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Podstawa wydania 

Rekomendacja W – Wprowadzenie

Prawo 
bankowe

•Art. 137. 1. Komisja Nadzoru Finansowego:

5) może wydawać rekomendacje dotyczące dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania bankami.

CRD IV

•Art. 77 ust. 1 Właściwe organy zachęcają instytucje, które są istotne ze względu na ich wielkość, strukturę organizacyjną, a także
charakter, skalę oraz złożoność ich działalności, do rozwijania potencjału w zakresie wewnętrznej oceny ryzyka kredytowego i
szerszego korzystania z metody wewnętrznych ratingów do obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do
ryzyka kredytowego, jeżeli ich ekspozycje są istotne w wartościach bezwzględnych i jeżeli mają one jednocześnie znaczną liczbę
istotnych kontrahentów. Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla kryteriów określonych w części trzeciej tytule I rozdział 3 sekcja
1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

•Art. 77 ust. 3 Właściwe organy zachęcają instytucje, biorąc pod uwagę ich wielkość, strukturę organizacyjną, a także charakter, skalę i
złożoność ich działalności, do rozwijania potencjału w zakresie wewnętrznej oceny ryzyka szczególnego i szerszego korzystania z
wewnętrznych modeli obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do ryzyka szczególnego z tytułu instrumentów
dłużnych w portfelu handlowym, wraz z wewnętrznymi modelami obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do
ryzyka niewykonania zobowiązań i ryzyka migracji, jeżeli ich ekspozycje na ryzyko szczególne są istotne w wartościach bezwzględnych i
jeżeli mają one znaczną liczbę istotnych pozycji w instrumentach dłużnych różnych emitentów.

•Art. 85 ust. 1 Właściwe organy zapewniają wdrożenie przez instytucje polityk i procedur służących do oceny ekspozycji na ryzyko
operacyjne, w tym ryzyko modelu, i ryzyko obejmujące zdarzenia rzadko występujące, lecz mające poważne skutki, a także do
zarządzania taką ekspozycją. Instytucje określają, co stanowi ryzyko operacyjne do celów wspomnianych polityk i procedur.
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Rekomendacja W – Wprowadzenie

Publikacja 
Rekomendacji W

Obowiązywanie 
Rekomendacji W

Ankieta dotycząca 
Rekomendacji W

•badaniem objęto 36 
podmiotów

Rozpoczęcie procesu 
inspekcyjnego w 
zakresie zarządzania 
ryzykiem modeli

•inspekcje przeprowadzane 
w ponad 10 podmiotach

Pismo do sektora

•uwagi zgrupowane w 5 
obszarów tematycznych 

VII.2015 30.VI.2016 X.2016 27.VII.2017XII.2016-…

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       6

Model – narzędzie służące do sporządzania ograniczonego (do najistotniejszych wymiarów) opisu wybranego aspektu rzeczywistości

(identyfikujące i przybliżające, na gruncie teorii lub empirii, występujące w niej relacje), z wykorzystywaniem którego związane jest ryzyko

poniesienia przez bank straty, z powodu błędów w opracowaniu, wdrożeniu lub stosowaniu takiego narzędzia.

Rekomendacja W – Wprowadzenie

Model

Pomiar ryzyka:
• ocena zdolności i wiarygodności 

kredytowej, 
• wyznaczanie poziomu rezerw i 

odpisów aktualizujących, 
• obliczanie wymogów kapitałowych,
• szacowanie kapitału wewnętrznego, 
• kalkulacja nadzorczych miar 

płynności,
• przeprowadzanie testów warunków 

skrajnych,
• wyznaczanie wartości narażonej na 

ryzyko,
• detekcja przypadków prób wyłudzenia 

kredytów

Wycena:
• wycena instrumentów 

finansowych,
• modelowanie cen 

nieruchomości, 
• wycena pozostałych 

zabezpieczeń rzeczowych
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Rekomendacja W – Wprowadzenie

Diagram procesu identyfikacji i klasyfikacji modelu
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Rekomendacja W – Wprowadzenie

Diagram cyklu życia modelu
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Rekomendacja W – Wprowadzenie

Proces zarządzania ryzykiem modeli w liczbach (banki komercyjne)

Ponad 1200 
zidentyfikowanych 

modeli 

Dane 
wykorzystywane w 

modelach

Ok. 100 walidatorów

• Ok. 45 % modele istotne

• Ok. 60 % modele statystyczne

• Ok. 65 % modele ryzyka 
kredytowego

• Ok. 70 % modele wewnętrzne

• Ok. 1/2 dane wewnętrzne

• Ok. 1/3 dane mieszane

• Ok. 1/6 dane zewnętrzne

• Średnio 3 walidatorów w 
banku, przy jednoczesnej dużej 
wariancji <1;12>

• Dominanta <0;4> modele na 
walidatora
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Rekomendacje 1-7: Ład i proces. Zarządzanie modelami

Zarząd

Twórcy 
modeli

Użytkownicy 
modeli

Walidacja Dane …

Audyt 
wew.

