
SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ  
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄSEWIE 

 
W Banku Spółdzielczym w Wąsewie 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.  
 
System kontroli wewnętrznej obejmuje całą działalność Banku. W ramach systemu kontroli 
wewnętrznej Bank powołuje: 
1. Funkcję kontroli, na którą składają się: 

a. Mechanizmy kontroli realizowane w trakcie wykonywania transakcji, czynności itd. 
b. Monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontroli wewnętrznej (weryfikacja  

i testowanie). 
2. Stanowisko ds. zgodności, którego zadania przypisano Stanowisku ds. zgodności/kontroli 

wewnętrznej. 
3. Audyt wewnętrzny sprawowany przez Spółdzielnię Systemu Ochrony BPS. 

 
Za zorganizowanie oraz prawidłowe funkcjonowanie skutecznego systemu kontroli 
wewnętrznej odpowiada Zarząd Banku. 
Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej oraz ocenia 
jego adekwatność i skuteczność, na podstawie opinii Komitetu Audytu. 
Bezpośredni nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej w tym nad audytem wewnętrznym 
sprawuje Prezes Zarządu. 

 
Funkcjonujący w Banku system kontroli wewnętrznej jest dostosowany do ogólnego profilu 
ryzyka, tj. obejmuje w szczególności obszary obarczone wysokim ryzykiem.  
Przez obszary obarczone wysokim ryzykiem należy rozumieć te obszary działania jednostek 
lub komórek organizacyjnych, gdzie istnieje potencjalne niebezpieczeństwo wystąpienia 
nieprawidłowości, które mogą wywoływać niepożądane skutki finansowe lub negatywne 
zjawiska godzące w bezpieczeństwo i reputację funkcjonowania Banku. 
W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank identyfikuje i ocenia ryzyko bankowe. 

W Banku Spółdzielczym w Wąsewie system kontroli wewnętrznej zorganizowany jest na 
trzech niezależnych liniach (poziomach) obrony: 
1. Pierwsza linia obrony (pierwszy poziom zarządzania) – komórki organizacyjne 

odpowiedzialne za podejmowanie ryzyka w trakcie działalności operacyjnej. 
2. Druga linia obrony (drugi poziom zarządzania) – niezależna ocena ryzyka sprawowana 

przez komórki organizacyjne podporządkowane Prezesowi Zarządu, pełniącemu funkcję 
członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym. Na drugim poziomie 
zarządzania występują następujące komórki organizacyjne, uprawnione do 
przeprowadzania testowania pionowego: Zarząd Banku, Stanowisko ds. zgodności/ 
kontroli wewnętrznej, Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz, Stanowisko analiz  
i weryfikacji kredytowej, Stanowisko Monitoringu Kredytów, Inspektor Ochrony Danych. 



3. Trzecia linia obrony (trzeci poziom zarządzania) – audyt wewnętrzny, sprawowany przez 
Spółdzielnię Systemu ochrony BPS. 

Testowanie obejmuje w szczególności działania zmierzające do porównywania stanów 
faktycznych ze stanami postulowanymi lub pożądanymi, wyznaczonymi przez obowiązujące 
regulacje wewnętrzne Banku (strategie, plany, polityki, procedury). 
 
Podstawowym celem funkcji kontroli wewnętrznej jest zapewnienie zgodności 
wykonywanych czynności z przepisami prawa, strategią, planem, regulaminami, 
procedurami, limitami itp. oraz bieżące reagowanie na uchybienia. 
 
Testowanie stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej wykonywane jest w sposób 
planowy, tj. na podstawie zatwierdzonych przez Zarząd planów testowania. 
Plany testowania stosowania mechanizmów kontrolnych są sporządzane w oparciu  
o matrycę funkcji kontroli wewnętrznej. 
 
Wyniki kontroli wewnętrznej w tym audytu wewnętrznego są przedmiotem analizy i oceny 
Zarządu i Rady Nadzorczej Banku.  
Wnioski wynikające z analiz i ocen wyników kontroli wewnętrznej Zarząd Banku uwzględnia 
w bieżącej działalności. 
W oparciu o sprawozdania z kontroli wewnętrznej oraz w oparciu o raport opracowany przez 
Prezesa Zarządu lub osobę przez niego wyznaczoną Zarząd przeprowadza weryfikację 
systemu kontroli wewnętrznej tj. mechanizmów i procedur kontroli wewnętrznej  pod 
kątem: 
1. Skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej,  
2. Zgodności ze strukturą organizacyjną Banku (system zależności służbowych, kontrola 

kierownicza),  
3. Dostosowania procedur bankowych do zmian przepisów zewnętrznych, 
4. Funkcjonowania systemów informatycznych, 
5. Obszarów ryzyka objętych systemem kontroli wewnętrznej, 
6. Realizacji zaleceń pokontrolnych, 
7. Zgodności niniejszego Regulaminu z przepisami zewnętrznymi. 

 
Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Wąsewie, wybiera spośród swoich członków 
Komitet Audytu, który m.in. monitoruje skuteczność systemów kontroli wewnętrznej  
i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie 
sprawozdawczości finansowej. 


