
Spółka Bazy i Systemy Bankowe wspiera instytucje finansowe dla sprawnego i bezpiecznego 
działania, dostarczając im wysokiej jakości systemy IT. BSB jest liderem na polskim rynku wśród 
firm IT produkujących i wdrażających systemy zarządzania ryzykiem operacyjnym.

riskOPERON jest opracowanym przez BSB, zintegrowanym narzędziem informatycznym, 
które w kompleksowy sposób wspiera procesy zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz 
kontroli wewnętrznej. 

Korzyści z wdrożenia:

 Spełnienie wymagań nadzorczych dotyczących jakości zarządzania ryzykiem operacyjnym, 

w szczególności uchwał KNF implementujących postanowienia Dyrektywy CRD,

 Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodne z dobrymi praktykami, w szczególności 

zawartymi w Rekomendacji M.

 Realizacja kontroli wewnętrznej zgodnie z postanowieniami Rekomendacji H,

 Lepsze rozumienie procesów biznesowych przebiegających w instytucji poprzez możliwość 

monitorowania kluczowych miar ryzyka, w tym badanie wielkości wskaźników KRI w wielu 

przekrojach analitycznych,

 Kompleksowa analiza strat operacyjnych,

 Identyfikacja newralgicznych obszarów działalności instytucji, m.in. poprzez analizę 

wielowymiarowych, swobodnie definiowalnych raportów,

 Stały monitoring realizacji procesu kontroli wewnętrznej,

 Minimalizacja kosztów z tytułu ewentualnych strat operacyjnych.

 riskOPERON jest odpowiedzią na wymogi stawiane bankom w Rekomendacji M. oraz 

w Rekomendacji H, opartą o dobre praktyki oraz wieloletnie doświadczenie na rynku. 

 Rozwiązanie służy do wspierania obowiązującej w instytucji metodyki przy jednoczesnym 

zapewnieniu jego otwartości na przyszły rozwój poprzez łatwe dostosowanie systemu wraz 

ze zmieniającym się procesem. System dedykowany jest głównie instytucjom finansowym, 

takim jak: banki, zakłady ubezpieczeń, ale z powodzeniem może być również stosowany w 

sektorze przedsiębiorstw.

Opis rozwiązania:



Korzyści z wdrożenia:

 Ewidencja zdarzeń operacyjnych uwzględniających szereg danych opisujących m.in. 

wystąpienie zdarzenia, jego przebieg, klasyfikację, kwotę strat oraz powiązanie z innymi 

rodzajami ryzyk. Ewidencja strat jest realizowana w dedykowanym workflow, który pozwala 

na dostosowane rejestracji zdarzeń do procesu akceptacji zdarzeń i procedur 

funkcjonujących w banku. 

 Wyliczanie Kluczowych Wskaźników Ryzyka w oparciu o dane pochodzące z bazy zdarzeń 

oraz o dane spoza systemu. W zakresie KRI system umożliwia tworzenie definicji 

wskaźników, a następnie ich cykliczne wyliczanie. Definicje zawierają różne metody 

wyznaczania limitów, które pozwalają na dostosowanie bazy KRI do wskaźników 

obowiązujących w banku.

 Definiowanie i obsługa planów działań, które mogą być tworzone w odpowiedzi na 

przekroczenie np. wielkości strat operacyjnych, poziomu ostrzegawczego KRI, poziomu 

ryzyka lub niezależnie od danych gromadzonych w systemie. Plany działań pozwalają na 

określanie zadań do realizacji oraz monitoring ich wykonania.

 Tworzenie matrycy funkcji kontroli. Matryca zawiera procesy, cele, ryzyka oraz kluczowe 

mechanizmy ryzyka, dla których określane są zadania związane z monitorowaniem 

pionowym i poziomym. W ramach monitorowania definiowany jest zakres czynności, które 

są wymagane podczas realizacji testowania oraz cyklicznie są realizowane zadania 

związane z testowaniem i ewidencjonowaniem stwierdzonych nieprawidłowości.

 Przeprowadzanie samooceny ryzyka operacyjnego w oparciu o dowolnie tworzone 

kwestionariusze oceny. W ramach budowy kwestionariuszy system zapewnia możliwość 

tworzenia własnych zestawów pytań i odpowiedzi do wyboru, które dzięki agregacji 

pozwalają na wyliczenie poziomu ryzyka w ujęciu danej jednostki, procesu lub linii 

biznesowej.

 Raportowanie bieżące wraz z tworzeniem repozytorium raportów, które pozwalają na 

archiwizację danych na potrzeby audytowe.

 Raportowanie z bazy zdarzeń na potrzeby raportowania COREP. 

 Niezależne zarządzanie ryzykiem operacyjnym na dowolnym poziomie hierarchicznej 

struktury organizacyjnej podmiotu lub grupy podmiotów, z możliwością agregacji danych 

i wyników analiz w ramach całej struktury organizacyjnej.

 Definiowanie wielopoziomowych praw dostępu do modułów/grup funkcji i danych systemu.

W przypadku pytań lub zamówienia prezentacji systemu prosimy o kontakt.
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