Rada 
Nadzorcza

Praktyka wdrażania przez banki Rekomendacji W… – wybrane trudności
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Praktyka wdrażania przez banki Rekomendacji W… – wybrane trudności

Rekomendacja 1 - 2 Trudność

Zasady i organizacja procesu zarządzania ryzykiem modeli

R1 Opracować i wdrożyć politykę zarządzania ryzykiem modeli,
zgodną z wewnętrzną strategią zarządzania ryzykiem.

Powszechność, proporcjonalność, adekwatność.
Złożoność procesu. Zasoby.

R1: Objęcie procesem wszystkich modeli wykorzystywanych
i planowanych do wykorzystania w Banku.

Identyfikacja modeli w Banku. Definicja modelu, zapewnienie
świadomości właścicieli i użytkowników modeli i narzędzi.

R1: Bieżąca i kompleksowa wiedza o poziomie ryzyka
poszczególnych modeli – również w ujęciu zagregowanym.

Definicja poziomu ryzyka modelu. Aktualizacja oceny.
Określenie adekwatnej oceny zagregowanej.

R2: Efektywny nadzór Zarządu i Rady Nadzorczej. Zapewnienie odpowiednio szerokiej informacji zarządczej dla
Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym formalizacja procesu.
Efektywna kontrola i nadzór nad poziomem ryzyka modeli.

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       13

Przykład: złożone narzędzie w procesie kredytowym, nieuznane za model

Ryzyko braku kontroli:

• Błędnych założeń
• Błędnej implementacji
• Błędnego wnioskowania
• Błędnych danych

Właściciel nie rozpoznaje modelu

Zarządzający ryzykiem nie ma 
świadomości względem narzędzia

Braki w spełnieniu wymogów 
(dokumentacji, weryfikacji itp.)

Zapobieganie:

• Szkolenie (regularne, powszechne)
• Definicje, ankiety
• Poszukiwanie modeli przez jednostki zewnętrzne: walidacja, audyt

Praktyka wdrażania przez banki Rekomendacji W… – wybrane trudności
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Rekomendacja 3 - 4 Trudność

Zasady i organizacja procesu zarządzania ryzykiem modeli

R3: Komitet określa poziom tolerancji na ryzyko modeli. Wielowymiarowość ryzyka modeli.
Trudna kwantyfikacja.

R3: Kontrola poziomu ryzyka modeli względem zaakceptowanego
poziomu tolerancji.

Regularność. Pomiar wszystkich czynników. Proces eskalacji.

R4: Zasoby oraz odpowiedni poziom niezależności między
właścicielami a walidatorami modeli.

Umiejscowienie walidacji w strukturze Banku.
Zapewnienie walidatorów kompetentnych dla poszczególnych
modeli oraz przepływu wiedzy w Banku.

R4: Koordynacja działań: dedykowany pracownik, zintegrowane
podejście do zarządzania i bieżący monitoring zagregowanego
ryzyka modeli przy modelach istotnych.

Rozproszenie modeli, procesów i funkcji. Potrzeba nowych
narzędzi. Adekwatność miar ryzyka modelu i zagregowanego
ryzyka modeli. Monitoring miar w skali Banku.
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Przykład: poziom tolerancji na ryzyko modeli ustalony wyłącznie jako:
1) średnia arytmetyczna z poziomu ryzyka modeli istotnych

2) średnia arytmetyczna z poziomu ryzyka modeli istotnych i nieistotnych

Łączne ryzyko modeli nieistotnych 
może być materialne

Miara niezależna od ryzyka modeli 
uznanych za nieistotne

Zapobieganie: miara adekwatna do ryzyka

Miara niezwiązana z np. 
potencjalnymi stratami w PLN

Rozmycie ryzyka najistotniejszych 
modeli – nieadekwatność miary

Miara zrównująca wagę wszystkich 
rozpoznanych modeli
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Rekomendacja 5 - 7 Trudność

Zasady i organizacja procesu zarządzania ryzykiem modeli

R5: Sformalizowane role i standardy budowy, wdrażania,
stosowania, weryfikacji jakości działania i dokumentacji modeli
oraz procesu przygotowywania danych.

