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1. Wprowadzenie 

Niniejszy dokument stanowi realizację: 

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 
czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych 
i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 ( zwanej 
dalej Rozporządzeniem CRR); 

 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1423/2013 z dnia 20 grudnia 2013 
r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów 
dotyczących ujawniania informacji na temat funduszy własnych instytucji zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady  (UE) nr 575/2013; 

 Innych rozporządzeń wykonawczych komisji (UE) ustanawiających wykonawcze 
standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących ujawniania informacji: 

 ustawy  Prawo Bankowe  ze szczególnym uwzględnieniem art. 111a, 
 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem 

finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym; 
 Rekomendacja M dotyczącej zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach, 

stanowiącej załącznik do uchwały nr 8/2013 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 
8 stycznia 2013 roku; 

 Rekomendacja P dotyczącej zarządzania ryzykiem płynności finansowej banków 
Komisji nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2015r.  

 Zasad Ładu Korporacyjnego KNF; 
 Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego dotyczącej adekwatności kapitałowej; 

1.1 Informacje ogólne 

   Bank  Spółdzielczy posiada osobowość prawną. Jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w 
Opolu, VIII Wydział Gospodarczy. Jednostce nadano numer statystyczny REGON: 0000060433 
oraz NIP 7560005321   Bank Spółdzielczy w Gogolinie jest spółdzielnią prowadzącą swoją 
działalność na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków 
spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i banków zrzeszających, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Prawo Bankowe, ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze, innych ustaw, uchwał, 
rekomendacji wydanych przez organy nadzoru oraz na podstawie Statutu Banku Spółdzielczego 
w Gogolinie  z dnia 09 kwietnia 2013 roku. 
 
                                                                                                                                    
Przedmiot działania Banku Spółdzielczego obejmuje następujące czynności bankowe: 

1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego 
terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, 

2) prowadzenie innych rachunków bankowych, 
3) udzielanie kredytów, 
4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych, 
5) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, 
6) udzielanie pożyczek pieniężnych, 
7) operacje czekowe i wekslowe, 
8) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu, 
9) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, 



 
 

10) udzielanie i potwierdzanie poręczeń, 
11) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek 

sejfowych, 
12) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych, 
13) pośredniczenie w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie 

dewizowym. Przekazy pieniężne dokonywane są za pośrednictwem Banku 
Zrzeszającego.  

Czynności bankowe o których mowa w pkt. 3),4),6),i 10), Bank Spółdzielczy może wykonywać z 
osobami fizycznymi zamieszkującymi lub prowadzącymi przedsiębiorstwo na terenie działania 
Banku Spółdzielczego lub z osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi 
osobowości prawnej, a posiadającymi zdolność prawną, mającymi siedzibę lub jednostki 
organizacyjne na terenie działania Banku Spółdzielczego.  
Czynności bankowe, o których mowa w pkt. 4) i 10) Bank Spółdzielczy może wykonywać w 
zakresie i trybie uzgodnionym z Bankiem Zrzeszającym. 
Bank Spółdzielczy  wykonuje również następujące czynności: 

a) obejmowanie lub nabywanie akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki 
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, 

b) dokonanie obrotu papierami wartościowymi, 
c) dokonuje, na warunkach uzgodnionych z dłużnikami, zamiany wierzytelności na 

składniki majątku dłużnika, 
d) nabywa i zbywa nieruchomości, 
e) świadczy usługi konsultacyjno- doradcze w sprawach finansowych, 
f) świadczy usługi finansowe w zakresie pośrednictwa przy zawieraniu umów 

ubezpieczeniowych, 
g) może prowadzić działalność społeczną i oświatowo – kulturalną na rzecz swoich 

członków i ich środowiska. 

Siedzibą Banku Spółdzielczego jest miasto Bank Spółdzielczy działa na terenie województwa 
opolskiego. Podstawową strukturę organizacyjną Banku tworzą: 

1) Centrala ; 
2) Oddziały; 

W ramach Banku Spółdzielczego tworzone są:  Punkty Kasowe, podporządkowane bezpośrednio 
Centrali i Oddziałom. 

 

Bank Spółdzielczy jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Od 
31.12.2015r. Bank Spółdzielczy  został członkiem Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS 
SA.   

2.  Informacja o zasadach zarządzania ryzykiem w Banku 

W Banku zorganizowany proces zarządzania ryzykiem, w którym uczestniczą organy Banku, 
wyznaczone zespoły, komórki organizacyjne oraz pracownicy. 
 
W procesie zarządzania ryzykiem, strategiczne cele określa Rada Nadzorcza, która ocenia 
skuteczność działań Zarządu Banku, mających na celu zapewnienie efektywności procesu 
zarządzania ryzykiem. 
 

Na proces zarządzania ryzykiem bankowym składają się następujące czynności: 

 Identyfikacja ryzyka polegająca na określeniu źródeł ryzyka, zarówno aktualnych, jak i 
potencjalnych, które wynikają z bieżącej i planowanej działalności Banku, 
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 Zarządzanie ryzykiem polegające na podejmowaniu decyzji dotyczących akceptowalnego 
poziomu ryzyka, planowania działań, wydawaniu zaleceń, tworzeniu procedur i narzędzi 
wspomagających, 

 Monitorowanie polega na stałym nadzorowaniu poziomu ryzyka w oparciu o przyjęte 
metody pomiaru ryzyka, 

 Raportowanie obejmuje cykliczne informowanie kierownictwa o skali narażenia na 
ryzyko i podjętych działań. 

 Kontrolowanie ryzyka  
 Testy warunków skrajnych - zestaw różnych technik badawczych stosowanych głównie  

w celu określenia odporności sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku na wystąpienie 
wyjątkowych, niekorzystnych ale możliwych wydarzeń (tzw. szoków rynkowych). 
Efektem przeprowadzania testów warunków skrajnych jest tworzenie scenariuszy 
zachowań na wypadek ich wystąpienia (planów awaryjnych). 
 

2.1 Celem zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka bankowego jest m.in.: 
 

1) w obszarze ryzyka kredytowego -  jest utrzymywanie stabilnego i zrównoważonego 
pod względem jakości i wartości portfela  kredytowego równocześnie cechującego się 
wysoką dochodowością oraz bezpieczeństwem rozumianym jako  minimalizacja ryzyka 
wystąpienia kredytów zagrożonych. W celu osiągania długofalowych zamierzeń w 
zakresie ryzyka kredytowego, w Banku badaniu poddaje się czynniki ryzyka zmian 
makroekonomicznych oraz ryzyka rezydualnego. 

