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P
o co potrzebne są w banku procedury? Z kil-
ku powodów. Praca bankowca jest złożona, 
a czynności zwykle rozdzielone na kilka sta-
nowisk pracy. Na każdym stanowisku powi-
nien wykonywany być określony zakres zadań 

zmierzających do wspólnego celu. Tę samą pracę w banku 
może wykonywać kilku lub nawet kilka tysięcy różnych 
osób. Powinni oni postępować według jednolitych proce-
dur. Musi istnieć zachowana w czasie pamięć o zakresie 
czynności wykonywanych przy danym zadaniu. Trzeba 
umożliwić nowej osobie, poprzez zapoznanie się z proce-
durą, objęcie danego stanowiska pracy i postępowania tak 
jak poprzednik. W relacji z klientem bank musi być wia-
rygodny, postępować dokładnie według zapowiedzi, a nie 
zależnie tylko od inwencji pracownika czy kierownika, od 
tego, jaką wiedzę ma konkretna osoba czy też w jakiej jest 
kondycji.

Procedury pomiaru ryzyka
Bank musi samodzielnie opracować procesy oceny adekwat-

ności kapitałowej. Wymagane jest duże sformalizowanie szaco-
wania kapitału regulacyjnego, a cały proces oceny adekwatności 
powinien zawierać:

n  pisemne zasady polityki oraz procedury 
identyfikowania, pomiaru i raportowa-
nia ryzyka,

n  opis procesu ustalania kapitału w zależ-
ności od poziomu ryzyka,

n  opis procesu ustalania celów kapitało-
wych, 

n  opis systemu kontroli oraz audytu we-
wnętrznego.

Prawo to obowiązuje wszystkie ban-
ki. Jednak rodzaj banku, jego wielkość 
i skala działania przesądzają o tym, jakie 
są możliwe i potrzebne sposoby definio-
wania i mierzenia ryzyka oraz szacowaniu 
kapitału wewnętrznego. W zależności 
od tego także nadzór bankowy różnicuje 
swoje wymagania. Dlatego każdy bank 

powinien rozpoczynać analizy od spisania rodzajów prowadzo-
nej działalności, a nie od sporządzenia wypisów z literatury doty-
czących rodzajów ryzyka występujących we wszystkich rodzajach 
działalności. Pracujemy w konkretnej instytucji i musimy orga-
nizować zarządzanie w naszym banku.  

Zasada proporcjonalności
Obowiązuje zasada proporcjonalności stosowanych środków, 

narzędzi i ponoszonych kosztów do skali prowadzonego biznesu 
i charakteru narażania się na ryzyko. Jest to oczywiste, bo meto-
dy zarządzania ryzykiem w małym lokalnym banku, zatrudniają-
cym 50 osób muszą być inne niż w wielkim międzynarodowym 
banku działającym w kilku krajach i zatrudniającym kilkadzie-
siąt tysięcy pracowników. 

Warto pamiętać, że proces oceny adekwatności kapitału 
wewnętrznego powinien służyć poprawie efektywności. Po to 
dokonuje się szczegółowej analizy, aby poprawić efektywność 
banku, a nie po to tylko, aby sprostać zewnętrznym normom 
kontrolowanym przez instytucje nadzorcze.  

Jeśli banki nie osiągną rzeczywistej poprawy skuteczności 
zarządzania ryzykiem, to nie spełnią celu określonego w NUK. 
Skuteczność mierzy się skalą narażenia banku na straty, te oczeki-
wane związane z charakterem prowadzonego biznesu, znajdujące 
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pokrycie w wyniku finansowym oraz 
nieoczekiwane, dla pokrycia których 
trzeba mieć odpowiedni poziom fun-
duszy własnych.

Jak to się robi  
w dużym banku?

Duży bank ma kilka obszarów 
biznesowych, które są od siebie od-
dzielone. Oznacza to, że ludzie z jed-
nego obszaru nie zajmują się tym, 
czym ich koledzy w innej części ban-
ku. Struktury organizacyjne działają 
w różnych miejscowościach na tere-
nie całego kraju lub w różnych kra-
jach. Zarządzanie jest wieloszczeblo-
we i procedury tworzone są na wielu 
poziomach struktury organizacyjnej 
i dla wielu odrębnych obszarów biznesu. Na wyższych po-
ziomach formułuje się cele i zasady, które wytyczają kierunki 
pracy przy opracowaniu spójnych metod i technik na niż-
szym poziomach. W wydzielonych obszarach biznesowych 
(detal, korporacje, inwestycje, rynek kapitałowy itp.) istnie-
ją produkty różniące się charakterystyką finansową, metodą 
badania ryzyka i sposobem obsługi klienta. Specyficzny jest 
wpływ każdego produktu na rentowność banku, generowanie 
potrzeb kapitałowych, stosowane metody i techniki pomiaru 
ryzyka. Niezbędna jest więc silne rozbudowana struktura pro-
cedur opisujących funkcjonowanie banku. 