Złożoność. Zasady zarządzania projektami i jakości danych.
Wymogi czasowe i pracochłonność. Rozproszenie
odpowiedzialności. Niska świadomość ryzyka modeli.

R5: Role: definiowanie potrzeb biznesowych, zakresu stosowania
i określanie kryteriów akceptacyjnych jakości działania modelu.

Własność roli. Formalizacja celów. Rozproszenie ról. Kontrola
spełnienia kryteriów akceptacyjnych, ramy czasowe i eskalacja.

R6: W ramach SIZ: poziom ryzyka modeli istotnych i jego trendy,
kluczowe ustalenia i status realizacji zaleceń, ocena poziomu
narażenia Banku na ryzyko.

Kompletność ustaleń i spójność komunikatu z przyjętymi
wartościami progowymi / kryteriami akceptacyjnymi. Ocena
realizacji zaleceń. Kwantyfikacja ryzyka.

R7: Proces zarządzania ryzykiem modeli powinien stanowić
przedmiot okresowych, niezależnych audytów. Kompletność i
zasoby audytu. Udział DAW w komitecie w roli obserwatora.

Zapewnienie dedykowanych audytów oraz uwzględnienia w
audytach tematycznych. Zasoby kadrowe. Rozwiązania
proceduralne (w tym zapewnienie stałego udziału w komitetach).
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Rekomendacje 8-17: Proces zarządzania modelami 
Jakość danych i modeli 

Walidacja

Działanie

Model

Dane

TEST

TEST

TEST
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Rekomendacja 8 Trudność

Proces zarządzania ryzykiem modeli

R8: Klasyfikacja modeli do klas istotności odbywa się na
podstawie zatwierdzonych zasad i jasno określonych kryteriów
pozwalających na spójne, konsekwentne i miarodajne
rozróżnianie istotności pomiędzy modelami.

Zagrożenie wieloznacznością zapisów, oceną bardzo ekspercką /
dowolną, brakiem spójności i niestabilnością.

R8: Objęcie procesem modeli niezależnie od: źródeł pochodzenia
modelu, źródeł danych, fazy cyklu życia, metody budowy, oceny
istotności modelu.

Konsekwencja wdrożenia. Pozyskanie dokumentacji oraz kontrola
jakości danych i modeli zewnętrznych/grupowych. Adekwatność
stosowanych modeli. Uwaga dla modeli wycofywanych itp.

R8: Zapewnienie informacji nt. jakości danych i procesu jakości
danych zewnętrznych oraz ich reprezentatywności.

Kontrola częściowo poza Bankiem, potrzeba np. rewizji umów.
Luki w dokumentacji dostępnej publicznie.

R8: Zarządzanie modelami zewnętrznymi: dokumentacja
techniczna, ocena jakości działania, testy wdrożeniowe i
wsparcie. Znajomość założeń, adekwatne stosowanie
(sformalizowane), zapewnienie ciągłości działania.

Kontrola częściowo poza Bankiem, potrzeba np. rewizji umów.
Luki w dokumentacji dostępnej publicznie. Dopasowanie
modelu. Zapewnienie zgodności modelu z założeniami
i potrzebami Banku.
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Przykład: przyjęcie modelu grupowego bez pełnej dokumentacji technicznej

Ryzyko założeń

Niewiedza co do jakości modelu

Niepewność co do dopasowania 
modelu

Utrudnione działania zaradcze i 
naprawcze, ciągłość

Braki w dokumentacji z budowy

Zapobieganie: pozyskanie (zapewnienie) wiedzy u źródeł, 
własny monitoring i walidacja, backtesting modelu, model challenger

Braki w dokumentacji 
wdrożeniowej

Braki w dokumentacji z 
monitoringu / walidacji
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Przykład: pominięcie modelu wycofywanego w badaniach jakości / eskalacji

Długotrwałe narażenie na ryzyko modelu, opóźniona reakcja, niepełne 
wykorzystanie dostępnej wiedzy przy wyborze nowego modelu 

Model przeznaczony do wycofania – np. rozpoznana niska jakość

Pominięcie modelu w badaniach jakości (monitoring, walidacja) i procesie eskalacji

Istotne opóźnienie w wdrożeniu nowego / przebudowanego modelu
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Rekomendacja 9 Trudność

Elementy procesu zarządzania ryzykiem modeli

R9: Unikać stosowania modeli niespełniających zdefiniowanych
przez bank miar jakości.

