
SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 

System kontroli wewnętrznej funkcjonujący w Banku Spółdzielczym w Dobrzeniu Wielkim, 

zorganizowany jest na trzech niezależnych poziomach zgodnie z postanowieniami §3 ust. 1 

Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i polityki regionalnej z dnia 8 czerwca 2021r.  w 

sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki 

wynagrodzeń w bankach 

Systemu kontroli wewnętrznej w Banku, uwzględniając zasadę proporcjonalności, obejmuje 

1. Funkcję kontroli,  

a) Mechanizmy kontroli realizowane w trakcie wykonywania transakcji, czynności itd.  

b) Monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontroli wewnętrznej (weryfikacja                     

i testowanie).  

2. Komórkę ds. zgodności,  

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

Trzy niezależne poziomy systemu kontroli wewnętrznej obejmują: 

1. Pierwszy poziom  (pierwszy linia obrony) – komórki organizacyjne odpowiedzialne za 

podejmowanie ryzyka w trakcie działalności operacyjnej, kontrole realizowane na 

poziomie operacyjnym,  

2. Drugi poziom (druga linia obrony) – niezależna ocena ryzyka. Na drugim poziomie 

zarządzania występują stanowiska lub funkcje, uprawnione do przeprowadzania 

testowania pionowego  oraz kontrole realizowane  w ramach umowy z Departamentem 

Zgodności banku zrzeszającego, 

3. Trzeci poziom (trzecia linia obrony) – audyt wewnętrzny sprawowany przez Spółdzielnię 

Systemu Ochrony BPS. 

Celem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie: 

1. Skuteczności efektywności działania Banku, 

2. Wiarygodności sprawozdawczości finansowej, 

3. Przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,  

4. Zgodności działania banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i  

przyjętymi standardami rynkowymi.  

 



§44 Regulaminu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Dobrzeniu Wielkim 

1. Nieprawidłowościom zidentyfikowanym na I lub II linii, nadawana jest jedna z 

następujących kategorii: 

1) błąd krytyczny - nieprawidłowość charakteryzująca się wysokim prawdopodobieństwem 

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

wiązać się z koniecznością uruchomienia środków pomocowych przez Spółdzielnię, a 

nawet wpłynąć na bezpieczeństwo całego Systemu Ochrony. Niezbędne jest pilne 

wdrożenie działań naprawczych oraz włączenie w ten proces Zarządu i Rady Nadzorczej 

Banku. Niezbędne może okazać się także uruchomienie środków interwencyjnych lub 

pomocowych określonych w Umowie Systemu Ochrony. Rozpoznanie takiej 

nieprawidłowości musi być zgłoszone do Spółdzielni, 

2) błąd znaczący – nieprawidłowość, która może zagrozić bezpiecznemu funkcjonowaniu 

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

Stwierdzone nieprawidłowości wymagają pilnej realizacji działań naprawczych i 

włączenie w ten proces Zarządu Banku, 

3) pozostały błąd (błąd o niskim priorytecie) – stwierdzone nieprawidłowości generują 

ryzyko dla działalności Banku, jednakże nie powinny zagrozić bezpieczeństwu jego 

funkcjonowania. Zalecane są działania naprawcze i dyscyplinujące, o ile jest to 

uzasadnione, bądź przedstawienie wyjaśnień w przypadku nie wydania zaleceń. 

Informacja o ww. błędach jest zgłaszana Zarządowi i Radzie Nadzorczej w ramach 

systemu informacji zarządczej. 

2. Kategoria nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1, jest nadawana przez osobę, która ją 

wykryła, według oceny eksperckiej. 

3. W przypadku wykrycia w ramach testowania nieprawidłowości o kategorii znaczące lub 

krytyczne, osoby przeprowadzające testowanie, niezwłocznie w dniu zidentyfikowania, 

przekazują jego wyniki do Prezesa. Jednocześnie dołączają skany dokumentów 

potwierdzających zidentyfikowane błędy i nieprawidłowości. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 3 obejmują charakterystykę błędu i przyczyny jego 

wystąpienia, ocenę potencjalnego ryzyka, proponowany plan naprawczy oraz termin jego 

wdrożenia. Wskazane jest podejmowanie natychmiastowych działań naprawczych. 



5. Prezes /stanowisko ds. zgodności weryfikuje zasadność nadanej kategorii, a w przypadku 

wątpliwości może zwrócić się do osoby testującej o dostarczenie dokumentacji 

uzupełniającej, będącej podstawą stwierdzenia nieprawidłowości. 

6. Stanowisko ds. zgodności po potwierdzeniu kategorii jako znacząca lub krytyczna 

niezwłocznie, jednakże nie później niż następnego dnia roboczego po otrzymaniu informacji 

i wymaganej kompletnej dokumentacji, raportuje je, zgodnie z zakresem określonym w        

ust. 4, do następujących odbiorców: 

1) nieprawidłowości krytyczne zidentyfikowane na I linii obrony przekazuje do 

Zarządu Banku i Audytu SSOZ, 

2) nieprawidłowości znaczące wykryte na II linii obrony przesyła do Zarządu i Rady  

Nadzorczej Banku, 

3) nieprawidłowości krytyczne wykryte na II linii przekazuje do odbiorców 

wskazanych w pkt. 2) oraz do Audytu SSOZ. 

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 


