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Część I

System Zarządzania Ryzykiem – podstawowe wymogi 

dla domów maklerskich
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System Zarządzania Ryzykiem – definicja

Pomiar

Monitorowanie 
i kontrola

Ograniczanie

Raportowanie

Identyfikacja

Zarządzanie 

ryzykiem

?

Rozporządzenie 856/2017:

…odpowiednio zaprojektowane i wdrożone procesy identyfikacji, pomiaru lub szacowania, monitorowania i kontroli 

oraz ograniczania ryzyka służące zapewnieniu adekwatności i prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji 

szczegółowych celów prowadzonej przez dom maklerski działalności…

Źródło: www.sjp.pwn.pl

SZR Procesy
Polityki, strategie i procedury

Ludzie i zasoby
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System Zarządzania Ryzykiem – ujęcie ogólne

Zdolność do 

podejmowania ryzyka

Zrozumieć poziom ryzyka 

jaki firma (jej zasoby) jest 

w stanie wytrzymać Apetyt na ryzyko

Wyrazić granice ryzyka, 

jakie firma chce 

podejmować w celu 

realizacji strategii 

biznesowej

Strategia Zarządzania 

Ryzykiem

Opracować strategiczne 

podejście do wprowadzenia 

w życie przyjętego apetytu 

na ryzyko 
Polityki i procedury

Wprowadzić szczegółowe 

postanowienia strategii i apetytu na 

ryzyko na poziomie operacyjnym, 

wdrożyć procesy zarządzania ryzykiem, 

ustalić podział zadań i obowiązków

Pomiar

Monitorowanie 
i kontrola

Ograniczanie

Raportowanie

Identyfikacja
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System Zarządzania Ryzykiem a rodzaj firmy inwestycyjnej

Dom Maklerski
Art. 110a ust. 1 pkt 4 Ustawy

Dom Maklerski
Art. 95 ust. 2 CRR

Dom Maklerski
Art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. c CRR

• Oddział 2a Ustawy

• Rozporządzenie 856/2017

• Art. 23 Rozporządzenia UE 2017/565

• CRR

• Art. 110a-110d, art. 110g-110q, art. 110v-110za 

Ustawy

• Rozdział 1, 2, 4, 5, 6 Rozporządzenia 856/2017

• Art. 23 Rozporządzenia UE 2017/565

• CRR

• Art. 23 Rozporządzenia UE 2017/565

• Rozdział 4 Rozporządzenia 856/2017

Apetyt na 

ryzyko

Apetyt na 

ryzyko

Apetyt na 

ryzyko

Szczegółowe 

zasady zarządzania 

ryzykiem

Szczegółowe 

zasady zarządzania 

ryzykiem

Ogólne zasady zarządzania ryzykiem

TWS TWSLimity wewnętrzne Limity wewnętrzne

ICAAP

SIZ SIZAwaryjne plany Awaryjne plany

Jednostka realizująca 

funkcję zarządzania 

ryzykiem

Komitet ds. ryzyka

Jednostka realizująca 

funkcję zarządzania 

ryzykiem

Komitet ds. ryzyka

Jednostka realizująca 

funkcję zarządzania 

ryzykiem

Apetyt na 

ryzyko

Apetyt na 

ryzyko

TWS TWSLimity wewnętrzne Limity wewnętrzne

SIZ SIZAwaryjne plany Awaryjne plany

* Ujęcie poglądowe – wybrane elementy systemu zarządzania ryzykiem
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System Zarządzania Ryzykiem – ocena organizacji systemu 

 Zaangażowanie i działania podejmowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą w zakresie zarządzania ryzykiem.

 Istotność analizy ryzyka w procesie podejmowania decyzji biznesowych.

 Kompletność, przejrzystość, adekwatność i skuteczność procedur wewnętrznych i obiegu informacji.

 Zgodność działań podejmowanych w zakresie zarządzania ryzykiem z obowiązującymi przepisami prawa

i przyjętymi regulacjami wewnętrznymi.

 Zaangażowanie jednostek w proces kontroli ryzyka (jednostki biznesowe (samokontrola), jednostka

realizująca funkcję zarządzania ryzykiem, kontrola wewnętrzna, audyt wewnętrzny, nadzór zgodności

działalności z prawem).

 Ramy funkcjonowania jednostki realizującej funkcję zarządzania ryzykiem obejmujące w szczególności jej

umiejscowienie w strukturze organizacyjnej, zakres obowiązków i odpowiedniość ich wykonywania.

 Udział jednostki realizującej funkcję zarządzania ryzykiem w kluczowych dla domu maklerskiego

procesach, w tym w podejmowaniu decyzji biznesowych oraz zaangażowanie w bieżące funkcjonowanie

domu maklerskiego.

 Kompletność obszarów (linii biznesowych) objętych systemem zarządzania ryzykiem.

 Adekwatność, kompleksowość, efektywność i skuteczność systemu zarządzania ryzykiem.