2) w obszarze ryzyka płynności -  jest zapobieganie wystąpieniu sytuacji kryzysowej 
poprzez utrzymywanie odpowiedniej struktury aktywów i pasywów mające na celu 
osiągnięcie założonej rentowności / stałego i rosnącego wyniku finansowego oraz 
zapewnienie zdolności do terminowego wywiązania się z bieżących i przyszłych 
zobowiązań. 

3) w obszarze ryzyka stopy procentowej -  jest maksymalizacja marży odsetkowej w 
warunkach zmienności rynkowych stóp procentowych oraz ograniczanie negatywnego 
wpływu zmian stóp procentowych  na wynik finansowy Banku . 

4) w obszarze ryzyka operacyjnego -  ograniczenie możliwości wystąpienia 
nieoczekiwanych strat z tytułu zdarzeń ryzyka operacyjnego poprzez wdrożenie 
skutecznego i adekwatnego  do aktualnego profilu ryzyka procesu zarządzania ryzykiem 
operacyjnym, budowę świadomości pracowników poprzez odpowiednie szkolenia i 
działania zarządcze, a także poprzez wdrożenie skutecznego systemu monitorowania 
ryzyka i kontroli wewnętrznej, 

5) w obszarze ryzyka braku zgodności – jest stałe dążenie do minimalizowania skutków 
nieprzestrzegania zewnętrznych i wewnętrznych regulacji prawnych, a także właściwą 
ochronę interesów Banku poprzez stałe aktualizowanie/dostosowywanie procedur 
bankowych, kontrolę ich przestrzegania, wsparcie informatyczne, szkolenia,  a także 
korzystanie z zewnętrznego wsparcia prawnego, 

6) w obszarze ryzyka kapitałowego - jest zapewnienie odpowiedniej struktury oraz 
systematycznego wzrostu funduszy własnych, adekwatnych do skali i rodzaju 
prowadzonej działalności poprzez maksymalizację wyniku finansowego oraz jego 
przeznaczanie na zwiększenie funduszy własnych Banku.   

7) w obszarze ryzyka będącego ryzykiem systemów informatycznych i ich 
bezpieczeństwa, celem jest: systematyczne dostosowywanie systemu do wymogów 
prawa, wprowadzanie nowych produktów oraz nowych wersji oprogramowania, w tym 
oprogramowania wspomagającego zarządzanie ryzykiem, a także programów służących 
bezpieczeństwu sieci i systemów informatycznych, oraz budowa świadomości ryzyka 
wśród pracowników poprzez niezbędne szkolenia i działania zarządcze, 

8) w obszarze ryzyka modeli celem jest dążenie do stosowania prostych modeli o 
uznanym charakterze, monitoring strat w ramach rejestrów ryzyka operacyjnego,  
walidacja i administrowanie w ramach corocznych przeglądów zarządczych polityk, 



 
 

strategii, instrukcji, procedur zarządzania ryzykiem, w sposób zapewniający 
minimalizację potencjalnych strat; 

9) w obszarze ryzyka utraty reputacji jest budowa właściwego wizerunku Banku i 
przeciwdziałanie zjawiskom grożącym utracie wizerunku Banku, jako: stabilnego 
podmiotu finansowego, spełniającego wymagania prawne i regulacyjne, właściwie 
reagującego na potrzeby klientów oraz uczestniczącego w pozytywny sposób w rozwoju 
lokalnego środowiska; 

10)   w obszarze zarządzania ryzykiem walutowym- jest dążenie do pełnego zaspokojenia 
potrzeb klientów w zakresie obsługi dewizowej, stałe zwiększanie obrotu dewizowego 
przy stałym wzroście przychodów z tytuł wymiany i jednoczesnym utrzymywaniu 
pozycji walutowej na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo Banku..  

Podstawowe wskaźniki wyznaczające ogólny poziom ryzyka  w banku: 
 

a) Łączny współczynnik kapitałowy – min 13,25% 
b) Współczynnik kapitału Tier I – min. 13,25% 

c) Wskaźnik jakości kredytów – na poziomie zgodnym z planem Ekonomiczno 
finansowym Banku na dany rok zatwierdzonym przez Zarząd Banku i Radę 
Nadzorczą Banku. 

d) Wysokość utworzonych rezerw celowych na ryzyko kredytowe - na poziomie 
zgodnym z planem Ekonomiczno finansowym Banku na dany rok zatwierdzonym 
przez Zarząd Banku i Radę Nadzorczą Banku. 

e) Wynik finansowy Banku –  na poziomie zgodnym z planem Ekonomiczno 
finansowym Banku na dany rok zatwierdzonym przez Zarząd Banku i Radę 
Nadzorczą Banku. 

f) Nadzorcze Miary Płynności: 
 Współczynnik podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności na poziomie 

min.0,20 aktywów ogółem. 
 Współczynnik pokrycia aktyw niepłynnych funduszami własnymi na 

poziomie min 1. 

g) Wysokość funduszy własnych- na poziomie zgodnym z planem Ekonomiczno 
finansowym Banku na dany rok zatwierdzonym przez Zarząd Banku i Radę 
Nadzorczą Banku. 

h) Wskaźnik ROE - na poziomie zgodnym z planem Ekonomiczno finansowym Banku 
na dany rok zatwierdzonym przez Zarząd Banku i Radę Nadzorczą Banku. 

i) Wskaźnik ROA - na poziomie zgodnym z planem Ekonomiczno finansowym Banku 
na dany rok zatwierdzonym przez Zarząd Banku i Radę Nadzorczą Banku. 

j) Wskaźnik LCR – min. 1. 

k) Wskaźnik dźwigni finansowej – na poziomie co najmniej 5% 

 
Z dniem 31.12.2015 roku Bank Spółdzielczy  przystąpił do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS . 
Celem funkcjonowania Systemu Ochrony jest zapewnienie płynności i wypłacalności każdego 
jego uczestnika na zasadach określonych w Ustawie oraz Umowie Systemu Ochrony. Bank w 
okresach kwartalnych podlega ocenie przeprowadzanej przez Spółdzielnię Ochrony Systemu  w 
oparciu o dane sprawozdawcze przekazywane w ramach sprawozdawczości obowiązkowej.  
Spółdzielnia dokonuje indywidualnej oceny ryzyka każdego uczestnika oraz ryzyka Systemu 
Ochrony jako całości. 

