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 SYSTEM KONTROLI 
WEWNĘTRZNEJ  

W INSTYTUCJACH 
FINANSOWYCH W PRAKTYCE

 ʇ Jak wprowadzić praktycznie zmiany z zakresu roli i odpowiedzialności 
Compliance  w świetle zmian regulacyjnych

 ʇ Organizacja systemu kontroli i funkcja kontroli w Banku

 ʇ Implementacja funkcji Compliance (Zapewnienia Zgodności)  
na przykładzie ING

 ʇ Audyt wewnętrzny

PRELEGENCI: 
Raiffeisen Bank Polska, ING Bank Śląski, System Ochrony Zrzeszenia BPS, 
Andrzej Rychter-Niezależny Ekspert



PROGRAM

9.00-9.30 

9.30-10.45

10.45-11.00

11.00-12.30

12.30-13.30

13.30-14.45

14.45-15.00

15.00-16.30

16.45

Golden Solutions 
tel: +48 22 122 82 45

Email: info@goldensolutions.com.pl

Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa

Jak wprowadzić praktycznie zmiany z zakresu roli i odpowiedzialności Compliance  w świetle zmian 
regulacyjnych -Jacek Zdziartek 
Dyrektor Departamentu Zgodności ze Standardami i Bezpieczeństwa, Raiffeisen Bank Polska S.A.

 ● Zmiana roli Compliance- rewolucja czy ewolucja
 ● Compliance- Audyt: współpraca i role w systemie kontroli wewnętrznej
 ● Wyzwania, znaki zapytania i plan wdrożenia nowych wymogów regulacyjnych

Przerwa kawowa

Organizacja systemu kontroli i funkcja kontroli w Banku  - Andrzej Rychter 
Niezależny Ekspert

 ● „Trzy linie obrony” w systemie kontroli wewnętrznej.
 ● Wyodrębnienie celów szczegółowych systemu kontroli wewnętrznej i powiązanie ich z procesami 

bankowymi.
 ● Mechanizmy kontrolne
 ● Niezależne monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych: 

 » weryfikacja bieżąca
 » testowanie

 ● Budowa matrycy funkcji kontroli

Lunch

Implementacja funkcji Compliance (Zapewnienia Zgodności) na przykładzie ING 
 Anna Roszczyk-Ogrodnik, Dyrektor Departamentu Compliance, ING Bank Śląski S.A.

 ● Zapewnienia zgodności w instytucji finansowej
 » zarządzanie ryzykiem braku zgodności w modelu 3 linii obrony 
 » zakres komórki Compliance i innych jednostek  2 linii obrony 

 ● Rola i zadania komórki Compliance
 » identyfikacja ryzyka
 » ocena ryzyka
 » mechanizmy kontroli ryzyka 
 » monitorowanie ryzyka
 » raportowanie

 ● Współpraca komórki Compliance z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi

Przerwa kawowa

Audyt wewnętrzny -  Aleksandra Jagielska
Dyrektor Zapewnienia Jakości Audytu, Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

 ● Organizacja komórki audytu wewnętrznego
 ● Rola i zadania audytu wewnętrznego

 » zakres działalności zapewniającej
 » zakres działalności doradczej

 ● Proces audytowy
 » analiza ryzyka i Plan Audytu
 » badanie audytowe (planowanie, praca zasadnicza, raportowanie)
 » monitorowanie rekomendacji

 ● Współpraca komórki audytu wewnętrznego z innymi komórkami funkcji kontroli oraz z komórkami 
podmiotu dominującego

 ● ●● Ocena jakości audytu wewnętrznego 

Planowane zakończenie spotkania, wręczenie Certyfikatów

MODERATOR -  Andrzej Rychter
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Anna Roszczyk-Ogrodnik – Dyrektor Departamentu Compliance w ING Banku Śląskim SA
Ponad 15 letni staż w komórkach ryzyka operacyjnego i Compliance. Przez 7 lat pełniła obowiązki Oficera ds. 
AML i TF Banku a następnie Compliance Oficera Banku. Aktualnie jako Chief Compliance Officer odpowiada 
za proces zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku oraz zapewnienia zintegrowane podejście do 
zarządzania ryzykiem braku zgodności w podmiotach Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego. Absolwentka 
podyplomowych studiów zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych Szkoły Głównej Handlowej  
w Warszawie w 2013r.