Zdefiniowanie adekwatnych miar jakości, testy modelu, pewna
reakcja na przekroczenia progów ostrzegawczych/krytycznych.

R9: Przy stosowaniu modeli istotnych ekspozycja banku na ryzyko
modeli nie powinna przekraczać poziomu odpowiadającego
tolerancji na ryzyko modeli – ograniczać ryzyko modeli.

Zdefiniowanie adekwatnego poziomu tolerancji, jego testowanie,
adekwatna reakcja w przypadku przekroczenia progów, metody
ograniczenia ryzyka modeli.

R9: Identyfikacja ryzyka modeli istotnych (immanentnych
ograniczeń modelu, założeń, danych, administrowania,
współzależności). Mierzalność ryzyka.

Kontrola częściowo poza Bankiem, potrzeba np. rewizji umów.
Luki w dokumentacji dostępnej publicznie.

R9: Określić kryteria akceptacyjne i powiązany proces eskalacji. Automatyzm eskalacji, powiązanie z kryteriami i progami.

R9: Starannie dokumentować proces budowy modelu. Dokumentacja założeń, stosowanych danych (RDS), analiz.

R9: Rozpocząć stosowanie modelu po uzyskaniu akceptacji
wyników testów wdrożeniowych modelu do środowiska
produkcyjnego potwierdzających jakość i funkcjonalności.

Zarządzanie projektem, harmonogram (w tym margines czasu,
trudna przewidywalność), zasoby, świadomość ryzyka w
instytucji.
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Przykład: stosowanie modelu przed końcem badań jakości

Narażenie na potencjalnie groźne konsekwencje: złych decyzji 
kredytowych/biznesowych, złej wyceny, wymogów kapitałowych itp.

Zbyt krótki harmonogram: Istotne opóźnienie budowy modelu

Wprowadzenie modelu do użycia mimo braku prewalidacji itp.

Nieznane słabości modelu, brak reakcji, otwarcie na ryzyko
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Przykład: brak zapewnienia procesu eskalacji

Niezapewnienie adekwatności 
reakcji

Braki kryteriów akceptacyjnych

Zapobieganie: przemyślany i uzgodniony z góry system prędkiej i adekwatnej reakcji na 
możliwe niedostatki rozwiązania modelowego

Nieokreślone wartości progowe

Braki przypisanych działań 
zaradczych i naprawczych

Brak automatyzmu stosowania

Niezapewnienie adekwatnej analizy

Niezapewnienie testu

Niezapewnienie (pełnej) reakcji
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Rekomendacja 9 Trudność

Elementy procesu zarządzania ryzykiem modeli

R9: Kopia bezpieczeństwa, ograniczenia w dostępie do kodów do
wybranych osób.

Zasoby (środowisko deweloperskie/testowe/produkcyjne),
świadomość, administracja.

R9: Zapewnić rejestrację wszystkich zmian w modelu. Zasoby, kontrola bezpieczeństwa i spójności, świadomość, audyt.

R9: Weryfikować zgodność sposobu i okoliczności wykorzystania
modelu z zasadami.

Tendencja do wykorzystania modelu poza oryginalnymi
założeniami i celami, wpływ użytkownika, ryzyko danych, ryzyko
założeń (np. zmiana otoczenia biznesowego).

R9: Kontrolować ryzyko na wszystkich szczeblach organizacji. Kontrola wszystkich danych zasilających i infrastruktury, kontrola
sposobu użycia i raportowania.

R9: Istotne: testowanie prawidłowości modelu już na etapie
modułów, przed sprawdzeniem całości.

Zapewnienie progów i eskalacji na poziomie poszczególnych
zmiennych, podgrup itp.

R9: Istotne: Kompleksowo testować model (jakościowo i
ilościowo, parametrycznie/nieparametrycznie/graficznie itp.).

