
risk AB 

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM 
 

Dodatkowe możliwości programu: 

 RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI  

 PRALNIA 



PRZEZNACZENIE  
I  ZADANIA PROGRAMU  

Dostarczanie Organom Banku niezbędnych informacji,  

w celu bezpiecznego zarządzania Bankiem 

Systemowe zarządzanie ryzykiem operacyjnym na poziomie 

wszystkich komórek i jednostek organizacyjnych Banku   
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Program risk AB jest narzędziem informatycznym wspierającym 

proces zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku. 

 

Zadania programu:  



ARCHITEKTURA PROGRAMU 

Program zbudowany na  bazie danych MS SQL Server 2005 Express  

– aplikacja bezpłatna firmy Microsoft 

Funkcjonowanie programu w oparciu o relację KLIENT – SERWER  

– możliwość wykorzystywania programu w dowolnej jednostce organizacyjnej Banku, 

posiadającej  łączność z bazą danych programu (baza zainstalowana w Centrali)  

Niskie wymagania sprzętowe programu  

- począwszy od Windows 98 

. 
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Ogólne informacje o architekturze programu risk AB:  

Niskie wymagania sprzętowe serwera 

- możliwość instalacji serwera na dowolnym komputerze  



BUDOWA  PROGRAMU   

służy do rejestrowania 

przez pracowników 

Banku zaistniałych 

zdarzeń operacyjnych 

(strat operacyjnych) 

umożliwia 

przeprowadzenie 

procesu szacowania 

kapitału wewnętrznego  

z RO w ramach Filaru II 

z uwzględnieniem testu 

warunków skrajnych 

umożliwia przeprowadzenie 

procesu samooceny  

ryzyka operacyjnego  

w ramach procesów  

wykonywanych w Banku 

umożliwia  

generowanie raportów 

zawierających analizy 

dotyczące wyników 

procesu samooceny i ich 

weryfikację 

 

Moduły programu risk AB :  



BUDOWA  PROGRAMU 

Przeprowadzenie  i weryfikację procesu Samooceny ryzyka operacyjnego 

we wszystkich jednostkach organizacyjnych Banku 

(komórkach/wydziałach/samodzielnych stanowiskach) 

Prowadzenie centralnego Rejestru zdarzeń operacyjnych w Banku 

Szacowanie Wymogu kapitałowego z RO w ramach Filaru II,  

z uwzględnieniem testów warunków skrajnych 

Raportowanie w zakresie samooceny oraz w zakresie zdarzeń (strat) 

operacyjnych 
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Program risk AB składa się z czterech modułów, umożliwiających:  



RAPORTOWANIE  W  PROGRAMIE 

Wyników procesu samooceny RO 

Zarejestrowanych zdarzeń (strat) operacyjnych 

Wymogów kapitałowych z RO (Filar II)  
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Program risk AB umożliwia generowanie raportów na wielu 

poziomach i w różnym ujęciu w zakresie: 



RAPORTY RYZYKA OPERACYJNEGO  

• Wg poziomu wskaźnika IR (wszystkie, >=3, >=6) 

•  w jednostkach organizacyjnych (Centrala/Oddziały)  

•  w poszczególnych wydziałach jednostek,  

• Szczegółowa lista ocenionych potencjalnych zdarzeń 

• uszeregowana wg jednostek i wydziałów 

• uszeregowana wg realizowanych w Banku procesów 

• Mapa ryzyka  

(ukazuje wyniki samooceny oraz  zarejestrowane w Banku zdarzenia) 

• Liczba zdarzeń w danym okresie z podsumowaniem strat  

(w rozbiciu na wydziały lub jednostki) 

• Suma strat w poszczególnych obszarach ryzyka  

(rzeczywiste, potencjalne, utracone korzyści, kwoty odzyskane, faktyczne netto, średnio na 

zdarzenie) 

• Szczegółowy raport zarejestrowanych zdarzeń  

(w dniu, okresie, wg linii biznesowych, kategorii ryzyka, strat netto) 

• Wymogi kapitałowe   

(szacowanie wymogu kapitałowego w ramach Filaru II, z uwzględnieniem testów warunków 

skrajnych) 

 



FUNKCJE UŻYTKOWNIKÓW  
PROGRAMU 

ADMINISTRATOR / AUDYTOR RYZYKA – zarządzający programem, monitorujący 

poziom ryzyka operacyjnego (raportowanie dla Komitetu/Zarządu/Rady Nadzorczej) 

KIERUJĄCY JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ – odpowiedzialny za zarządzanie 

ryzykiem operacyjnym w ramach własnej jednostki 

MENADŻER RYZYKA – odpowiedzialny za samoocenę w jednostce organizacyjnej, 

wprowadzający zdarzenia operacyjne w ramach jednostki, raportujący dla kierownika 

jednostki 

. 
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Program risk AB posiada 4 główne poziomy uprawnień (login i hasło):  

USER – użytkownik wprowadzający zdarzenia operacyjne na stanowisku pracy 



SAMOOCENA RO   
Wybór potencjalnych zdarzeń 

kategorie zdarzeń  

wg Rekomendacji M 



SAMOOCENA RO 
Ocena ryzyka 



REJESTROWANIE  ZDARZEŃ  
(STRAT) OPERACYJNYCH 



RAPORTY (poziom ryzyka)  
IR3 - wg jednostek 



RAPORTY (poziom ryzyka)  
IR3 - wg wydziałów 



RAPORTY  
KATEGORIE RYZYKA - wg jednostek 



RAPORTY  
MAPA RYZYKA  (PROFIL RYZYKA) 



