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 Organizacja systemu kontroli wewnętrznej 
we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie 

 
 
I. CELE I ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 

 
1) System kontroli wewnętrznej funkcjonujący we Wschodnim Banku Spółdzielczym  w Chełmie oparty jest                
o rozwiązania wynikające  z: 

 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe; 
 ustawy z dnia 7 grudnia 2000r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach 

zrzeszających; 
 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie systemu zarządzania 

ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń  oraz szczegółowego sposobu 
szacowania kapitału wewnętrznego w bankach; 

 Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach 
 

2) Wdrożony we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie system kontroli wewnętrznej zapewnia 
osiąganie celów, o których mowa w art. 9 c ust. 1 ustawy – Prawo bankowe, tj.:   

1) skuteczności i efektywności działania; 
2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej; 
3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem; 
4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi  i standardami rynkowymi. 
 

3) We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie obowiązuje „Regulamin kontroli wewnętrznej i audytu   
we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie” który został przyjęty przez  Zarząd Wschodniego Banku 
Spółdzielczego w Chełmie Uchwałą nr 71/4/2017,  a zatwierdzony  przez  Radę Nadzorczą Wschodniego 
Banku Spółdzielczego  w Chełmie Uchwałą nr 11/2/2017. 
 
II. STRUKTURA I SCHEMAT SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 
 
Funkcjonujący w Banku system kontroli wewnętrznej, zorganizowany jest na trzech niezależnych poziomach 
(liniach obrony): 
 

Poziom I 
(I linia obrony) 

Funkcja zarządzania ryzykiem w działalności operacyjnej Banku. 
Celem kontroli jest zapewnienie zgodności wykonywanych czynności  
z procedurami wewnętrznymi, a także bieżące reagowanie                          
na stwierdzone nieprawidłowości oraz monitorowanie mechanizmów 
kontrolnych. Kontrola ta obejmuje stanowiska, grupy ludzi                              
lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań 
przypisanych tej funkcji. Kontrola sprawowana jest w zakresie jakości    
i poprawności wykonywanych czynności przez każdego pracownika 
oraz dodatkowo przez osoby z nim współpracujące i jego 
bezpośredniego przełożonego oraz wszystkie osoby, którym czynności 
kontrolne wyznaczono w zakresach obowiązków. 



 

 
 
 
 
 

Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie: 

ul. I Pułku Szwoleżerów 9 
22-100 Chełm 
NIP 563-10-94-361      Regon 000500642 

Zarząd Banku: 

Jerzy Dobosz - Prezes Zarządu 
Agnieszka Kiryczuk - Z-ca Prezesa Zarządu 
Jarosław Pawelec - Z-ca Prezesa Zarządu 

Centrala: 

tel.  82 562 15 55 
fax  82 562 15 56   

zarejestrowany Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą 
w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000017260 

   www.wbschelm.pl               e-mail: sekretariat@wbschelm.pl  

Poziom II 
(II linia obrony) 

Funkcja zarządzania ryzykiem realizowana przez specjalnie do tego 
powołane niezależne stanowiska lub komórki organizacyjne                        
w strukturach Banku niezależnie od zarządzania ryzykiem                              
na Poziomie I, w tym Zespół ds. zgodności kontroli wewnętrznej (…). 
Kontrola obejmuje, m.in. ocenę skuteczności  mechanizmów kontroli 
na pierwszym poziomie oraz ocenę prawidłowości przestrzegania zasad  
zarządzania ryzykiem w działalności Banku.  
 

Poziom III 
(III linia obrony) 

Audyt wewnętrzny ( sprawowany przez odpowiednią komórkę Banku 
Zrzeszającego) mający za zadanie  badanie i ocenę, w sposób 
niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu 
zarządzania ryzykiem  i systemu kontroli wewnętrznej w Banku. 

 
Na wszystkich trzech poziomach, w ramach systemu kontroli wewnętrznej, pracownicy Banku, w związku                     
z wykonywaniem obowiązków służbowych, odpowiednio stosują mechanizmy kontrolne lub niezależnie 
monitorują ich przestrzeganie.  
 
III. FUNKCJA KONTROLI  
 
Na funkcję kontroli składają się: 

 mechanizmy kontrolne, 
 niezależne monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych  
 raportowanie w ramach funkcji kontroli.                        

 
IV. KOMÓRKA DS. ZGODNOŚCI 
 
Szczegółowe obowiązki i zasady działania Zespołu ds. zgodności i kontroli wewnętrznej we Wschodnim Banku 
Spółdzielczym w Chełmie: 
-  „Polityce zgodności we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie” 
- „Regulaminie funkcjonowania Zespołu ds. zgodności i kontroli wewnętrznej we Wschodnim Banku 
Spółdzielczym w Chełmie”.  
 
V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANÓW  BANKU ZA ZAPROJEKTOWANIE, WPROWADZENIE 
ORAZ ZAPEWNIENIE SKUTECZNEGO I ADEKWATNEGO SYSTEMU KONTROLI 
WEWNĘTRZNEJ  
 
Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu 
kontroli wewnętrznej, a Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem i zapewnieniem 
funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej oraz dokonuje corocznej oceny 
adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej. 

 
 


