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Poznań, 04.05.2015 r. 

 
 

 
Oferta sprzedaży modeli do analiz bankowych: 
- analiza ryzyka Bancassurance –ocena zakładu ubezpieczeń, 
- zarządzanie projektami, 
- opracowywanie i monitorowanie harmonogramu realizacji zaleceń poaudytowych. 
 

I. Analiza ryzyka Bancassurance – ocena zakładu ubezpieczeń 
 
Bank wdrażając Politykę bancassurance winien dokonać oceny ryzyka związanego z zakładem 
ubezpieczeń, przed zawarciem umowy współpracy oraz także w trakcie jej obowiązywania. 
Biorąc pod uwagę specyfikę działalności ubezpieczeniowej, opracowaliśmy model oceny zakładu 
ubezpieczeń, wzorując się na opracowanej przez Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń 
Metodologii analizy finansowej zakładów ubezpieczeń, opublikowanej na stronie internetowej KNF. 
Oferowany model umożliwia dokonanie oceny zakładu ubezpieczeń, przed zawarciem umowy oraz 
monitorowanie sytuacji finansowej zakładu w trakcie trwania umowy współpracy. Model oparto 
na kilku najważniejszych wskaźnikach, obliczenie których jest możliwe po wprowadzeniu danych 
z raportu finansowego zakładu. Jako przykład analizy w modelu wprowadzono dane Grupy PZU 
(dostępny raport za 2013 rok). 
Narzędzie wykonane jest w aplikacji MS Excel z wykorzystaniem powiązań między arkuszami oraz 
automatycznie generowanych raportów – analiza według działów I i II, z uwzględnieniem 
parametrów oceny ilościowej wynikającej z przytoczonej wyżej Metodologii.  
 
Przykładowe widoki narzędzia 

 
Arkusz do wprowadzania podstawowych parametrów ekonomicznych 

 

 
Fragment arkusza oceny wskaźnikowej zakładu ubezpieczeń na podstawie metodyki KNF 
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Fragment arkusza do oceny zakładu ubezpieczeń przed podpisaniem umowy z Bankiem 

 
W skład narzędzia wchodzą: 

1. Model Ocena zakładu ubezpieczeń  w aplikacji MS Excel, 
2. Instrukcja obsługi modelu, 
3. Roczny serwis aktualizacyjny modelu oraz konsultacje w zakresie wdrożenia 

i wykorzystywania modelu w działalności bieżącej Banku, z możliwością jego przedłużenia. 

 
II. Model Zarządzanie Projektami  

 
Jednym z zaleceń Rekomendacji D jest wdrożenie zasad zarządzania projektami środowiska 
teleinformatycznego w Banku. Wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z realizacją tego 
zalecenia, opracowaliśmy procedurę i model zarządzania projektami, rozszerzając jego 
funkcjonalność o pozostałe, nie związane z informatyką, projekty realizowane przez Bank. 
Oferowane narzędzie umożliwia zaplanowanie projektu, w tym: 

 określenie zespołu projektowego,  

 przypisanie ról w projekcie, 

  wyznaczenie zadań w ramach poszczególnych etapów i kategorii, 

 zaplanowanie budżetu w podziale na zadania, 

 określenie harmonogramu realizacji poszczególnych zadań. 
Model służy również do bieżącego zarządzania projektem – oceny realizacji zadań, określania listy 
zadań do wykonania w danym okresie, monitorowania stopnia wykorzystania budżetu. W narzędziu 
możliwe jest przechowywanie plików stanowiących załączniki do wykonywanych zadań: umowy, 
kosztorysy itd.  
Narzędzie wykonane jest w aplikacji MS Excel, z wykorzystaniem powiązań między arkuszami oraz 
automatycznie generowanych raportów.  Jest ono spójne z dołączoną procedurą zarządzania 
projektami teleinformatycznymi, uwzględniającą wytyczne rekomendacji D w tym zakresie. 
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Przykładowe widoki narzędzia 

Karta z podstawowymi danymi o projekcie 

 
 

Graficzne przedstawienie harmonogramu 

 
 

Lista niezrealizowanych zadań 
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Wykres realizacji budżetu 

 
 

Szczegółowy podgląd zadania 

 
 
 
W skład narzędzia wchodzą: 

4. Model Zarządzanie projektami  w aplikacji MS Excel, 
5. Regulacja Instrukcja tworzenia harmonogramów realizacji projektów w zakresie środowiska 

teleinformatycznego, 
6. Instrukcja obsługi modelu, 
7. Roczny serwis aktualizacyjny modelu oraz konsultacje w zakresie wdrożenia 

i wykorzystywania modelu w działalności bieżącej Banku, z możliwością jego przedłużenia. 
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III. Model Opracowywanie i monitorowanie harmonogramu realizacji zaleceń 
poaudytowych 

 
Duża liczba otrzymywanych przez Banki zaleceń, wynikających z nasilających się audytów i kontroli, 
powoduje konieczność zarządzania ich realizacją w sposób zorganizowany.  Oferowany model ma 
na celu usprawnienie procesu tworzenia harmonogramu oraz analizy jego realizacji, poprzez zebranie 
w jednym narzędziu informacji o zaleceniach: treści zaleceń, osobach odpowiedzialnych oraz 
terminach ich realizacji, a także wykonywanych zadaniach mających na celu realizację wymagań 
audytorów.  
Wykonany z wykorzystaniem aplikacji MS Excel model posiada mechanizmy automatycznego 
generowania raportów i zestawień w oparciu o bazy zaleceń i wykonanych zadań. Umożliwia to 
bieżącą weryfikację stopnia realizacji zaleceń poaudytowych oraz dostęp do informacji 
o zaplanowanych w nadchodzącym czasie zadaniach dla poszczególnych członków zespołu. Narzędzie 
posiada mechanizm importowania załączników, dzięki czemu wszystkie pliki związane z realizacją 
zaleceń mogą być przechowywane w jego wnętrzu. 
 
Uzupełnienie narzędzia stanowi regulacja Instrukcja realizacji zaleceń poaudytowych zawierająca 
elementy wymagane przez organy nadzoru w tym zakresie. 
 
Przykładowe widoki narzędzia 

Podstawowe informacje o audycie 

 
 

Lista zadań do realizacji  w wybranym okresie 
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Dodawanie załączników do narzędzia 

 
 

Graficzne przedstawienie harmonogramu 

 
 
W skład modelu wchodzi: 

1. Model Opracowywanie i monitorowanie harmonogramu realizacji zaleceń poaudytowych 
w aplikacji MS Excel, 

2. Regulacja Instrukcja realizacji zaleceń poaudytowych, 
3. Instrukcja działania modelu, 
4. Roczny serwis aktualizacyjny modelu i regulacji oraz doradztwo w zakresie wdrożenia 

i wykorzystywania modelu w działalności bieżącej Banku, z możliwością jego przedłużenia. 
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