1)  W obszarze adekwatności kapitałowej ocenie podlegają: 
a) Łączny współczynnik kapitałowy; 
b) Współczynnik kapitałowy TIER 1; 
c) Współczynnik kapitałowy ryzyka kredytowego; 

2) W obszarze ryzyku kredytowym ocenie podlegają: 
a) Wskaźnik jakości aktywów; 
b) Udział aktywów o wadze ryzyka do 50% (włącznie) w aktywach ogółem; 
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c) Wskaźnik pokrycia kredytów z rozpoznaną utrata wartości rezerwami celowymi; 
d) Wskaźnik jakości kredytów; 

3) W obszarze ryzyka biznesowego ocenie podlegają: 
a) Wskaźnik ROA; 
b) Wskaźnik C/I 
c) Wynik finansowy brutto + wynik z tytułu rezerw celowych i aktualizacji wartości 

/ suma bilansowa 
 

2.2  Procesy zarządzania istotnymi rodzajami ryzyka 
 

W procesie zarządzania ryzykiem w Banku uczestniczą następujące organy, jednostki i 
komórki organizacyjne: 

1. Rada Nadzorcza, 
2. Zarząd, 
3. Komitet Kredytowy, 
4. Stanowisko ds.  zarządzania ryzykami i analiz, 
5. Zespół sprawozdawczości i analiz, 
6. Stanowisko kontroli wewnętrznej, 
7. Pozostali pracownicy Banku. 

 
 
 

Rada Nadzorcza dokonuje okresowej oceny realizacji przez Zarząd założeń Strategii w 
odniesieniu do zasad zarządzania ryzykiem w Banku. W tym celu Zarząd Banku okresowo 
przedkłada Radzie Nadzorczej syntetyczną informację na temat skali i rodzajów ryzyka, na które 
narażony jest Bank, prawdopodobieństwa jego występowania, skutków i metod zarządzania 
poszczególnymi rodzajami ryzyka. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad kontrolą systemu 
zarządzania ryzykiem oraz ocenia jej adekwatność i skuteczność. 
 
Zarząd odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii zarządzania ryzykiem, w tym za 
zorganizowanie, wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem oraz, 
jeśli to konieczne – dokonania weryfikacji w celu usprawnienia tego systemu. Instrukcje i 
procedury zarządzania ryzykiem powinny obejmować pełny zakres działalności banku. 
Zarząd banku odpowiada za zorganizowanie procesu zarządzania ryzykiem koncentracji, w 
tym podział obowiązków dotyczących zarządzania tym ryzykiem oraz nadzór nad 
efektywnością tego procesu.  Zarząd Banku zatwierdza również zasady działania w ramach 
kluczowych obszarów polityki zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych 
oraz ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, które podlegają bezpośredniej 
kontroli Prezesa Zarządu. Wiceprezes ds. handlowych nadzoruje działalność kredytową, co 
zapewnia rozdzielenie funkcji oceny ryzyka od działalności operacyjnej. 
 
Zadania pozostałych jednostek i komórek organizacyjnych 
 
 
Komitet Kredytowy uczestniczy w procesie opiniowania transakcji kredytowych oraz ich 
klasyfikacji pod kątem ryzyka ponoszonego przez Bank. Skład i szczegółowe zadania Komitetu 
określa „Regulamin działania Komitetu Kredytowego w BS Gogolin”. 
 
Inspektor ds.  zarządzania ryzykami i analiz  wykonuje podstawowe zadania  dotyczące 
poszczególnych rodzajów ryzyk, szczegółowo określone w Regulaminie Organizacyjnym Banku 
Spółdzielczego Gogolin. 
 
Zespół sprawozdawczości i analiz – opracowuje projekty strategii i polityk, instrukcji, 
metodyk dotyczących zarządzania ryzykiem kredytowym, oraz limitów ograniczających ryzyko 
kredytowe, w tym ryzyko koncentracji zaangażowań, a także jest odpowiedzialny za 



 
 

monitorowanie ryzyka kredytowego w Banku. Podstawowe zadania Zespołu to: gromadzenie, 
przetwarzanie, pomiar, monitorowanie oraz raportowanie odpowiednim organom i komórkom 
Banku informacji dotyczących podejmowanego przez Bank ryzyka oraz opracowywanie 
regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykami oraz szacowania wewnętrznych 
wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka. 
 
Stanowisko ds. ryzyka braku zgodności i audytu wewnętrznego ma za zadanie kontrolę i 
ocenę sprawności działania systemu zarządzania ryzykiem oraz dokonywanie regularnych 
przeglądów prawidłowości przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem (w tym ryzyka 
koncentracji), obowiązujących w Banku. Stanowisko dostarcza obiektywnej oceny adekwatności 
i skuteczności funkcjonującego systemu zarządzania oraz zgodności przeprowadzanych operacji 
bankowych z wewnętrznymi regulacjami Banku. Zadania Stanowiska audytu wewnętrznego 
mogą zostać zlecone do realizacji przez odpowiednie służby Banku Zrzeszającego. 
 
 
Pozostali pracownicy Banku mają obowiązek przestrzegania zasad zarządzania 
poszczególnymi rodzajami ryzyka (w tym ryzyka koncentracji), obowiązujących w Banku w 
formie wewnętrznych regulacji i zaleceń, uczestnictwa w postępowaniu wyjaśniającym 
przyczyny wystąpienia zdarzeń generujących ryzyko oraz raportowania tych zdarzeń. 
 
 

2.3 System  Informacji Zarządczej 
 
Przepływ informacji dotyczących ryzyka w Banku reguluje Instrukcja Sporządzania Informacji 
Zarządczej w Banku Spółdzielczym  , która określa zasady raportowania i obieg informacji 
zarządczej i wskazuje adresatów którymi są w szczególności: Zarząd, Rada Nadzorcza,  Komitet 
kredytowy. Opracowywane w Banku  raporty obejmują wszystkie obszary działalności Banku. 
Ich zakres i częstotliwość są adekwatne do rozmiarów prowadzonej działalności i 
występującego ryzyka. Umożliwia to identyfikowanie, mierzenie i kontrolowanie wszystkich 
rodzajów ryzyka w Banku.   