 Ramy funkcjonowania komitetu do spraw ryzyka.
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System Zarządzania Ryzykiem – najważniejsze akty prawne

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie kapitału wewnętrznego,

systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także

polityki wynagrodzeń w domu maklerskim (Rozporządzenie 856/2017)

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie

wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie

(UE) nr 648/2012 (CRR)

 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę

Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków

prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków

technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy

o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych (Rozporządzenie 1111/2018)
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System Zarządzania Ryzykiem – podstawowe przepisy

System zarządzania ryzykiem

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi:

 art. 83a ust. 5 i 6, art. 110b, 110c ust. 3

Rozporządzenie 856/2017:

 § 5 - § 17

Limity wewnętrzne

Rozporządzenie 856/2017:

 § 11 ust. 1 pkt 5 lit. c) oraz pkt 8 lit. f) i g),

§ 15, § 16

Apetyt na ryzyko

Rozporządzenie 856/2017:

 § 6, § 9 ust. 4 pkt 1, § 15 ust. 3

ICAAP

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi:

 art. 110e

Rozporządzenie 856/2017:

 § 18 - § 21
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System Zarządzania Ryzykiem – podstawowe przepisy

Testy warunków skrajnych

Rozporządzenie 856/2017:

 § 11 ust. 1 pkt 7 lit. b) oraz pkt 8 lit. g),

§ 13 ust. 4, § 14

SIZ

Rozporządzenie 856/2017:

 § 8 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 - 3, § 10, § 14

ust. 5

Awaryjne plany

Rozporządzenie 856/2017

kapitałowe płynności

 § 21 ust. 1 pkt 3  § 11 ust. 1 pkt 8

lit. g – i, §
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Część II

Apetyt na ryzyko – kluczowy element Systemu 

Zarządzania Ryzykiem
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Zdolność do 

podejmowania 

ryzyka

Apetyt na ryzyko

Strategia ZR

Regulaminy, polityki i 

procedury (inne)
Polityki i procedury 

zarządzania ryzykiem

Strategia biznesowa

Plan finansowy

Plan kapitałowy

Plan naprawy BCP

TWS

System limitów

Proces ICAAP

System nadzoru 

zgodności

System kontroli 

wewnętrznej

System audytu 

wewnętrznego

Awaryjne plany 

kapitałowe

Awaryjne plany 

płynności
Polityka wynagrodzeń

SIZ

Apetyt na ryzyko w Systemie Zarządzania Ryzykiem w domu maklerskim
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Apetyt na ryzyko – co to takiego?

Apetyt na ryzyko

Zdolność do podejmowania 

ryzyka

Maksymalny poziom ryzyka jaki firma jest w stanie

podjąć nie naruszając ograniczeń wynikających z norm

regulacyjnych (np. wymogi kapitałowe), potrzeb

płynnościowych, możliwości operacyjnych

(np. infrastruktura IT, umiejętności i wiedza w zakresie

zarzadzania ryzykiem) oraz obowiązków (także

z perspektywy świadczonych usług) wobec interesariuszy

(klienci, akcjonariusze, obligatariusze, etc.).

Rodzaje i poziom ryzyka jakie firma jest skłonna podjąć,

w ramach posiadanej zdolności do podejmowania ryzyka,

w celu osiągnięcia strategicznych celów i planów

biznesowych.

Opracowanie na podstawie dokumentu: Financial Stability Board – Principles for An Effective Risk Appetite Framework
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Apetyt na ryzyko – co to takiego?

 Rozporządzenie 856/2017:

 akceptowalny ogólny poziom ryzyka domu maklerskiego

 skłonność domu maklerskiego do podejmowania ryzyka

Rodzaje i poziom ryzyka jakie firma jest skłonna podjąć, w ramach posiadanej 

zdolności do podejmowania ryzyka, w celu osiągnięcia strategicznych celów i planów 

biznesowych.

Ryzyko 

vs

Zysk
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Apetyt na ryzyko – po co?

 Świadomość ryzyka – zapewnienie kluczowych interesariuszy o zrozumieniu ryzyka

prowadzonej działalności i świadomym jego podejmowaniu w oparciu o ustalone ramy

i wyznaczone granice.

 Jasne zdefiniowanie oczekiwań Rady Nadzorczej – wyznaczenie kierunku, filozofii i ram

zarządzania ryzykiem dla Zarządu.

 Wspólny mianownik do dyskusji na temat ryzyka na wszystkich szczeblach organizacji, w tym

w szczególności w relacji Rada Nadzorcza – Zarząd.

 Punkt wyjścia do podejmowania świadomych decyzji biznesowych.

 Integralny element procesów planowania (strategia, plany biznesowe, plany kapitałowe).

 Niezbędny element rozwoju kultury ryzyka w organizacji – wspólny cel i poczucie wspólnej

odpowiedzialności za profil ryzyka organizacji.

 Wypełnienie wymogów regulacyjnych.
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Apetyt na ryzyko – ustalenie – kto?

Zarząd
Rada 

Nadzorcza

CEO

Kierownik jednostki 

realizującej funkcję 

zarządzania ryzykiem

Inspektor Nadzoru

…

Zatwierdza

Uzgadniają

Deklaracja 

Apetytu na 

Ryzyko

CRO CFO

Komitet ds. 

ryzyka

Wspomagają

ICAAP

?
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Apetyt na ryzyko – wykonanie – kto?

