników 

wynagrodzenia nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia kwartalnego w odniesieniu do każdej 

osoby. Łączna kwota wypłaconych premii i nagród uznaniowych osobom zajmującym stanowiska 

istotne w Banku za dany rok nie może przekroczyć 2% Funduszy własnych Banku. Premia 

uznaniowa może być przyznana za okresy roczne, po zakończeniu danego roku. Przyznanie 

premii uznaniowej uzależnione jest od oceny wyników danej osoby i całego Zarządu z 

zastosowaniem kryterium ilościowego (finansowego) i jakościowego (niefinansowego).  

Kryterium ilościowe (finansowe) stosuje się łącznie  do wszystkich członków  Zarządu  z 

uwagi , że wszystkie decyzje, które generują ryzyko podejmowane są kolegialnie przez 

Zarząd Banku.  

Kryteria finansowe obejmują: 

1) wykonanie rocznego wyniku finansowego netto w wysokości zapewniającej realizację 

planu finansowego na poziomie co najmniej 80%, 

2) wykonanie rocznego  wskaźnik zwrotu  z kapitału własnego (ROE) netto w wysokości  

zapewniającej realizację planu finansowego na poziomie co najmniej 80%, 

3) wykonanie rocznego wskaźnika jakości portfela kredytowego w wysokości  zapewniającej 

realizację planu finansowego na poziomie co najmniej 80%, 

4) wykonanie rocznego współczynnika  wypłacalności na poziomie zgodnym z limitami 

zewnętrznych norm, 

5) wykonanie rocznego wskaźnika płynności LCR na poziomie zgodnym z limitami 

zewnętrznych norm,   

6) wykonanie rocznego wskaźnika stabilnego finansowania netto NSFR na poziomie 

zgodnym z limitami zewnętrznych norm, 

7) wykonanie wskaźnika pokrycia kredytów z rozpoznaną utratą wartości rezerwami 

celowymi na poziomie co najmniej 30%. 

 

Kryteria jakościowe (niefinansowe) stosuje się indywidualnie do każdego członka Zarządu 

lub łącznie do wszystkich członków Zarządu.  

Kryteria jakościowe (niefinansowe) obejmują :  

1) postępowanie dyscyplinarne bądź karne  w stosunku do danego członka Zarządu,   

2) uzyskanie absolutorium w okresie oceny, 

3) pozytywna indywidualna ocena następcza dokonywana przez Radę Nadzorczą według 

Zasad dokonywania ocen odpowiedniości Członków Zarządu Banku, 

4) pozytywna ocena kolegialna Zarządu dokonywana przez Radę Nadzorczą według Zasad 

dokonywania ocen odpowiedniości Członków Zarządu Banku..  
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W przypadku zagrożenia nie spełnienia przez Bank wymogów ostrożnościowych lub zagrożenia 

upadłością Banku zmiennych składników wynagrodzenia nie przyznaje się.     

Bank nie stosuje  polityki odraczania płatności i wynagrodzenia w postaci nabywania 

uprawnień do papierów wartościowych. 

Rada Nadzorcza w trakcie swoich posiedzeń na bieżąco informowana jest o poziomie ryzyka 

Banku.  Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje poziom ryzyka umożliwiający zastosowanie 

zasad wynikających z Polityki wynagrodzeń.  

 

Wynagrodzenia członków Zarządu wypłacane są zgodnie z zawartymi umowami. 

Rada Nadzorcza nadzoruje stosowanie polityki wynagrodzeń i corocznie ocenia 

prawidłowość jej stosowania. 

 

 

Na politykę wynagrodzeń w Banku składa się i obowiązuje „Polityka wynagradzania Banku 

Spółdzielczego w Konopiskach”. 

 

4. Informacja o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku 

Spółdzielczego w Konopiskach wymogów określonych w art. 22aa ustawy – Prawo 

bankowe. 

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku są objęci oceną w zakresie wiedzy, 

umiejętności i doświadczenia, odpowiedniego do pełnionych przez nich funkcji i 

powierzonych im obowiązków, a także rękojmi należytego wykonywania tych obowiązków 

dokonywaną odpowiednio przez Walne Zgromadzenie Członków w zakresie oceny członków 

Rady Nadzorczej, oraz Radę Nadzorczą w zakresie członków Zarządu. Ocena ma charakter 

uprzedni  przed powołaniem oraz następczy w trakcie pełnienia funkcji. Członkowie Zarządu 

oraz Rady Nadzorczej nie powinni również pełnić funkcji członka Zarządu oraz Rady 

Nadzorczej w innych podmiotach w liczbie ograniczonej przez art. 22aa ust. 2, w powiązaniu 

z ust. 3. 

Członkowie Zarządu Banku nie pełnią stanowisk dyrektorskich poza Bankiem. Członkowie 

Rady Nadzorczej nie pełnią stanowisk dyrektorskich. Przez stanowisko dyrektorskie należy 

rozumieć funkcje członka Zarządu lub Rady Nadzorczej pełnione w podmiotach objętych tym 

samym instytucjonalnym systemem ochrony spełniającym warunki, o których mowa w art. 

113 ust. 7 rozporządzenia nr 575/2013, lub podmiotach, w których Bank posiada znaczny 

pakiet akcji, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 36 rozporządzenia nr 575/2013.  

Wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej zgodnie z dokonaną w 2020 roku oceną 

spełniają wymagania art. 22aa ustawy - Prawo bankowe.  

 

1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Konopiskach poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, w podziale na poszczególne państwa członkowskie i 

państwa trzecie, w których posiada podmioty zależne, na zasadzie skonsolidowanej                             

w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt 48 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r.,  zmienionego przez Rozporządzenie (UE) 

2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 

kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 za 

dany rok obrotowy. 
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Bank Spółdzielczy w Konopiskach nie prowadzi działalności poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

2. Informacja o stopie zwrotu z aktywów obliczonej jako iloraz zysku netto i sumy 

bilansowej. 

Stopa zwrotu z aktywów (ROA) netto według stanu na 31 grudnia 2021 wyniosła 0,4 

 

3. Informacja o podmiotach uprawnionych do dostępu do informacji chronionych 

tajemnicą bankową - Art. 111b. ustawy Prawo bankowe  

Podmiotem uprawnionym do dostępu do informacji chronionych tajemnicą bankową w 

Banku Spółdzielczym w Konopiskach jest firma SoftNet Sp. z o.o. z Krakowa, będąca 

dostawcą oprogramowania księgowego i do analiz EuroBankNet i EuroBankNetC. 

Firma SoftNet istnieje na rynku od ponad 20 lat, otrzymała certyfikaty potwierdzające, iż 

system zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji jest zgodny z wymogami 

norm. W obowiązującej Umowie zawarte jest oświadczenie o niekonkurencyjności i 

poufności   