Rada Nadzorcza raz w roku otrzymuje od Zarządu Banku  analizę z realizacji polityk i strategii w 
Banku Spółdzielczym  wg. stanu na koniec roku. wraz z zestawieniem wykorzystania 
obowiązujących limitów ograniczających poziom analizowanych ryzyk w Banku.  Przedstawiona 
analiza wraz z zestawieniem i weryfikacją wielkości obowiązujących limitów została pozytywnie 
zaakceptowana przez Radę Nadzorczą Banku i była podstawą do określenia wielkości apetytu na 
analizowane  ryzyka na rok 2018.  

3. Ryzyko kredytowe 

W celu zapewnienia odpowiedniej do profilu ryzyka Banku jakości aktywów kredytowych, Bank 
zarządza: 

 Ryzykiem kredytowym, 
 Ryzykiem koncentracji zaangażowań, 
 Ryzykiem kredytowym ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie, 
 Ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. 

Pomiar ryzyka kredytowego jest częścią procesu zarządzania ryzykiem, w którym analizuje się 
zarówno ryzyko kredytowe pojedynczej ekspozycji kredytowej( monitoring), portfela 
kredytowego ( ze szczególnym uwzględnieniem finansowania rynku  transakcji kredytowych 
zabezpieczonych hipotecznie), jak również wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego.  

3.1 Zarządzanie ryzykiem kredytowym 

Proces zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku obejmuje: 

 Identyfikację czynników ryzyka kredytowego, 
 Ocenę oraz ustalenie dopuszczalnych norm ryzyka kredytowego ( Limity) 
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 Monitorowanie, pomiar i raportowanie ryzyka, 
 Wyliczenie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego, 
 Kontrolę zarządzania ryzykiem kredytowym. 

Bank zarządza ryzykiem kredytowym zarówno w odniesieniu do pojedynczej transakcji jak i do 
całego portfela kredytowego.  

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w odniesieniu do łącznego zaangażowania kredytowego, 
Bank prowadzi poprzez: 

 dywersyfikację oraz monitorowanie i raportowanie ryzyka kredytowego z tytułu 
koncentracji, 

 monitorowanie i raportowanie jakości portfela, 
 monitorowanie ekspozycji zagrożonych, ich struktury, czynników ryzyka, 
 monitorowanie kredytów udzielanych podmiotom i osobom, o których mowa w art. 79 

ustawy Prawo Bankowe. 

Zarządzanie ryzykiem kredytowym pojedynczej transakcji / kredytobiorcy Bank prowadzi 
poprzez: 

 stosowanie metodyki oceny zdolności kredytowej, dostosowanej do profilu ryzyka 
kredytobiorcy, 

 bieżący monitoring kredytowy wszystkich ekspozycji, 
 przegląd ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych, 
 windykację i nadzór nad kredytami zagrożonymi, 
 kontrolę procesu kredytowego w odniesieniu do transakcji zawartych z danym 

kredytobiorcą 
Bank dokonuje klasyfikacji ekspozycji kredytowych do odpowiednich kategorii ryzyka, stosując 
dwa kryteria:  

 

 kryterium terminowości – terminowość spłaty kapitału lub odsetek, 
 kryterium ekonomiczne – badanie sytuacji ekonomiczno – finansowej dłużnika 

(kredytobiorcy, poręczyciela). 

Przeglądów oraz klasyfikacji ekspozycji kredytowych Bank dokonuje zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z 
działalnością banków z dnia 16.12.2008r. ( Dz. U.  Nr 235, poz. 1589 z późniejszymi zmianami).  

 

Należności od sektora budżetowego 

 

lp. wyszczególnienie 

stan w zł. na : 

2016-12-31 2016-12-31 

1. 2. 3. 4. 

1. kredyty dla jednostek budżetowych 0,00 0,00 

2. 
odsetki naliczane w przychody niezapadłe od kredytów 
jednostek budżetowych 10.340,04 6.880,78 

b dopłaty odsetkowe do kredytów preferencyjnych  0 0 

c kredyty z tytułu wyceny kredytów wg ESP 474,24 0 

d Należności od sektora budżetowego 10.814,28 6880,78 

 

 

 

 



 
 

 

Należności od sektora niefinansowego 

 

lp. wyszczególnienie 

stan w  zł. na : 

2016-12-31 2017-12-31 

1. 2. 3. 4. 

I.  Kredyty w sytuacji regularnej (1-2-3) 100.116.930,07 97.441.574,57 

1. kredyty o okresie spłaty do 1-go roku (a+b+c+d+e) 191.119,66 1.075.829,94 

a kredyty dla przedsiębiorstw, spółek i spółdzielni 146.000,00 529.000,00 

b kredyty rolnicze 20.000,00 53.375,00 

c kredyty dla przedsiębiorców indywidualnych - 464.167,00 

d kredyty dla osób prywatnych 25.119,66 29.287,94 

e kredyty dla pozostałych podmiotów niefinansowych - - 

2. 
Kredyty o okresie spłaty powyżej 1-go roku ( 
a+b+c+d+e) 99.827.586,37 96.210.973,66 

a kredyty dla przedsiębiorstw, spółek i spółdzielni 13.828.486,32 12.953.580,81 

b kredyty rolnicze 10.109.574,92 9.446.124,15 

c kredyty dla przedsiębiorców indywidualnych 56.616.378,71 50.246.982,56 

d kredyty dla osób prywatnych 19.102.943,25 23.330.327,63 

e kredyty dla pozostałych podmiotów niefinansowych 170.203,17 233.958,51 

3. 
Odsetki naliczone a nie zapłacone od kredytów w sytuacji 
regularnej 87.884,00 154.770,97 

II. kredyty pod obserwacją (1+2) 6.346.285,82 4.870.178,00 

1. kredyty pod obserwacją 6.298.330,58 4.870.178,00 

2. 
odsetki naliczone nie zapłacone od kredytów pod 
obserwacją  47.955,24 - 

III. Kredyty w sytuacji nieregularnej (1+2+3+4+5) 7.703.394,87 10.826.142,25 

1. kredyty poniżej standardu 169.050,00 157.636,15 

2. kredyty wątpliwe - 2.909.107,00 

3. kredyty stracone 6.936.327,86 7.160.360,17 

4. odsetki od kredytów w sytuacji nieregularnej 598.017,01 599.038,93 

IV. Prowizje zaległe 2.261,97 3.550,45 

V. Rezerwy celowe na kredyty detaliczne 27.722,94 30.975,43 

VI. Rezerwy celowe na kredyty pod obserwacją 93.324,56 72.226,78 

VII. Rezerwy celowe na kredyty w sytuacji nieregularnej 2.690.346,73 3.804.185,43 

VIII. 
Korekta z tytułu wyceny wg ESP dotycząca kredytów w 
sytuacji normalnej i pod obserwacją  1.128.531,73 1.094.340,32 