ZarządRada Nadzorcza

Audyt wewnętrzny

Deklaracja 

Apetytu na 

Ryzyko

Komitet ds. ryzyka

Strategia 

Zarządzania 

Ryzykiem

Polityki, 

Procedury, SIZ

- monitoring

- przegląd i aktualizacja

- zapewnienie podejmowania 

odpowiednich działań w przypadku 

naruszeń apetytu

- zatwierdzanie systemu zarządzania 

ryzykiem

- opracowanie strategii zarządzania 

ryzykiem, implementującej m.in. 

postanowienia deklaracji apetytu na ryzyko

- opracowanie i wdrożenie systemu 

zarządzania ryzykiem 

- stały monitoring parametrów apetytu na 

ryzyko

- przegląd i aktualizacja

- komunikowanie apetytu na ryzyko na 

poziom operacyjny

- krzewienie kultury ryzyka w organizacji 

Departamenty operacyjne

Zgodność/ Kontrola 

wewnętrzna

Jednostka realizująca 

funkcję zarządzania 

ryzykiem

- wspieranie Rady Nadzorczej w wykonywaniu 

zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem, 

w tym w zakresie monitorowania wypełniania 

deklaracji apetytu na ryzyko oraz weryfikacji 

jej aktualności i adekwatności

- opiniowanie strategii zarządzania ryzykiem 

opracowanej przez Zarząd

1

2

2

3
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Apetyt na ryzyko – jak?

 Krok 1: Ustalenie zdolności do podejmowania ryzyka

• Jaką działalność prowadzi dom maklerski (nie tylko działalność maklerska) i jakie rodzaje

ryzyka jej towarzyszą?

• Jakie są strategiczne cele biznesowe? W jakim horyzoncie czasowym?

• Jakie kluczowe zasoby pozwalają na prowadzenie działalności i realizację założeń

biznesowych przez dom maklerski (kapitał? płynność? rentowność? reputacja? ludzie?)?

• Jakie są ograniczenia prawne prowadzonej działalności (wymogi kapitałowe? wymogi

płynnościowe? warunki techniczne i organizacyjne? inne ograniczenia/wymogi natury

prawnej?)?

• Jakie są obowiązki domu maklerskiego wobec interesariuszy (akcjonariat, klienci,

kontrahenci, regulator)?

• Jaki poziom ryzyka i jakie zdarzenia powodują brak wystarczających zasobów w celu

wypełnienia wymogów prawnych oraz obowiązków wobec interesariuszy?
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Apetyt na ryzyko – jak?

 Krok 2: Ustalenie apetytu na ryzyko

• Jaki poziom ryzyka i jakie zdarzenia dom maklerski jest skłonny przyjąć w celu realizacji strategii

biznesowej?

• Jakie zasoby kluczowe i w jakim stopniu powinny być chronione? Jakie miary ilościowe i jakościowe

określają te zasoby? Jaki jest bezpieczny poziom miar umożliwiający realizację celów biznesowych

przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony przed utratą „zdolności” do prowadzenia działalności?

• Jakie limity/ograniczenia należy zastosować (na poziomie ogólnym oraz w zakresie poszczególnych

rodzajów ryzyka), tak, by umożliwić realizację celów biznesowych i jednocześnie nie utracić

„zdolności” do prowadzenia działalności?

• Czy zasadne jest ustalenie poziomów ostrzegawczych? Czy poziomy powinny być ustalone jedynie dla

warunków normalnych czy także dla warunków skrajnych?

• Jak zapewniony zostanie monitoring?

• Jakie działania będą podejmowane w przypadku przekroczenia ustalonych poziomów?
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Apetyt na ryzyko – uproszczony przykład

Kapitał

Miara: Total Capital Ratio

Zasoby:

Ryzyka:

Kredytowe

Operacyjne

Miara: Limit dużych ekspozycji

Miara: Wartość strat operacyjnych

Jakość: Naruszenia przepisów

Zdolność: Apetyt:

8% 10% 12%

25% / 100% 20% / 90% 15% / 85%

Wczesne ostrzeganie:

Wartość strat w horyzoncie X 

jest wyższa niż Y

Wartość strat w horyzoncie X 

jest wyższa niż Z

Wartość strat w horyzoncie X 

jest wyższa niż W

Naruszenie przepisów prawa 

skutkujące/ potencjalnie 

skutkujące odebraniem 

licencji/ karą finansową w 

wysokości Q

Brak apetytu na naruszenia 

przepisów – organizacja 

skutecznych i efektywnych 

komórek zgodności, ryzyka i 

audytu wewnętrznego oraz 

zapewnienie im odpowiednich 

zasobów, promowanie kultury 

ryzyka/compliance, 

zachowywanie wysokich 

standardów etycznych

Wyniki kontroli 

wewnętrznych, audytu, 

raporty ryzyka

Miara: FW/Kapitał wewnętrzny 100% 125% 150%
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Deklaracja apetytu na ryzyko – dobre praktyki

 Zawiera kluczowe informacje i założenia na jakich oparte zostały plany strategiczne i biznesowe.

 Jest powiązana z krótko i długoterminową strategią, planami kapitałowymi i finansowymi, a także polityką

wynagrodzeń.

 „Patrzy w przód” – jest dokumentem o charakterze strategicznym, podlega kalibracji i aktualizacji m.in.

w oparciu o analizy scenariuszowe/ testy warunków skrajnych.

 Parametry apetytu na ryzyko uwzględniają zarówno ogólny poziom ryzyka jak i szczegółowe poziomy

poszczególnych istotnych rodzajów ryzyka.

 Zawiera miary ilościowe, które w zrozumiały sposób obrazują poziom ryzyka jaki organizacja chce

podejmować.