Na poziomie rady nadzorczej opracowuje się strategie 
działania. Dotyczą one obszarów biznesu i rodzajów ryzyka. 
Określa się cele zagregowane oraz miary ogólne. Później na 
poziomie zarządu cele te są przekładane na polityki działania, 
zawierające bardziej konkretne wytyczne. Na poziomie zarzą-
du uchwalana jest polityka działania, która pokazuje, co po-

winny osiągać dane linie biznesowe 
i określone struktury organizacyjne. 
Dopiero na podstawie tych doku-
mentów opracowuje się wytyczne, 
regulaminy i procedury, w których 
zawarte są szczegółowe metody 
i techniki działania. 

Zbędne  
piętrowe szczeble 

W banku funkcjonującym na 
małym terenie zwykle występuje 
jeden poziom zarządzania. Wszyscy 
pracują w jednakowych warunkach. 
Bank nie jest wewnętrznie podzie-
lony na obszary i linie biznesowe 
– wszystkich klientów obsługuje się 
w tym samym miejscu i czynności 

wykonywane są przez tych samych pracowników. Pracownicy 
na bieżąco kontaktują się z sobą i w naturalny sposób uzgad-
niają swoje działania, co pozwala na jednolite zachowania. 
Rozróżnienie klientów na osoby fizyczne, przedsiębiorców, 
samorząd terytorialny nie wpływa na odrębną charakterysty-
kę rentowności i miar ryzyka przeprowadzanych transakcji. 
Podobnie realizowana jest obsługa tych klientów. 

W oczywisty sposób w bankach spółdzielczych nie ma 
potrzeby formułowania zasad tworzenia procedur powstają-
cych na niższych poziomach zarządzania, bo tych poziomów 
nie ma. Niepotrzebne są piętrowe procedury, w których te 
same osoby w jednym dokumencie określają, co mają zrobić 
(informują siebie), a później w innych dokumentach wypeł-
niają te dyspozycje. Wystarczy wprost przedstawić cele, me-
tody i techniki działania w jednym dokumencie odnoszącym 
się danego obszaru zarządzania. Forma procedur powinna  
uwzględniać kilka czynników:

ZARZĄD 
n  ustala zasady polityki zarządzania 

ryzykiem i szacowania kapitału 
wewnętrznego

n  przekazuje okresowe informacje 
do rady nadzorczej o realizacji stra-
tegii zarządzania ryzykiem

n  przygotowuje informację dotyczącą 
adekwatności kapitałowej (wynika 
z to uchwały nr 6/2008 KNB)

n  dokonuje stopniowych zmian w pro-
cedurach zarządzania określonymi 
rodzajami ryzyka w celu dostosowa-
nia ich do nowych wymogów
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n  spójność z kwalifikacjami osób zatrud-
nionych w banku,

n  dostosowanie do jakości systemów in-
formatycznych pozwalających na gene-
rowanie tylko określonych raportów,

n  dostępność informacji, 
n  możliwości sfinansowania inwestycji 

koniecznych dla stosowania określo-
nych technik zarządzania ryzykiem 
(koszty inwestycji oraz zatrudnienia 
specjalistów czy doradców).

O skutecznym rad 
sposobie

Na poziomie rady nadzorczej bu-
dowana jest strategia działania, która 
nie wymaga jednak nadmiernej szcze-
gółowości w zakresie zasad i metod 
działania. Członkowie rady są bardziej 
reprezentantami spółdzielców niż pro-
fesjonalnymi bankowcami. Bardziej in-
teresują się więc oceną wyników banku 
niż sposobem osiągania tych rezulta-

tów. Tym niemniej rady są obowiązane 
pełnić swoją rolę także w obszarze za-
rządzania ryzykiem. 

Potrzebny jest jeden dokument 
w horyzoncie rocznym formułujący 
cele zarządzania różnymi rodzajami ry-
zyka, ale bez wprowadzania szczegóło-
wych ich miar. Raczej trzeba skupić się 
na określeniu obszarów ryzyka i wyzna-
czeniu generalnych celów w kontekście 
osiągania wyniku. Nie ma możliwości 
i potrzeby absorbowania rady nadzor-
czej technikami zarządzania. 