IX. Odpisy aktualizujące dotyczące naliczonych odsetek - 453.101,41 

X. 
Korekta z tytułu wyceny wg ESP dotycząca kredytów 
zagrożonych  39.197,86 - 

XI. 
należności od sektora niefinansowego                  

(I+II+III+IV-V-VI-VII-VIII-IX) 110.179.408,87 107.686.615,90 
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Bank tworzy rezerwy celowe oraz rezerwę na ryzyko ogólne. Rezerwy celowe tworzone są na 
ryzyko związane z działalnością Banku w odniesieniu do ekspozycji kredytowych 
zakwalifikowanych do: 

 kategorii „normalne” 
 kategorii „pod obserwacją”, 
 grupy „zagrożone” – w tym do kategorii „poniżej standardu”, „wątpliwe” lub „stracone”. 

Wysokość tworzonych rezerw związana jest z kategorią ryzyka, do której została 
zakwalifikowana ekspozycja oraz z jakością przyjętych zabezpieczeń prawnych ekspozycji. Na 
pokrycie ryzyka związanego z działalnością kredytową.  
Bank dokonuje odpisów na rezerwy celowe, tworzone w ściślej korelacji z rozpoznanym 
rynkiem to jest na pokrycie straty związanej z określonymi należnościami lub grupami w 
oparciu o ocenę możliwości jej wystąpienia. 
 

3.2 Zarządzanie ryzykiem koncentracji zaangażowań  

Bank zarządza ryzykiem koncentracji zaangażowań zarówno na poziomie jednostkowym, jak i 
całego portfela aktywów. W odniesieniu do portfela kredytowego Bank stosuje i monitoruje 
limity zaangażowania, w szczególności w odniesieniu do grupy klientów, produktów, branż oraz 
zabezpieczeń. 

Celem zarządzania limitami koncentracji jest: 

 ograniczenie skłonności do nadmiernej ekspozycji ryzyka wobec jednego klienta bądź 
grupy  klientów powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, 

 zapewnienie odpowiedniej dywersyfikacji podmiotowej ryzyka i alokacji środków              
finansowych, 

 umożliwienie właściwej dywersyfikacji i segmentacji portfela kredytowego, 
 umożliwienie oceny poziomu ryzyka i prawidłowego zarządzania aktywami. 

Wybór instrumentów zarządzania ryzykiem koncentracji zaangażowań, mających na celu 
dywersyfikację tego ryzyka, uzależniony jest od zidentyfikowanego poziomu ryzyka 
kredytowego, przy zachowaniu zasady proporcjonalności względem profilu ryzyka Banku.  

Zasady klasyfikacji ryzyk koncentracji zaangażowań pod względem istotności, Bank ustala w 
oparciu o procedurę szacowania i oceny adekwatności poziomu kapitału wewnętrznego.  

Zaangażowanie w tys. według sektorów gospodarki na dzień 31.12.2017r.   

 

  wyszczególnienie 
wartość w tys. zł. 

na 31.12.2016  % 
wartość w tys. zł. 

na 31.12.2017  % 

1 
kredyty dla Przedsiębiorstw, Spółek 
prywatnych i Spółdzielni  20.629.112,12 18,19 18.890.053,59 16,81 

2 
kredyty dla przedsiębiorstw 
indywidualnych                             10.129.574,92 8,93 9.499.499,15 8,45 

3 kredyty dla rolników indywidualnych 61.867.042,03 54,54 58.992.937,56 52,49 

4 kredyty dla osób prywatnych                   20.626.482,23 18,19 24.767.636,11 22,04 

5 kredyty dla instytucji niekomercyjnych                                      170.203,17 0,15 233.958,51 0,21 

6 
kredyty dla jednostek samorządu 
terytorialnego                        0 0 0 0 

  Razem 113.422.414,47 100,00 112.384.084,92 100,00 

 

 

 

 



 
 

 

Zaangażowanie  w tys. zł. według branż na dzień 31.12.2017r.  

 

Fundusze własne na dzień 31.12.2017r. 23.838 tyś zł   

nazwa branży 

zaangażowanie 
branż w O.K. 
31.12.2016r. 

zaangażowanie 
branż w O.K. 

31.12.2017r. w 
tyś.zł 

udział w FWB 

R-m  Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo  10.130 9.499 39,85% 

R-m  Przetwórstwo przemysłowe  0,00 0 0 

R-m wytwarzanie i zaopatrywanie w en.elektr.,gaz i wodę 0,00 0 0 

R-m  Budownictwo 1.541 2.226 9,34% 

R-m handel hurtowy i detaliczny  14.313 11.530 48.37% 

R-m działaność związana z zakwaterowaniem 20.690 18.978 79,61% 

R-m transport, gospodarka magazynowa 6.313 5.717 23,98% 

R-m obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z 
prowadzeniem działalności 4.637 3.584 15,03% 

R-m Ochrona zdrowia i Pomoc Społeczna 830 688 2,89% 

R-m Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, 
pozostała 34.002 35.195 147,64% 

R-m pośrednictwo finansowe 340 132 0,55% 

R-m Krajowe osoby fizyczne 20.626 24.768 103,90% 

inne 0 67 0,28% 

 

 

3.3 Zarządzanie ryzykiem kredytowym ekspozycji kredytowych zabezpieczonych      
       Hipotecznie. 
Zarządzanie ryzykiem kredytowym ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie to proces, 
na który składa się identyfikacja, pomiar, monitorowanie i kontrola tego ryzyka, w celu jego 
wyeliminowania lub zminimalizowania w działalności Banku. 
Zasady angażowania się Banku w ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie, w tym proces 
oceny zdolności i wiarygodności kredytowej oraz podejmowania decyzji kredytowych, stanowią 
przedmiot regulacji wewnętrznych Banku dotyczących poszczególnych rodzajów produktów i 
transakcji kredytowych, metodyk oceny zdolności i wiarygodności kredytowej klientów, oraz  
Regulaminu działania Komitetu Kredytowego. 
Zasady dochodzenia roszczeń w przypadku braku obsługi lub opóźnień w obsłudze ekspozycji 
kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, stanowią przedmiot regulacji wewnętrznych Banku 
dotyczących zarządzania należnościami trudnymi.  
 