 Zawiera jakościowe stwierdzenia jasno obrazujące motywację do podejmowania/ ograniczania/ unikania

ryzyka i wyznaczające granice jego podejmowania (w szczególności w zakresie ryzyk trudnomierzalnych –

reputacja, zgodność – miary jakościowe umożliwiające monitorowanie wyznaczonego poziomu apetytu).
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Deklaracja apetytu na ryzyko – elementy przykładowego dokumentu

Cele, założenia i ogólne zasady

Kluczowe zasoby/ Ryzyka

Kapitał
Rentowność

Płynność
…

Parametry/ miary/ 
czynniki 

jakościowe/ 
deklaracje

Ryzyko rynkowe
Ryzyko kredytowe
Ryzyko operacyjne

Ryzyko reputacji

Parametry/ miary/ 
czynniki 

jakościowe/ 
deklaracje

Zasady realizacji, aktualizacji, 

monitorowania oraz postępowania 

w przypadku naruszeń, 

komunikacja deklaracji

Cele, założenia i ogólne zasady

Kluczowe zasoby

Kapitał
Rentowność

Płynność
…

Parametry/ miary/ 
czynniki 

jakościowe/ 
deklaracje

Ryzyko rynkowe
Ryzyko kredytowe
Ryzyko operacyjne

Ryzyko reputacji

Limity

Zasady realizacji, aktualizacji, 

monitorowania oraz postępowania 

w przypadku naruszeń, 

komunikacja deklaracji
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Deklaracja apetytu na ryzyko a system limitów wewnętrznych

Deklaracja 

Apetytu na 

Ryzyko RK
RO

RP

RR

Limity wewnętrzne:

TCR

Wsp. 

Płynności

Deklaracja 

Apetytu na 

Ryzyko

EQ

FXTCR

R

K

R

O R

P

R

R

Limity wewnętrzne:

…

Poziom limitów (…) jest dostosowany do 

apetytu na ryzyko domu maklerskiego

(§15 ust. 3 Rozporządzenia 856/2017)

Spójność Efektywność Kompleksowość Aktualność
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Apetyt na ryzyko a ocena BION

 Sposób określania i zatwierdzania apetytu na ryzyko.

 czy apetyt na ryzyko przyjęty jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa?

 czy określony jest w postaci jednolitego, odrębnego dokumentu?

 czy obejmuje kryteria ilościowe i jakościowe?

 czy został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą?

 Efektywność, kompleksowość i aktualność apetytu na ryzyko.

 czy apetyt na ryzyko uwzględnia wszystkie istotne ryzyka, na jakie narażony jest dom maklerski?

 czy wdrożono efektywny proces monitorowania ustalonych poziomów apetytu?

 czy obowiązki Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie apetytu na ryzyko są jasno określone i wykonywane w praktyce?

 czy istnieją dowody potwierdzające, że pracownicy domu maklerskiego zapoznają się z treścią dokumentu określającego

apetyt na ryzyko?

 czy jest dokonywany regularny przegląd dokumentu?

 Spójność z ogólną strategią podmiotu, procesami zarządzania i kontroli ryzyka, procesem ICAAP, procesami

planowania, zasobami kapitałowymi i zasobami płynności i finansowania, polityką wynagrodzeń.

 Spójność limitów z przyjętym apetytem na ryzyko.
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Apetyt na ryzyko – złe praktyki 

 Brak świadomości/zrozumienia przyjętych parametrów apetytu na ryzyko wśród członków Zarządu i Rady

Nadzorczej.

 Określenie parametrów apetytu w sposób zbyt skomplikowany, bez wystarczającego wytłumaczenia

przyjętych miar.

 Określenie parametrów apetytu w sposób uniemożliwiający jego efektywny monitoring.

 Określenie apetytu w sposób zbyt uproszczony, bez wskazania założeń, sposobu monitorowania czy katalogu

działań podejmowanych w przypadku naruszenia.

 Brak powiązania apetytu na ryzyko z systemem zarządzania ryzykiem, w tym brak powiązania/ spójności

apetytu na ryzyko z systemem limitów wewnętrznych.

 Ustalenie poziomu parametrów apetytu w sposób niezgodny/niespójny z regulacjami (np. poziom apetytu

oznacza naruszenie poziomów regulacyjnych)/ ze strategią.

 Brak komunikowania deklaracji apetytu na ryzyko wśród pracowników.

 Brak narzędzi monitorowania apetytu na ryzyko/ brak uwzględnienia informacji o poziomach apetytu w SIZ.
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Część III

Wybrane mechanizmy i narzędzia zarządzania 

ryzykiem w domu maklerskim
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Testy Warunków Skrajnych
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Testy Warunków Skrajnych 

Przeprowadzanie testów warunków skrajnych w uproszczeniu polega na badaniu wpływu

określonych zdarzeń (mających charakter skrajny, choć realistyczny) na stabilność finansową/

kapitałową podmiotu.
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Testy Warunków Skrajnych – zakres

 Zgodnie z § 14 Rozporządzenia 856/2017 w ramach systemu zarządzania ryzykiem dom maklerski

przeprowadza testy warunków skrajnych, co najmniej dla wszystkich rodzajów ryzyka, które zostały

zidentyfikowane jako istotne w prowadzonej działalności.

 Testom warunków skrajnych powinny być zatem poddawane obszary, w których dom maklerski identyfikuje

istotne ryzyko np. dom maklerski posiadający otwarte istotne pozycje w portfelu handlowym powinien

uwzględniać w przeprowadzanych testach, testy warunków skrajnych zakładające materializację ryzyka

rynkowego.