Andrzej Rychter - Niezalezny Ekspert
Prawnik z wykształcenia, bankowiec z przypadku, trener i coach z powołania.  Przez 19 lat związany z dużą 
amerykańską korporacją GE. Przez 9 lat kierował zespołami obsługującymi i optymalizującymi procesy 
windykacji prawnej. Przez kolejne 10 lat manager i Senior Compliance Officer w Departamencie Compliance 
odpowiedzialny za budowę kultury Compliance, komunikację i szkolenia z obszarów Compliance. 
Zarządzał ryzykami konfliktu interesów, korupcji, konkurencji, kontrahenta oraz ryzykiem niewłaściwych 
praktyk windykacyjnych i stalkingu. Budował i zarządzał nowatorskim procesem zgłaszania naruszeń 
( Whistleblowing /process). Prowadził postępowania wyjaśniające oraz brał udział kontrolach i testingach 
braku zgodności.
Zwolennik koncepcji „Compliance szytego na miarę” oraz bliskiej współpracy Compliance z jednostkami 
biznesowymi i powiązania procesów compliance z procesami biznesowymi. Autor licznych artykułów i glos  
z zakresu prawa bankowego, prawa i postępowania cywilnego. Prelegent na ogólnopolskich konferencjach 
dot. Compliance, systemu kontroli wewnętrznej, HR, windykacji i obrotu wierzytelnościami. Wykłada 
program Compliance na ALK w Warszawie.
Aktualnie „wolny strzelec”. Zajmuje się doradztwem i szkoleniami w obszarach prawa, compliance, systemu 
kontroli wewnętrznej i windykacji. Trener i coach oficerów compliance oraz Zawodowy Rzecznik Praw ( Ombuds ).

Jacek Zdziarstek - Dyrektor Departamentu Zgodności ze Standardami i Bezpieczeństwa, Raiffeisen Bank Polska
Od 19 lat w sektorze bankowym. Ukończył Wydział Resocjalizacji i Problemów Społecznych specjalizacja: 
psychologiczna na Uniwersytecie Warszawskim. Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Bankowości  
i Finansów im. Romualda Kudlińskiego, kierunek: Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej, 
przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych oraz Harvard Leadership Academy na Harvard Business School 
oraz Akademię Psychologii Przywództwa Jacka Santorskiego. Główny obszar zainteresowania zawodowego 
związany jest z zagadnieniami przestępczości gospodarczej, w tym oszustwa, pranie pieniędzy i finansowanie 
terroryzmu, MIFiD, FATCA oraz zarządzanie kryzysowe. Zwolennik praktycznego podejścia do zwalczania 
przestępczości, opartego na wiedzy, współpracy oraz wykorzystaniu adekwatnych narzędzi.

Aleksandra Jagielska - Dyrektor Zapewnienia Jakości Audytu, Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
Posiada wieloletnie doświadczenie w audycie wewnętrznym, zdobyte na różnych szczeblach menadżerskich,  
w czołowych instytucjach finansowych w Polsce jak i korporacjach międzynarodowych (sektor ubezpieczeniowy 
i bankowy). Z racji pełnionych funkcji bierze udział w strategicznych projektach/inicjatywach w zakresie 
kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, a także innych kluczowych zagadnień istotnych dla audytu 
wewnętrznego.   Od 2012 roku specjalizuje się w przeprowadzaniu oceny funkcji audytu wewnętrznego 
(Quality Assurance), a także przygotowywaniem komórek audytu wewnętrznego do ocen zewnętrznych. 
Posiada certyfikat CIA (Certified Internal Auditor), jest członkiem IIA Polska.  