Zasoby, identyfikacja wszystkich istotnych zagrożeń dla modelu,
proces eskalacji.
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Przykład: poprawnej eskalacji w procesie walidacji

Model: zestaw kryteriów akceptacyjnych i wartości progowych – światła drogowe

Walidacja

• Test istotności statystycznej zmiennych modelu scoringowego

• Jedna zmienna nie spełnia progu istotności (światło czerwone)

Walidacja

• Przeprowadza własny dobór zmiennych

• Model challenger – 1 zmienna usunięta, 2 dodane

Propozycja

• Challenger o zadowalających parametrach

• Rekomendacja przebudowy modelu
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Rekomendacja 9 Trudność

Elementy procesu zarządzania ryzykiem modeli

R9: Ryzyko modeli: weryfikować podjęcie i proces zmian
zaradczych i naprawczych.

Ryzyko braku/opóźnienia/niekompletności działań lub braku ich
wdrożenia i dalszej kontroli.

R9: Raportowanie ryzyka modeli dostosować do odbiorcy. Nieadekwatne dane mogą zaburzyć zarządzanie ryzykiem modeli.

Zasada wielu par oczu i adekwatna informacja pomagają w podjęciu adekwatnej 
reakcji (poinformowanej decyzji) i zapewnieniu jej realizacji.

Praktyka wdrażania przez banki Rekomendacji W… – wybrane trudności

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       27

Rekomendacja 10 Trudność

Zarządzanie modelami

R10: Prowadzić rejestr modeli, a w odniesieniu do każdego
z modeli, dziennik modelu.

Budowa użytecznego narzędzia, zasilanie danymi z całej
organizacji, aktualizacja, integralność.

R10: Dziennik powinien zawierać co najmniej:
metrykę wersji aktualnej i poprzednich, pole stosowania (w tym
decyzje i procesy), daty, lokalizacje dokumentów, właścicielstwo,
ocenę istotności, działania kontrolne i rekomendacje/zalecenia,

Aktualizacja, kontrola funkcjonalna

Odpowiednie narzędzia (scentralizowany rejestr, kontrola integralności danych rejestr-
dzienniki, automatyczna weryfikacja aktualizacji, terminy ostrożnościowe, ścieżka 
eskalacji) mogą wesprzeć zarządzanie modelami.
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Rekomendacja 11 Trudność Ryzyko

Fazy cyklu życia modeli

R11: Ustanowić formalne zasady:
dokumentowania procesu budowy i
przygotowania danych, wdrażania,
aktualizacji, zastępowania modeli.

Instytucja uczy się budując modele.
Zasoby. Wdrożenie w całej
instytucji.

Brak dokumentacji prowadzi do ryzyka założeń, 
danych, błędu ludzkiego
Wolnej / nieadekwatnej reakcji (wdrożenia)
nowego modelu.

R11: Staranna dokumentacja zmian. Zasoby, objęcie wszystkich kroków,
założeń itp.

Założeń, danych, błędu ludzkiego
Utrudnienia/uniemożliwienia odpowiedniego 
monitoringu/walidacji.

R11: Określenie procesu, w którym
funkcjonuje model.

Zdefiniowanie adekwatnych miar
jakości, właściwy backtesting
rezultatów, weryfikacja założeń.

Nieadekwatny monitoring/walidacja (w tym 
backtesting). Założeń. Wykorzystanie modelu 
w procesach niezgodnych z założeniami. Błędy 
danych (niereprezentatywność, jakość).  Brak 
kontroli procesu.

R11: Wykaz założeń modelu. Zdef. i opis wszystkich założeń
„merytorycznych” i „technicznych”
(w tym statystycznych).

Model nieadekwatny do zjawiska. Zła jakość 
techniczna (np. nieuprawnione wnioskowanie 
statystyczne – brak spełnienia założeń).
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Rekomendacja 12 Trudność Ryzyko

Jakość danych

R12: Zarządzanie jakością danych w oparciu
o zatwierdzone standardy – rekomendacja
nr 8 Rekomendacji D.

Dane wymaga kompleksowego
systemu jakości – duża skala
projektu + utrzymywanie.

Niepełne, błędne, nieopisane dane służące 
zarówno do budowy, jak i do wykorzystywania 
i testowania modelu.

R12: Intensyfikacja działań kontrolnych w
sytuacjach wyższego ryzyka.

Rozproszone dane, wprowadzane
manualnie, dane zewnętrzne bez
kontroli jakości, dane spoza sys. IT.

Braku poprawy i świadomości danych -> 
błędne działanie modeli i wnioskowanie

R12: Monitoring źródeł danych, działania
kontrolne, rejestracja i eskalacja błędów

Skala, systemy eskalacji Braku poprawy danych, błędnego działania 
modeli i wnioskowania

R12: Aktualna i kompletna informacja dot.
jakości danych, kryteria i miary jakości
danych

Przegląd, definicja i opis wszystkich
posiadanych/przetwarzanych oraz
potrzebnych źródeł danych. Dane
zewnętrzne. Ustalenie
adekwatnych miar jakości i progów,
proces eskalacji.