 Testy powinny być dostosowane do profilu, skali i poziomu ryzyka domu maklerskiego – nie oznacza to,

że dom maklerski prowadzący działalność na niewielką skalę powinien przeprowadzać „małe” testy (np.

wyłącznie analiza wrażliwości wyłącznie wyniku finansowego na wyłącznie jeden czynnik ryzyka). Testy

powinny uwzględniać zdarzenia oraz czynniki ryzyka dotyczące prowadzonej działalności i obrazować ich

wpływ na kluczowe zasoby domu maklerskiego, dając tym samym podstawę do rzetelnej oceny ryzyka.

 W celu zapewnienia efektywności przeprowadzanych testów, rekomendowane jest „szerokie” spojrzenie

zarówno na zakres właściwych czynników ryzyka i zdarzeń uwzględnianych w TWS (w tym powiązań

między nimi), zakres skutków oddziaływania (bezpośrednie/pośrednie – efekt ”domina”), jak również na

zakres wyników testów, które w możliwie kompleksowy sposób obrazują wpływ TWS na kluczowe zasoby

spółki, procesy i działania zarządcze.
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Testy Warunków Skrajnych – przykładowe wykorzystanie 

W zależności od rodzaju TWS, jego kompleksowości oraz charakteru scenariuszy testy mogą

w mniejszym lub większym stopniu wspierać różne aspekty procesów zarządzania ryzykiem

w domu maklerskim, w tym m.in.:

 ocena adekwatności kapitału wewnętrznego i przyjętych wewnętrznych miar ryzyka/ element

procesu szacowania kapitału wewnętrznego oraz planowania kapitałowego,

 ocena adekwatności i kalibracja parametrów apetytu na ryzyko oraz limitów wewnętrznych,

 narzędzie podnoszące świadomość domu maklerskiego w zakresie zagrożeń towarzyszących

prowadzonej działalności mogących prowadzić do utraty zdolności do podejmowania ryzyka,

 element wykorzystywany w podejmowaniu decyzji biznesowych, w tym przy wprowadzaniu

nowych produktów/usług.
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Testy Warunków Skrajnych – wytyczne EBA 

W dniu 19 lipca 2018 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA)

opublikował zaktualizowane wytyczne dotyczące testów warunków

skrajnych dla podmiotów nadzorowanych. Wytyczne będą obowiązywały

od 1 stycznia 2019 r.

Wytyczne zawierają wskazówki w zakresie wymogów organizacyjnych,

metod i procesów dla przeprowadzania TWS przez instytucje w ramach

procesów zarządzania ryzykiem.
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Testy Warunków Skrajnych – program

Zgodnie z wytycznymi, zalecane jest posiadanie zatwierdzonego przez zarząd programu

dotyczącego przeprowadzania testów warunków skrajnych, który określa m.in.:

 typy przeprowadzanych TWS wraz ze wskazaniem zastosowania wyników TWS,

 częstotliwość wykonywania TWS,

 wewnętrzne procedury zarządzania, zawierające precyzyjne, przejrzyste i spójne zakresy

odpowiedzialności,

 szczegóły metodologiczne, w tym wykorzystywane modele oraz zależności pomiędzy

kapitałowymi i płynnościowymi testami,

 przyjęty zbiór założeń, w tym również działania zaradcze (np. plany awaryjne).

Zalecane jest wykorzystywanie odwróconych testów warunków skrajnych np. na potrzeby

walidacji przyjętych przez dom maklerski limitów wewnętrznych.

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.       32

Testy Warunków Skrajnych – zasada proporcjonalności

Należy zapewnić, aby testy warunków skrajnych były spójne z profilem ryzyka oraz modelem

biznesowym domu maklerskiego.

Przykładowe czynniki do uwzględnienia przy tworzeniu stres testów:

 skala i rodzaj prowadzonej działalności (nie tylko działalność maklerska)

 kompleksowość i strategia prowadzonej działalności

 rodzaj i koncentracja klientów

 zagregowany apetyt na ryzyko

 struktura właścicielska

 przynależność do grupy finansowej

 skala zastosowania outsourcingu i korzystania z pośredników (np. AFI)
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Analiza scenariuszy Analiza wrażliwości Odwrócone testy warunków 

skrajnych

Analiza scenariuszowa polega na ocenie 

odporności podmiotu na wystąpienie 

określonego scenariusza zdarzeń, którego 

założenia m.in.:

• są powiązane ze sobą w 

wewnętrznie spójny sposób,

• zakładają jednoczesne wystąpienie 

zdarzeń/ czynników ryzyka 

obejmujących szereg ryzyk i 

obszarów biznesowych podmiotu,

• są skrajne i jednocześnie 

prawdopodobne.

Analiza wrażliwości polega na ocenie 

potencjalnego wpływu konkretnego 

pojedynczego czynnika ryzyka na 

sytuację podmiotu (kapitał, płynność). 

Analiza dostarcza informacji o 

kluczowych zagrożeniach i potencjalnej 

koncentracji ryzyka w jednym lub kilku 

czynnikach ryzyka. 

Odwrócone testy warunków skrajnych 

polegają na zidentyfikowaniu znaczącego 

negatywnego wyniku/efektu (np. naruszenie 

wskaźników adekwatności kapitałowej lub 

limitów wewnętrznych, brak płynności, 

strata lub niewypłacalność, punkt, w którym 

nieopłacalne jest kontynuowanie 

działalności), a następnie określenie 

scenariuszy/okoliczności, które mogą 

spowodować wystąpienie takiego 

wyniku/efektu. 