3.4 Zarządzanie ryzykiem kredytowym detalicznych ekspozycji kredytowych 
 
W Banku funkcjonuje scentralizowany system zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji 
kredytowych. Podstawowym celem  jest zapewnienie bezpiecznej i efektywnej działalności Banku w 
obszarze detalicznych ekspozycji kredytowych w długoterminowej perspektywie, z uwzględnieniem 
wrażliwości na zmiany warunków otoczenia oraz oddziaływania na poziom ryzyka, poprzez właściwy 
dobór klientów.  
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3.5 Zasady i procedury dotyczące zabezpieczeń  

W Banku stosowana jest polityka dotycząca ustanawianych zabezpieczeń umożliwiająca wysoki 
stopień odzysku z wierzytelności w przypadku konieczności prowadzenia działań 
windykacyjnych.  
W ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej Bank uwzględnia możliwość ustanowienia 
zabezpieczenia umożliwiającego zaklasyfikowanie ekspozycji do kategorii „normalne” 
lub umożliwiającego zastąpienie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika oceną sytuacji 
ekonomiczno-finansowej wystawcy zabezpieczenia. 
Bank preferuje zabezpieczenia wykorzystywane w celu redukcji ryzyka kredytowego, w tym w 
szczególności: 

1) zabezpieczenia hipotecznie na nieruchomości mieszkalnej, 

2) zabezpieczenia hipotecznie na nieruchomości komercyjnej, 
3) zdeponowane w Banku środki pieniężne,  
4) polisy ubezpieczeniowe na życie, z których prawa zostały przeniesione na Bank    

      lub na których został ustanowiony zastaw na rzecz Banku, 
5)  oraz inne zabezpieczenia pozwalające na pomniejszenie podstawy naliczania   

      rezerwy celowej, wynikającej z  regulacji Banku.  
Bank, podejmując decyzję o zaangażowaniu kredytowym, dąży do uzyskania pełnego 
zabezpieczenia o jak najwyższej jakości, przez cały okres kredytowania. Jakość zabezpieczenia 
Bank ocenia według jego płynności, aktualnej wartości rynkowej, wpływu na poziom 
tworzonych rezerw oraz możliwość zmniejszenia wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka 
kredytowego.  

Szczególne warunki powinny spełniać zabezpieczenia w formie hipoteki na nieruchomości 
zarówno mieszkalnej jak i komercyjnej, z uwagi na preferencyjny charakter wag ryzyka 
kredytowego przypisanego ekspozycjom zabezpieczonym hipotecznie na nieruchomościach 
mieszkalnych oraz na czynniki makroekonomiczne, mające znaczący wpływ na zmianę wartości 
nieruchomości. 
 

4.  Ryzyko płynności 

Ryzyko  płynności definiowane jest jako niebezpieczeństwo utraty zdolności do terminowego 
wywiązywania się z bieżących i przyszłych zobowiązań, a w konsekwencji zagrożenia 
poniesienia dodatkowych zobowiązań lub sprzedaży aktywów na niekorzystnych warunkach. 
Zarządzanie płynnością  ma na celu dostosowanie utrzymywanego poziomu aktywów plynnych 
do rodzaju i rozmiarów prowadzonej działalności oraz zapewnienie posiadania i łatwego 
dostępu do środków finansowych w wysokości zapewniającej pokrycie aktualnego lub 
potencjalnego zapotrzebowania na te środki ze strony klientów.   
Monitorowanie i pomiar płynności finansowej prowadzone są przez bank zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie regulacjami i specyfika działalności. 
Proces zarządzania ryzykiem płynności w Banku zawiera następujące elementy: 

1) wyznaczanie i utrzymanie nadzorczych norm płynności; 
2) wyznaczanie i utrzymanie normy krótkoterminowej  LCR; 
3) zarządzanie płynnością śróddzienną; 
4) wyznaczanie i sterowanie płynnością krótko, średnio i długoterminową; 
5) ustalanie i wyznaczanie wskaźników wczesnego ostrzegania; 
6) pomiar i analiza ryzyka, monitorowanie płynności oraz kontrola przestrzegania limitów 

wewnętrznych; 
7) reakcja na zagrożenia dla utrzymania płynności, uruchomienie i realizacja planów i 

procedur awaryjnych; 
8) kontrola i weryfikacja poprawności działania procesu zarządzania ryzykiem płynności; 
9) modyfikacja przyjętych założeń oraz metod; 

Zarządzanie płynnością odbywa się w następujących horyzontach czasowych: 



 
 

1) płynność śróddzienna – w okresie najbliższego dnia; 
2) płynność krótkoterminowa  - w okresie do 1 miesiąca; 
3) płynność średnioterminowa – w okresie do 12 miesięcy; 
4) płynność długoterminowa – w okresie powyżej 12 miesięcy; 

 

 
4.1 Rola i zakres odpowiedzialności właściwych komitetów oraz innych jednostek       
        funkcjonujących i biznesowych 
 

1) System Ochrony Zrzeszenia BPS  który ma za zadanie zapewnienie płynności i 
wypłacalności każdego jego uczestnika na zasadach określonych w Ustawie oraz Umowie 
Systemu Ochrony; 

2) Rada Nadzorcza – sprawuje nadzór nad zgodnością polityki Banku  w zakresie 
zarządzania płynnością ze strategią i planem finansowym Banku; 

3) Zarząd Banku – odpowiada za zorganizowanie skutecznego procesu zarządzania 
płynnością oraz monitorowanie efektywności tego procesu; 

4) Główny księgowy - w szczególności odpowiada za utrzymanie i skład portfela 

aktywów płynnych na poziomie zabezpieczającym płynność finansową Banku i 

zapobiegającym powstaniu strat operacyjnych wynikających z ryzyka płynności rynku 

(produktu 

5) Inspektor ds. zarządzania ryzykami i  analiz – opracowuje i aktualizuje metodykę 
zarządzania ryzykiem płynności, inicjuje wprowadzanie oraz rozwijanie narzędzi 
wspomagających zarządzanie ryzykiem, sporządza raporty i przedstawia je 
odpowiednim komórkom Banku. 