Niewykorzystanie dostępnych danych, 
wykorzystanie niezgodne z zawartością, 
niekompletność, przekłamania itp. danych, 
brak uwzględnienia niedostatków danych i 
modelu w wnioskowaniu.
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Rekomendacja 13-14 Trudność

Jakość działania modeli i proces eskalacji

R13: Regularna weryfikacja jakości działania modelu – wg
określonych z góry kryteriów.

Testy wg określonych kryteriów, automatyzacja (testy,
raportowanie), terminowość dla wszystkich modeli.

R13: Spójne miary jakości w czasie, minimalne kryteria
akceptacyjne.

Ustanowienie twardych kryteriów i ich internalizacja w
organizacji (ryzyko zbyt: miękkich, twardych, rozmytych),
stosowanie.

R13: Dostosować do specyfiki, wielometodowość: backtesting,
analiza wrażliwości, stress testy, benchmarki, analiza jakościowa.

Określenie i raportowanie poprawnego backtestingu lub
benchmarkingu, analiza stosowania, weryfikacja przyjętych
założeń, kaskadowość monitoringu.

R14: Zdefiniować przejrzysty proces eskalacji w organizacji. Zapewnienie obligatoryjności, zasobów, wdrożenia zaleceń w
całej instytucji, odpowiedzialnych wyjątków.

R14: Szeroki katalog działań uwzględniający m.in. analizę
trendów, jakościową, rewizję założeń, intensyfikację testów itp.

Identyfikacja możliwych błędów i kroków z wyprzedzeniem.

R14: Rozróżnienie działań zaradczych i naprawczych i ich
przypisanie do poziomów miar jakości.

Niechęć do obligatoryjnych działań – nawet zaradczych. Trudność
w definicji wszystkich głównych możliwych wad.
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Przykład: brak zapewnienia terminowego pełnego monitoringu

Brak świadomości problemu

Brak terminowego monitoringu

Opóźnienia testów, raportów oraz decyzji o działaniach wydłużają stan wyższego ryzyka
Ryzyko dodatkowo rośnie w czasie (zmiany założeń, niedopasowania itp.)

Brak weryfikacji istotnej zmiennej

Brak raportowania do wszystkich 
zainteresowanych

Brak automatycznych działań 
zaradczych / naprawczych

Brak raportu

Brak wyniku testu

Opóźnienie / brak reakcji
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Rekomendacja 15-17 Trudność

Walidacja

R15: Zapewnienie zasobów walidacji (liczebność, kompetencje
itp.)

Zapewnienie zasobów adekwatnych do potrzeb instytucji
(wymogi kadrowe)

R15: Pełna niezależność walidacji, brak walidacji własnych
modeli

Procedury eskalacji, wielowymiarowa separacja walidacji i
właścicieli modeli (organizacyjna, funkcjonalna itp.)

R16: Pisemne metodyki walidacji Zapewnienie dla odpowiednich modeli (w tym prewalidacja)

R16: Wielowymiarowość walidacji (stosowanie, wdrożenie, dane,
założenia, ocena własności statystycznych i rozwiązań
alternatywnych, zgodność z wymogami wew. i zew.,
raportowanie, ocena dokumentacji i zmian modeli).

Zapewnienie zasobów (w tym czasu) na wielowymiarową
analizę. Identyfikacja najistotniejszych pól do weryfikacji /
poprawy i adekwatnych narzędzi (np. testowanie założeń, model
challenger).

R17: Walidacja założeń i decyzji eksperckich. Braki w dokumentacji założeń i analiz.

R17: Komplementarne techniki walidacji (np. badanie na
podpopulacjach, czasie, poszczególnych zmiennych i błędów
oszacowań).

Zapewnienie zasobów (np. podpopulacje / zmiany w czasie),
wykorzystanie wyników.
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Przykład: pominięcie badania podpopulacji

Stracona okazja redukcji ryzyka, poprawy sprawozdawczości i zarządzania. 
Ryzyko niestabilności / pogorszenia charakterystyk modelu w przyszłości.