Testy Warunków Skrajnych – rodzaje testów
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Testy Warunków Skrajnych – analiza scenariuszy

Ramy testów warunków skrajnych powinny obejmować szereg scenariuszy i dążyć do

uwzględnienia ogólnosystemowych interakcji i efektów zwrotnych. Scenariusze powinny być

oparte nie tylko na zdarzeniach historycznych, ale również na zdarzeniach hipotetycznych

z uwzględnieniem specyfiki danego rynku.

Podstawowe zasady tworzenia scenariuszy:

 wpływ na istotne rodzaje ryzyka, na które narażony jest dom maklerski (np. ryzyko kredytowe,

ryzyko rynkowe, ryzyko operacyjne, ryzyko stopy procentowej i ryzyko płynności),

 wewnętrzna spójność – identyfikowanie korelacji między czynnikami ryzyka i założenie,

iż zachowują się w sposób zgodny z innymi czynnikami ryzyka w skrajnych warunkach,

 uwzględnienie rozwoju technologicznego i iteracyjnego charakteru innowacji, np. nowo

opracowane produkty finansowe,

 zorientowane przyszłościowo i zakładające poważne konsekwencje.
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Testy Warunków Skrajnych – analiza scenariuszy

Przykłady nieprawidłowego wykorzystania analizy scenariuszy:

1. Nieodpowiednie scenariusze:

1. Niewystarczająco skrajne

2. Zbyt skrajne

3. Nieadekwatne do prowadzonej działalności

4. Niespójne

2. Brak powiązania scenariusza ze wszystkimi istotnymi obszarami działalności

3. Oparcie założeń jedynie na zdarzeniach historycznych
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Testy Warunków Skrajnych – analiza wrażliwości

Analiza wrażliwości polega na prostym poddaniu jednego z czynników ryzyka skrajnym zmianom,

aby ocenić wrażliwość domu maklerskiego na ten czynnik ryzyka. Czynniki ryzyka, które dom

maklerski może wykorzystać w analizie wrażliwości, będą zależały od działalności domu

maklerskiego i obszarów, w którym jego zdaniem może występować nadmierne ryzyko.

Określając wpływ danego szoku na adekwatność kapitałową domu maklerskiego należy pamiętać

o uwzględnieniu możliwie wszystkich efektów – przykładowo badając wrażliwość na zmiany cen

instrumentów finansowych badamy wpływ szoku w szczególności na wycenę – wartości bilansowe

– ekspozycję na ryzyko rynkowe – wynik finansowy – fundusze własne.

Testy wrażliwości mogą dotyczyć np. pojedynczych ekspozycji, indeksów, aspektów działalności

itp.
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Testy Warunków Skrajnych – analiza wrażliwości

Przykłady nieprawidłowego wykorzystania analizy wrażliwości:

1. Nieodpowiednie założenia analizy wrażliwości:

1. Niewystarczająco skrajne

2. Zbyt skrajne

3. Nieadekwatne do prowadzonej działalności

4. Dotyczące nieistotnej części działalności

2. Brak aktualizacji założeń

3. Niezintegrowanie z systemem oceny istotności ryzyk
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Testy Warunków Skrajnych – odwrócone testy warunków skrajnych
Prowadzenie odwróconych testów warunków skrajnych polega na poszukiwaniu scenariusza, konsekwencją

którego będzie istotny negatywny wpływ na sytuację podmiotu.

Odwrócony TWS może w szczególności być wykorzystywany jako narzędzie zarządzania ryzykiem mające na

celu zwiększenie świadomości kadry zarządzającej i organów statutowych podmiotu w zakresie potencjalnych

zagrożeń i podatności, poprzez konieczność jednoznacznej identyfikacji i oceny scenariuszy prowadzących do

określonego wyniku.

Ponadto odwrócone TWS mogą być wykorzystywane w procesie tworzenia planów naprawy (np. przy

identyfikacji warunków, które muszą być spełnione aby uruchomić plan), jak również służyć ocenie adekwatności

parametrów apetytu na ryzyko oraz limitów wewnętrznych.

Wynik 

odwróconego 

TWS

Apetyt na ryzyko

Limity 

wewnętrzne

Model 

biznesowy i 

strategie 

działalności

Odwrócony 

TWS

Wynik 

odwróconego 

TWS
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Testy Warunków Skrajnych – ewaluacja w procesie BION 

Kryteria uwzględniane w ocenie systemu zarządzania ryzykiem w procesie BION:

 Zintegrowanie testów warunków skrajnych z systemem zarządzania ryzykiem i procesem

ICAAP.

 Zaangażowanie Zarządu i Rady Nadzorczej w proces przeprowadzania i weryfikację

wyników testów warunków skrajnych.

 Wpływ wyników testów warunków skrajnych na podejmowanie decyzji biznesowych.
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System Limitów Wewnętrznych
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Limity wewnętrzne – charakterystyka ogólna

Limity wewnętrzne powinny być spójne z przyjętą przez dom maklerski deklaracją apetytu

na ryzyko, minimalizując niebezpieczeństwo nieuzasadnionego narażenia domu maklerskiego

na podjęcie nadmiernego ryzyka.

Celem zapewnienia efektywnego monitorowania i raportowania, limity wewnętrzne powinny być:

 Jednoznaczne

 Dopasowane do faktycznego profilu ryzyka

 Mierzalne

 Dynamiczne

Liczba przyjętych limitów powinna być zrównoważona pomiędzy kompleksowością systemu

limitów a możliwościami domu maklerskiego do ich efektywnego monitorowania i wykorzystania.
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Limity wewnętrzne – charakterystyka ogólna

Limity wewnętrzne powinny:

 Zostać ustalone na poziomach ograniczających podejmowanie ryzyka w ramach przyjętego

apetytu na ryzyko, biorąc pod uwagę nie tylko wymogi regulacyjne, ale również interesy

klientów oraz udziałowców/akcjonariuszy.