RAPORTY  
STRATY – wg wydziałów 



MODUŁ KAPITAŁY 



RAPORTY 
MODUŁ KAPITAŁY 



PODSUMOWANIE 
MOŻLIWOŚCI  PROGRAMU  risk AB 

• Prosty i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika 

• Możliwość dostępu do programu przez wszystkich pracowników  

(w ramach sieci bankowej) 

• Nadawanie szczegółowych uprawnień użytkownikom 

• Centralna baza danych z dostępem dla każdego użytkownika 

• Proces samooceny wg Rekomendacji M, z przykładami potencjalnych 

zdarzeń 

• Wprowadzanie zdarzeń operacyjnych, z przyporządkowaniem do linii 

biznesowych – strata potencjalna, rzeczywista, utracone korzyści, 

strata odzyskana 

• Raportowanie RO w zakresie samooceny, zdarzeń i strat operacyjnych, 

wg różnych kryteriów 

• Powiązanie samooceny RO i zdarzeń operacyjnych z ryzykiem braku 

zgodności 

• Szacowanie kapitału wewnętrznego z RO (Filar II) 

• Dodatek: Zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym 



DODATKOWE  MOŻLIWOŚCI 
PROGRAMU 

W procesie samooceny ryzyka operacyjnego – 

możliwość zaklasyfikowania ryzyka pod kątem RBZ 

Przy rejestrowaniu zdarzenia operacyjnego – 

możliwość wskazania na powiązanie z RBZ 

Raportowanie samooceny RO i zdarzeń operacyjnych 

powiązanych z RBZ  
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RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI (RBZ) w programie risk AB : 



DODATKOWA FUNKCJONALNOŚĆ 
- MODUŁ  PRALNIA  

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym związanym  

z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy 

Prowadzenie rejestru danych, umożliwiających gromadzenie, 

analizę i udostępnianie danych związanych ze stosowaniem 

środków bezpieczeństwa finansowego oraz dokumentowanie 

wyników tych analiz  
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Moduł PRALNIA w programie risk AB zapewnia obsługę procesów 

związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 

zgodnie z wymogami Ustawy.  

Moduł wykorzystuje dane generowane z systemu operacyjnego Banku  

(plik przekazywany do GIIF). 

Najważniejsze funkcje modułu PRALNIA : 



MODUŁ  PRALNIA 

Kontrola kart transakcji - moduł zawiera Rejestr Transakcji zgodny  

z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21.09.2001r. 

Szacowanie ryzyka prania pieniędzy na poziomie klienta, 

rachunku oraz rodzaju transakcji, w tym możliwość automatycznej 

segmentacji klienta   

Raportowanie - raporty mogą być generowane w różnym ujęciu,  

w zależności od potrzeb i adresata    
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Najważniejsze funkcje modułu PRALNIA związane z ryzykiem prania 

pieniędzy: 



RAPORTY 
MODUŁU PRALNIA 



RAPORTY 
MODUŁU PRALNIA 



RYZYKO BRAKU 

ZGODNOŚCI 

RYZYKO 

OPERACYJNE 

risk AB 

PRALNIA 

PROGRAM risk AB  

SYSTEM ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPERACYJNYM 



KLUCZOWE FUNKCJONALNOŚCI 

SAMOOCENA RYZYKA 

OPERACYJNEGO 

CENTRALNY REJESTR ZDARZEŃ  

I STRAT OPERACYJNYCH  

SZACOWANIE KAPITAŁU 

WEWNĘTRZNEGO 

WIELOPŁASZCZYZNOWE 

RAPORTOWANIE  

 

risk AB 

PROGRAM risk AB  

RYZYKO OPERACYJNE 



KLUCZOWE FUNKCJONALNOŚCI 

 

 IDENTYFIKACJA RYZYKA BRAKU 

ZGODNOŚCI  

REJESTR STRAT Z TYTUŁU 

NIEPRZESTRZEGANIA PRAWA 

RAPORTOWANIE RYZYKA BRAKU 

ZGODNOŚCI 

 

risk AB 

PROGRAM risk AB  

RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI 



KLUCZOWE FUNKCJONALNOŚCI 
 

WERYFIKACJA I IDENTYFIKACJA 

BŁĘDNYCH TRANSAKCJI - RAPORT 

ARCHIWUM TRANSAKCJI 

ANALIZA TRANSAKCJI I OCENA 

RYZYKA 

WIELOPŁASZCZYZNOWE 

RAPORTOWANIE  

 

risk AB 

PROGRAM risk AB  

PRALNIA 



W PRZYGOTOWANIU 

Zarządzanie procesami – identyfikacja i analiza 

procesów biznesowych (wyznaczenie procesów 

krytycznych dla Banku) 

Limitowanie poziomu ryzyka operacyjnego – kluczowe 

wskaźniki ryzyka (KRI) 
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W przygotowaniu są kolejne moduły programu risk AB  
(dostępne w ramach usługi serwisowej): 



  
Dodatkowe informacje: 
 
p.zytkowiak@systemab.pl 
 
tel. 607 936 100 

KONTAKT 