Model scoringowy: 2, nierozróżnione, w rzeczywistości różne populacje

Umiarkowanie dobre miary jakości modelu (wsp. Giniego, stabilność, wariancja)

Bank nie różnicuje populacji (np. pule, oddzielna identyfikacja zm. niezależnych)
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Agenda

Rekomendacja W – Wprowadzenie

Praktyka wdrażania przez banki Rekomendacji W – obserwacje i wnioski o 
charakterze systemowym

Wdrożenie Rekomendacji W – na przykładzie wdrażania MSSF 9

Pytania i dyskusja
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Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości dokonała publikacji

ostatecznej wersji standardu w lipcu 2014 r.

Wdrożenie Rekomendacji W – na przykładzie wdrażania MSSF 9

Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie 2016/2067 w

listopadzie 2016 r., data wejścia w życie styczeń 2018 r.
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Proces identyfikacji modelu/modeli MSSF 9

Wdrożenie Rekomendacji W – na przykładzie wdrażania MSSF 9

1 model 
MSSF 9

Stosowanie modeli 
parametrów ryzyka na 

potrzeby 
wewnętrzne/regulacyjne

Rekalibracja
wykorzystywanych 

modeli parametrów 
ryzyka (np. IRB)

1 model 
MSSF 9

Wiele 
modeli 
MSSF 9
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Proces identyfikacji modelu/modeli MSSF 9

Wdrożenie Rekomendacji W – na przykładzie wdrażania MSSF 9

1 model 
MSSF 9

Wiele 
modeli 
MSSF 9

Potencjalne korzyści

• Zarządzaniu podlega
wyłącznie jeden model

• monitoring

• walidacja

• wyznaczenie poziomu
zagregowanego ryzyka
modeli

Potencjalne problemy

• Trudności w zakresie
oszacowania poziomu
ryzyka modelu z uwagi na
dużą liczbę komponentów

• Wprowadzanie zmian do
modelu w wyniku
zidentyfikowanej
obniżonej jakości
działania
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Proces identyfikacji modelu/modeli MSSF 9

Wdrożenie Rekomendacji W – na przykładzie wdrażania MSSF 9

Wiele 
modeli 
MSSF 9

Brak stosowania 
modeli 

parametrów 
ryzyka na potrzeby 

wewnętrzne

Modele zostały 
zbudowane 

wyłącznie na 
potrzeby MSSF 9

Np. stosowane 
są wyłącznie 

kary scoringowe
nie generujące 
parametru PD

1 model 
MSSF 9

Wiele 
modeli 
MSSF 9

Model PD, Model LGD
Model CCF, Model EAD

Model korekty 
makroekonomicznej

Model wyceny do 
wartości godziwej

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       39

Proces identyfikacji modelu/modeli MSSF 9

Wdrożenie Rekomendacji W – na przykładzie wdrażania MSSF 9

1 model 
MSSF 9

Wiele 
modeli 
MSSF 9

Potencjalne korzyści

• Prostota w zakresie
oszacowania poziomu
ryzyka modeli

• Prostota w zakresie
zarządzania

• rejestr modeli

• dzienniki modeli

Potencjalne problemy

• Utrudnione zarządzanie

• monitoring

• walidacja

• Ryzyko braku objęcia
procesem wszystkich
modeli (np. modele
wyceny wartości
godziwej, modele korekty
makroekonomicznej)
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Wzrost znaczenia modeli prognoz ekonomicznych 

Rekomendacja 1.6 

W procesie identyfikacji wykorzystywanych przez siebie modeli bank powinien przeanalizować w szczególności następujące potencjalne obszary 

wykorzystywania modeli:

• pomiar ryzyka (ocena zdolności i wiarygodności kredytowej, wyznaczanie poziomu rezerw i odpisów aktualizujących, obliczanie wymogów kapitałowych, 

szacowanie kapitału wewnętrznego, kalkulacja nadzorczych miar płynności, przeprowadzanie testów warunków skrajnych, wyznaczanie wartości 

narażonej na ryzyko, detekcja przypadków prób wyłudzenia kredytów),

• wycena (wycena instrumentów finansowych, modelowanie cen nieruchomości, wycena pozostałych zabezpieczeń rzeczowych).