 Zostać ustalone dla poszczególnych rodzajów ryzyka lub linii biznesowych w odniesieniu

do przychodów, kapitału, płynności lub innych stosownych miar.

 Uwzględniać koncentrację ryzyka w poszczególnych obszarach działalności domu

maklerskiego.

 Być na bieżąco monitorowane.

W procesie formułowania i wdrażania systemu limitów wewnętrznych należy unikać ustalania

limitów, które byłyby nadmiernie skomplikowane, dwuznaczne i mogące podlegać subiektywnej

interpretacji – limitowane wartości powinny być jednoznacznie i precyzyjnie opisane, tak by

nie było wątpliwości co stanowi podstawę limitu.
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Limity wewnętrzne – wymogi 

Rozporządzenie 856/2017 nakłada obowiązek wdrożenia przez dom maklerski system limitów

w ramach systemu zarządzania ryzykiem, które powinny:

 ograniczać poziom ryzyka występującego w poszczególnych obszarach działania domu

maklerskiego,

 być dostosowane do skali i stopnia złożoności prowadzonej działalności,

 być dostosowane do apetytu na ryzyko domu maklerskiego.

Portfel własny

Asset Management

Oferowanie
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Zasady ustalania, aktualizowania, monitorowania i raportowania o przekroczeniach limitów

wewnętrznych są określone w procedurach domu maklerskiego.

Dom maklerski dokumentuje analizy będące podstawą do określenia wysokości limitów

wewnętrznych.

Jak?

Limity wewnętrzne – wymogi 
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Limity wewnętrzne – wymogi 

Dom maklerski określa sytuacje, w których dopuszczalne jest przekroczenie limitów

wewnętrznych (...) oraz sposób postępowania w przypadku ich przekroczenia.
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Limity wewnętrzne – ewaluacja w procesie BION 

Kryteria uwzględniane w ocenie systemu zarządzania ryzykiem w procesie BION:

 Adekwatność, racjonalność i spójność limitów z przyjętym apetytem na ryzyko.

 System aktualizacji limitów wewnętrznych.

 Naruszenia limitów wewnętrznych.
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Awaryjne Plany Kapitałowe

Awaryjne Plany Płynności

Plany naprawy
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Awaryjne plany kapitałowe i płynności

Awaryjne plany kapitałowe oraz awaryjne plany płynności – katalog działań mających zapewnić

możliwość prowadzenia dalszej działalności w przypadku wystąpienia niekorzystnych zdarzeń

wewnętrznych i zewnętrznych, które w negatywny sposób wpłynęłyby na stabilność funkcjonowania

domu maklerskiego.

Kilka uwag odnośnie planów awaryjnych:

 realistyczne, proporcjonalne, uzasadnione i w miarę możliwości udokumentowane,

 zintegrowane ze scenariuszami warunków skrajnych (wpływ sytuacji kryzysowej na efektywność),

 przyjęcie planu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,

 jasno zdefiniowane procedury wdrażania np. harmonogram działań, podział odpowiedzialności itp.,

 analiza współzależności pomiędzy poszczególnymi planami awaryjnymi,

 złączone z planem ciągłości działania.
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Awaryjne plany kapitałowe i płynności – adekwatność rozwiązań

Awaryjny plan kapitałowy Awaryjny plan płynności

Aktywa

Zobowiązania

Kapitał

Aktywa

Zobowiązania

Kapitał

Aktywa

Zobowiązania

Kapitał

Aktywa

Zobowiązania

Kapitał

Linia kredytowa

Emisja akcji
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Awaryjne plany kapitałowe i płynności

Przykładowe instrumenty wykorzystywane w realizacji planu awaryjnego:

 otwarte i udokumentowane linie kredytowe,

 sprzedaż posiadanych aktywów/papierów wartościowych (rezerwa płynności),

 emisja obligacji,

 dokapitalizowanie poprzez podwyższenie kapitału założycielskiego.
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Awaryjne plany kapitałowe i płynności

Uwagi w zakresie wdrożenia i wykorzystania planów awaryjnych:

 nieuzasadniony brak podjęcia decyzji o uruchomieniu planu, pomimo przekroczenia

ustanowionych limitów wewnętrznych,

 rzeczywisty brak możliwości wykorzystania źródeł finansowania przyjętych w planie

awaryjnym, zadeklarowanych jako możliwe do pozyskania,

 niska płynność aktywów wyznaczonych w planie awaryjnym do sprzedaży,

 brak ujęcia kosztów wdrożenia awaryjnego planu w testach warunków skrajnych,

 brak wskaźników wczesnego ostrzegania,

 nieadekwatne poziomy parametrów warunkujących uruchomienie planów awaryjnych.
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Plan naprawy – powiązanie z systemem zarządzania ryzykiem

Plany naprawy powinny stanowić integralną część systemu zarządzania ryzykiem i być traktowane

jako ostateczny środek zapobiegania negatywnym skutkom materializującego się ryzyka:

Sygnały wczesnego 

ostrzegania

Awaryjne plany 

kapitałowe/płynności

Plan naprawy

Limity wczesnego ostrzegania – pozwalające na podjęcie

działań umożliwiających poprawę sytuacji finansowej

Przekroczenie limitów wewnętrznych domu maklerskiego

uruchamiających plany awaryjne – działania

zapobiegające uruchomieniu planu naprawy

Przekroczenie limitów krytycznych – wdrożenie

wariantów naprawy

Apetyt

?
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System Informacji Zarządczej w zakresie ryzyka
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System Informacji Zarządczej w zakresie ryzyka