4.2 Działalność w zakresie pozyskiwania finansowania  

Podstawowym celem zarządzania płynnością finansową Banku jest dążenie do wzrostu 
stabilnych źródeł finansowania, a w szczególności depozytów osób fizycznych oraz 
utrzymanie bezpiecznego poziomu wszystkich wskaźników płynności. Na przestrzeni roku 
nastąpił wzrost bazy depozytowej o 6,34% a udział depozytów stabilnych w bazie 
depozytowej na dzień 31.12.2017 r. był wysoki i wyniósł 70,33%. 

 

4.3 Stopień , w jakim funkcje skarbowe oraz zarządzanie ryzykiem płynności są          
        scentralizowane 

Bank powinien posiadać środki na rachunku bieżącym w kwocie wystarczającej na pokrycie 
wszystkich sesji rozliczeniowych oraz innych zobowiązań, mając na uwadze wpływy na 
rachunek nie obciążone ryzykiem rozliczenia oraz obciążone ryzykiem rozliczenia (wpływy 
od innych kontrahentów). 
Sterowaniem płynnością odbywa się poprzez: 

a) kształtowania struktury aktywów i pasywów, zapewniającego odpowiednią płynność 
krótko, średnio i długoterminową lub w dłuższym przedziale czasu, 

b) utrzymania odpowiedniego poziomu i wykorzystania środków własnych 
zgromadzonych na rachunku bieżącym  

c) zakładania lub zrywania lokat typu O/N  
d) zakładania lub zrywania lokat terminowych  
e) wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym, 
f) zaciągnięcie kredytu na pokrycie potrzeb płynnościowych i innych kredytów 

dostępnych dla Banku 
g) zapewniania odpowiedniego stanu gotówki w kasach i skarbcach Banku, 
h) dokonania sprzedaży wierzytelności. 

    Główny księgowy monitoruje, prognozuje i zarządza płynnością Banku prowadząc: 
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a) monitorowanie każdego dnia roboczego wpływów i wypływów środków z rachunku       
bieżącego w Banku BPS; 

b) bieżącą analizę wartości zasileń i odprowadzeń gotówki w celu określenia pozycji 
Banku na dany dzień; 

c) podejmowanie decyzji o ulokowaniu nadwyżki środków; 
d) bieżącą wycenę wg wartości godziwej łatwo zbywalnych papierów wartościowych. 

Decyzja dotycząca inwestycji podejmowana jest przez Głównego Księgowego lub  przez osobę 
przez niego wyznaczoną  zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem , w zakresie płynności 
krótkoterminowej, średnioterminowej i długoterminowej  decyzje  podejmowane są przez 
Zarząd na podstawie analiz otrzymanych od specjalisty ds. zarządzania ryzykami i analiz. 
Pomiarem ryzyka, monitorowaniem płynności oraz kontrolą przestrzegania limitów zajmuje się 
stanowisko ds. zarządzania ryzykami i analiz  które cyklicznie zbiera i przetwarza dane z 
systemu informatycznego, oraz odpowiednich komórek i jednostek organizacyjnych Banku.  
 

4.4 Funkcjonowanie Banku w ramach zrzeszenia 

Bank przeprowadza rozliczenia pieniężne przez rachunek rozliczeniowy w Banku BPS SA. 
Zgodnie z zawartą umową  Bank BPS SA umożliwia BS skorzystanie z dopuszczalnego debetu w 
rachunku w ramach ustalonego limitu debetowego. Wysokość tego limitu  jest zgodna z 
Instrukcją w sprawie zasad zaangażowania finansowego Banku Polskiej Spółdzielczości SA w 
zrzeszonych oraz współpracujących bankach spółdzielczych. W ramach rachunku 
rozliczeniowego Bank Spółdzielczy   posiadał limit dopuszczalnego debetu w wysokości 
1.5000.000 PLN.   Na dzień 31.12.2017r. Bank nie miał potrzeby  korzystania  z przyznanego 
limitu. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS 
na podstawie Instrukcji w sprawie zasad ustalania limitów zaangażowania finansowego Banku 
Polskiej Spółdzielczości S.A w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych wyznaczany jest raz na pół 
roku na okres 6 miesięcy limit zaangażowania finansowego dla Banków Spółdzielczych.  
Limit zaangażowania finansowego dotyczy zaangażowania finansowego Banku, stanowiąca 
łączną wartość pozycji: 

1) udziały; 
2) kredyty; 
3) pożyczki; 
4) limit dopuszczalnego debetu w rachunkach rozliczeniowych; 
5) poręczenia; 
6) gwarancje bankowe; 
7) limit operacyjny na międzybankowym rynku pieniężnych; 
8) lokaty udzielone bankom Spółdzielczym przez Bank; 
9) inne formy zaangażowania finansowego. 

Zaangażowanie finansowe Banku w Bankach Spółdzielczych nie obejmuje lokat lub pożyczek 
udzielonych ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocowego.  

Z ustalonego limitu zaangażowania finansowego wydzielony jest limit lokacyjny i limit 
debetowy.  Na dzień 31.12.2017r.  limit lokacyjny wynosił 10.544 tys. zł natomiast limit 
debetowy wynosił 3.772 tys. zł   Wysoka płynność Banku pozwala na niekorzystanie w 2017 
roku z przyznanych limitów.  
 