Dla skutecznej pracy rady w sferze 
zarządzania ryzykiem lepiej odnieść 
się do mniejszego zakresu zagadnień, 
ale ze zrozumieniem, niż przedstawiać 
dużo i niezrozumiałe. Z praktyki wiem, 
że dotyczy to rad nadzorczych różnych 

banków. Zawsze można tak skompliko-
wać dokumenty prezentowane radzie, 
aby niewiele z tego mogła zrozumieć, 
a przecież nie o to chodzi. 

Oryginał lepszy od kopii
Zarząd z reguły liczy trzy osoby 

i trudno podzielić obowiązki tak, aby 
rozdzielić odpowiedzialność za ryzyko 
od innych obowiązków. W bankach 
zatrudniających niewielu pracow-
ników trzeba pamiętać, że podział 
obowiązków należy dostosować do 
struktury organizacyjnej, a nie wzor-
ców książkowych. Niestety wiele 
podpowiedzi docierających do BS-ów 
jest skróconą kopią metod działania 
dużych banków, dotyczy to np. ofert 
firm doradczych. Spełnianie słusznych 
reguł zarządzania ryzykiem nie można 
realizować poprzez stosowanie tych 
samych rozwiązań instytucjonalnych 
w każdym banku. Nie wolno dopro-

wadzić do tego, aby nadmiar 
regulacji paraliżował funkcjo-
nowanie banku. By pogodzić 
teorię z praktyką, potrzebna jest 
wiedza, doświadczenie i wyob-
raźnia. Dokumenty określające 
zasady i procedury mogą być 
proste, konkretne i w miarę 
szczegółowe. Dobrze jest, je-
śli nie zawierają wiele tekstów 
przepisanych (na wszelki wypa-
dek) z regulacji zewnętrznych, 
ale odnoszą się do obszarów 
ryzyka naszego banku. Przepi-

sy są wówczas lepiej rozumiane przez 
pracowników i mogą być realizowane 
dużo bardziej skutecznie.

Część banków spółdzielczych dobrze 
zarządza ryzykiem mimo braku sformalizo-
wanych procedur. W takiej sytuacji warto 
opisać to, co się robi, zamiast kopiować ze-
wnętrzne podpowiedzi. Rada praktyczna: 
w procedurach nie zawsze trzeba formalnie 
określać treść różnych raportów. Jeśli osoby, 
do których się raportuje, siedzą w jednym 
pokoju, wystarczy czynność raportowa-
nia sprowadzić do stwierdzenia: kto, kogo 
i o czym informuje.  ®

Autor jest ekspertem zarządzania ryzykiem 

bankowym. Prowadzi szkolenia i projekty 

wdrożeniowe z zakresu NUK w bankach 

spółdzielczych. 

RADA NADZORCZA 
n  ocenia system zarządzania ryzy-

kiem w strukturze organizacyjnej 
banku,

n  uchwala strategię zarządzania ry-
zykiem,

n  uchwala zasady ogłaszania informa-
cji o adekwatności kapitałowej (wy-
nika to z uchwały nr 6/2008 KNB). 

Rzetelna informacja 
– Twoje bezpieczeƒstwo!

Systemy Wymiany Informacji wspomagajà:
– ocen´ wiarygodnoÊci klientów 

i weryfikacj´ ich to˝samoÊci,
– pe∏niejszà ocen´ ryzyka i popraw´ 

efektywnoÊci dzia∏aƒ prewencyjnych,
– lepszà ochron´ klientów i depozytów, 

popraw´ bezpieczeƒstwa operacji,
– przeciwdzia∏anie wy∏udzeniom 

i popraw´ wykrywalnoÊci 
zachowaƒ przest´pczych,

– wzmocnienie zarzàdzania 
ryzykiem, na rynku 
finansowania nieruchomoÊci.

Systemy Wymiany Informacji, 
m.in. z uwagi na bie˝àcà, codziennà 

aktualizacj´ danych, sà jedynymi tego 
rodzaju zasobami informacji w Polsce.

Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. 
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

tel.: (+48 22) 48 68 400
fax: (+48 22) 48 68 403

strona internetowa: www.cpb.pl 
e-mail: centrum@cpb.pl

www.cpb.pl/swi

Administrowaniem 
Systemami Wymiany Informacji 

zajmuje sí :

● BANKOWY REJESTR
● POJAZDY
● POSIADACZE
● ZORO
● DOKUMENTY ZASTRZE˚ONE

www.dokumentyzastrzezone.pl
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