Modele prognoz 
makroekonomicznych 

zwyczajowo były 
wykorzystywane na potrzeby 
stress testów, budżetowania, 

określania strategii
Prognozy makroekonomiczne 

stanowią istotny element 
wpływający na poziom 

oczekiwanej straty kredytowej

Wdrożenie Rekomendacji W – na przykładzie wdrażania MSSF 9

Rozpoczęcie 
stosowania 

MSSF 9
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Wdrożenie Rekomendacji W – na przykładzie wdrażania MSSF 9

Modele zewnętrzne Modele wewnętrzne

Brak objęcia modeli procesem zarządzania ryzykiem modelu
• Brak klasyfikacji modelu do klas istotności
• Brak wyznaczania poziomu ryzyka modelu
• Brak uwzględnienia modelu w rejestrze
• Brak posiadania dziennika modelu

Brak dokumentacji modelowej 
Brak znajomości specyfiki modelu

Brak dokumentacji modelowej w szczególności w odniesieniu do 
modelu eksperckiego

Brak zasad przeprowadzania badania jakości działania modelu

Brak uzasadnienia dla zastosowania określonego  modelu 
zewnętrznego zamiast własnego modelu

Brak objęcia modelu procesem badania jakości działania

Brak określenia  zakresu walidacji modelu Brak zasad walidacji modelu

Brak przeprowadzenia  walidacji modelu

Wzrost znaczenia modeli prognoz ekonomicznych 
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Wdrożenie Rekomendacji W – na przykładzie wdrażania MSSF 9

Rekomendacja 11

Bank powinien określić zasady zarządzania modelami we wszystkich fazach ich cyklu życia.

Brak opisu w zakresie 
przyjętych założeń 
eksperckich i/lub 

ekspertów biznesowych

Brak 
informacji w 

zakresie 
zidentyfikowa
nych słabych 

stron oraz 
ograniczeń

Niedostateczny 
opis założeń 

stanowiących 
podstawę 

budowy modelu
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Wdrożenie Rekomendacji W – na przykładzie wdrażania MSSF 9

Rekomendacja 13

Bank powinien zapewnić, aby stosowane przez niego modele cechowały się odpowiednią jakością w każdej z faz cyklu ich życia, co wymaga, 

aby ich wykorzystanie i skuteczność podlegały regularnej weryfikacji, z częstotliwością dostosowaną do ich specyfiki.

Brak przeprowadzania 
badania jakości w 

stosunku do wszystkich 
modeli/komponentów 

modelu

Brak zestawu 
minimalnych 

kryteriów 
akceptacyjnych 

Brak formalnych 
zasad / 

niekompletność 
zasad oceny  
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Wdrożenie Rekomendacji W – na przykładzie wdrażania MSSF 9

Rekomendacja 14

Proces eskalacji negatywnych wyników weryfikacji jakości działania modeli.

Problemy z 
zapewnieniem 
jakości modeli

Problemy z określeniem katalogu 
działań zaradczych i naprawczych z 

uwzględnieniem podziału na 
działania potencjalne i 

obligatoryjne

Problemy z 
określeniem 

ścieżki 
eskalacyjnej
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Proces walidacji wewnętrznej

Wdrożenie Rekomendacji W – na przykładzie wdrażania MSSF 9

Rekomendacja 16  Zakres 
walidacji 

Brak  
dedykowanych 

metodyk 
walidacji

Niedostateczny 
zakres walidacji 
w szczególności 

brak 
niezależnej 
rekalkulacji 

Brak objęcia 
procesem 
walidacji 

niektórych 
komponentów 

modelu

Problemy 
związane z 

zapewnieniem 
adekwatnych 

zasobów ludzkich
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Proces walidacji wewnętrznej

Wdrożenie Rekomendacji W – na przykładzie wdrażania MSSF 9

Rekomendacja 17  Techniki 
walidacji 

Brak  
zdefiniowania 

wartości 
progowych

Niewystarczający
zakres technik 

badania

Brak 
zdefiniowania 

obligatoryjnych 
testów 
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Wybrane aspekty w stosunku do których nie zidentyfikowano istotnych problemów podczas wdrażania modeli MSSF 9

Wdrożenie Rekomendacji W – na przykładzie wdrażania MSSF 9

MSSF9

Stosunkowo 
dobra jakość 
dokumentacji

Przeprowadzona 
ocena jakości 

danych

Objęcie modeli 
procesem 

zarządzania 
ryzkiem modeli

Przeprowadzony 
audyt 

wewnętrzny

Przeprowadzona 
walidacja 

implementacji

Przeprowadzona 
prewalidacja
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Agenda

Rekomendacja W – Wprowadzenie

Praktyka wdrażania przez banki Rekomendacji W – obserwacje i wnioski o 
charakterze systemowym

Wdrożenie Rekomendacji W – na przykładzie wdrażania MSSF 9

Pytania i dyskusja
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