§ 10 Rozporządzenia 856/2017

1. Dom maklerski opracowuje jednolity dokument

określający zasady przekazywania informacji zarządowi,

radzie nadzorczej oraz komitetowi do spraw ryzyka, jeżeli

komitet taki został powołany, w zakresie:

1) kwestii istotnych dotyczących zarządzania ryzykiem,

w szczególności w zakresie istotnych rodzajów ryzyka, ich

poziomu i wpływu na stabilną sytuację finansową domu

maklerskiego;

2) realizacji polityk, strategii i procedur związanych

z zarządzaniem ryzykiem oraz ich zmian.

2. Rada nadzorcza i komitet do spraw ryzyka, jeżeli

komitet taki został powołany, określają zakres, format

i częstotliwość informacji dotyczących ryzyka, które mają

być przekazywane odpowiednio radzie nadzorczej

i komitetowi do spraw ryzyka. Opracowując dokument,

o którym mowa w ust. 1, dom maklerski uwzględnia

ustalenia rady nadzorczej i komitetu do spraw ryzyka.

Art. 76 ust. 4 CRD IV

Państwa członkowskie zapewniają, by organ

zarządzający pełniący funkcję nadzorczą, a jeśli

ustanowiony został komitet ds. ryzyka – również i

ten komitet, miały odpowiedni dostęp do informacji

dotyczących ryzyka, na jakie narażona jest

instytucja, a w razie potrzeby i w stosownych

przypadkach, dostęp do funkcji zarządzania

ryzykiem i do doradztwa ekspertów zewnętrznych.

Organ zarządzający pełniący funkcję nadzorczą,

a jeśli ustanowiony został komitet ds. ryzyka –

również i ten komitet, określają charakter, ilość,

format i częstotliwość informacji dotyczących

ryzyka, które mają otrzymywać.
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SIZ – warto pamiętać o…
Raporty bieżące dla Zarządu i Rady Nadzorczej:

• Bieżący monitoring limitów wewnętrznych, 

poziomu apetytu na ryzyko, kapitału 

wewnętrznego i norm ostrożnościowych, sytuacji 

finansowej

• Zdarzenia operacyjne (wewnętrzne, zewnętrzne)

Raporty okresowe dla Zarządu i Rady Nadzorczej:

• Raport w zakresie realizacji wdrożonych procesów 

zarządzania ryzykiem

• Raport z przeglądu ICAAP

• Okresowe informacje na temat wyników kontroli 

wewnętrznych i audytu wewnętrznego 

dotyczących  istotnych kwestii z zakresu 

zarządzania ryzykiem oraz realizacji wydanych 

zaleceń

• Raport z audytu wewnętrznego w zakresie systemu 

zarządzania ryzykiem, procesu  ICAAP, polityki 

wynagrodzeń

Obowiązki informacyjne wobec zewnętrznych interesariuszy

Co?

Kto?

Jak?

Jak często? 

Kiedy?

Do kogo?

Kompletność

Rzetelność

Terminowość

Częstotliwość,  

Zakres, 

Forma

Zapytaj!

Oceń!
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Raporty okresowe dla Zarządu i Rady Nadzorczej – pamiętaj o…

 Zarząd i Rada Nadzorcza w ramach ostrożnego i skutecznego wypełniania obowiązków

w zakresie zarządzania i nadzorowania prowadzonej działalności powinny wymagać,

by istotne raporty okresowe w zakresie systemu zarządzania ryzykiem, systemu nadzoru

zgodności z prawem, systemu kontroli wewnętrznej i systemu audytu wewnętrznego były

przedmiotem dyskusji podczas posiedzeń Zarządu/Rady Nadzorczej.

 Prezentacja raportów powinna odbywać się z udziałem osób/komórek odpowiedzialnych

za ich przygotowanie.

 Wnioski wynikające z przeprowadzonej dyskusji w powyższym zakresie powinny zostać

odzwierciedlone w odpowiednich protokołach.
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Audyt wewnętrzny 
Podstawowe obowiązki w zakresie SZR

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.       58

Audyt wewnętrzny a System Zarządzania Ryzykiem

 Badanie i ocena adekwatności i skuteczności wdrożonego

systemu zarządzania ryzykiem oraz poziomu jego

wykorzystywania

 Niezależna ocena procesu szacowania kapitału wewnętrznego

i przeglądu tego procesu.

 Plan Naprawy.

 Realizacja polityki wynagrodzeń.

 System kontroli wewnętrznej, System nadzoru zgodności

z przepisami prawa, inne audytowane obszary…

§ §

§

§ Audyt 

wewnętrzny
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Audyt wewnętrzny – ocena

 Adekwatność

 Efektywność

 Spójność

 Kompletność

 Kompetencje osób zaangażowanych w przeprowadzanie 

audytu wewnętrznego

 Zakres czynności

 Realizacja zaleceń 

 Zgodność z regulacjami wewnętrznymi oraz przepisami 

prawa

§ §

§

§ Audyt 

wewnętrzny
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Pytania i dyskusja
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Departament Firm Inwestycyjnych

tel. +48 22 262 50 91 fax +48 22 262 50 77 dif@knf.gov.pl
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
www.knf.gov.pl
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