 
 

4.5 Normy płynności oraz inne regulacyjne normy dopuszczalnego ryzyka w    
       działalności banków   
 
W celu utrzymania zewnętrznych i wewnętrznych norm płynności bank utrzymuje wysoki 
poziom aktywów płynnych . Według stanu na 31.12.2017r. wartość aktywów płynnych Banku 



 
 

wyniosła 67,367,487,41PLN  i stanowiła 36% aktywów ogółem na limit min. 20%.  Bank zalicza 
do aktywów płynnych : 

1) nadwyżkę środków utrzymanych na rachunku bieżącym w BPS S.A. powyżej 
zadeklarowanej kwoty rezerwy obowiązkowej, 

2) lokaty lokowane na rynku międzybankowym z terminem zapadalności do 1 miesiąca 
włącznie , 

3) niezastawione dłużne papiery wartościowe - bony  

4) kasa  

Bank Spółdzielczy wyznacza pozycje nadzorczych miar płynności na każdy dzień 
sprawozdawczy. W całym 2017 roku nadzorcze miary płynności były na prawidłowym 
poziomie.  
 
 
 
  Wielkości wskaźników nadzorczych miar płynności na koniec każdego    dnia  
                        miesiąca 2017 roku. 
 

Nadzorcze Miary Płynności 
 

miesiąc 01.2017 02.2017 03.2017 04.2017 05.2017 06.2017 07.2017 08.2017 09.2017 10.2017 11.2017 12.2017 

Współczynnik udziału 
podstawowej i uzupełniającej 
rezerwy płynności w aktywach 

ogółem 

31% 32% 32% 32% 32% 30% 31% 31% 32% 34% 35% 36% 

współczynnik pokrycia aktywów 
niepłynnych funduszami 

własnymi  
3,36 3,37 3,30 3,34 3,34 3,49 3,50 3,51 2,49 2,48 2,53 2,52 

 
 
 

W związku z wejściem w życie z dniem 01.10.2015r. Rozporządzenia Delegowanego Komisji 
(UE), wprowadzającego wymóg w zakresie minimalnego poziomu wskaźnika pokrycia 
wypływów netto ( wskaźnika LCR) Bank obliczał i utrzymywał omawiany wskaźnik na poziomie 
powyżej 70%.  
Na każdy dzień sprawozdawczy Bank  utrzymuje wysoki wskaźnik i zachowuje nadzorczy limit. 
Na dzień 31.12.2017r. wskaźnik LCR wyniósł 2,25 na limit min. 1.  
 
 
Płynność Banku krótkoterminowa, średnioterminowa i długookresowa w odniesieniu od 
obowiązujących limitów  jest na bezpiecznym  i stabilnym poziomie   zachowując przyjęte 
wielkości limitów.    

 

Kształtowanie się wielkości wskaźników luki płynności w 2017 roku 
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   do 1            
miesiąca 

1,00 1,26 1,31 1,31 1,38 1,41 1,48 1,45 1,45 1,39 1,45 1,58 1,56 1,37 

powyżej 1 
do 3 
miesięcy 

0,80 1,16 1,21 1,26 1,25 1,30 1,36 1,31 1,40 1,37 1,41 1,51 1,49 1,34 
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4.6 Dodatkowe zabezpieczenie płynności w ramach zrzeszenia. 

Z dniem 31.12.2015 roku Bank Spółdzielczy przystąpił do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS . 
Celem funkcjonowania Systemu Ochrony jest zapewnienie płynności i wypłacalności każdego 
jego uczestnika na zasadach określonych w Ustawie oraz Umowie Systemu Ochrony.  
Dodatkowym zabezpieczeniem jest przyznany limit zaangażowania finansowego omawiany w 
pkt 2.3. 

 

4.7 Aspekty ryzyka płynności, na które bank jest narażony i które monitoruje 

Ryzyko płynności należy do podstawowych rodzajów ryzyka ponoszonego przez Bank. Ryzyko 
płynności wynika z szeregu przyczyn. Wśród nich istotne miejsce zajmuje badanie 
współczynników luki skumulowanej określonej jako stosunek sumy aktywów danego przedziału 
do sumy pasywów tego samego przedziału czasowego.  Depozytariusze są na ogół 
zainteresowani transakcjami krótkoterminowymi, o jak najwyższym oprocentowaniu. 
Oczekiwania kredytobiorców są dokładnie przeciwne. Konsekwencją tego jest ryzyko 
niedopasowania struktury zobowiązań i należności z punktu widzenia terminów zapadalności.  
Dodatkowo, ryzyko płynności związane jest z innymi istotnymi rodzajami ryzyka bankowego: 
kredytowym i procentowym.  Pogorszenie się jakości aktywów w wyniku powiększenia się 
portfela kredytów w sytuacji zagrożonej, z reguły skutkuje zachwianiem terminowości spłat 
należności. To zaś obniża płynność banku.  Wzrost ryzyka kredytowego może skutkować 
nieterminowym wpływem należności natomiast brak dopasowania polityki stóp procentowych 
banku z sytuacją na rynku, może doprowadzić do wzrostu ryzyka płynności na skutek 
zmniejszenia się środków depozytowych. Bank monitoruje  na bieżąco zapotrzebowanie 
klientów na środki finansowe oraz możliwość ich pokrycia. Wyniki tej oceny są dla kadry 
zarządzającej podstawa do decyzji dotyczącej alokacji środków finansowych czy zabezpieczania 
się przed utratą płynności. 
 

Płynność  finansowa Banku monitorowana jest  za pomocą analizy: 
1) urealnionej luki płynności; 
2) wskaźników płynności i stabilności bazy depozytowej; 
3) zapasu aktywów wysoko płynnych; 
4) Limitu  zaangażowania aktywów: 
5) Limitu uzależnienia od dużych deponentów: 
6)  Limitu dla koncentracji dużych depozytów; 

powyżej 3 
do 6 
miesięcy 

0,80 1,15 1,20 1,26 1,26 1,32 1,40 1,37 1,43 1,39 1,42 1,53 1,51 1,36 

powyżej 6 
do 12 
miesięcy 

0,80 1,24 1,30 1,33 1,34 1,39 1,45 1,42 1,47 1,42 1,44 1,54 1,55 1,42 

powyżej 1 
do 3 lat 

0,80 1,02 1,03 1,04 1,02 1,03 1,05 1,05 1,05 1,04 1,05 1,05 1,06 1,06 

powyżej 3 
do 5 lat 

0,80 1,00 1,00 1,01 0,99 0,99 1,01 1,01 1,02 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02 

powyżej 5 
lat do 10 
lat 

0,80 1,07 1,06 1,07 1,04 1,04 1,06 1,07 1,07 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 

powyżej 
10 lat do 
20 lat 

0,80 1,01 1,01 1,00 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

powyżej 
20 lat 

0,80 0,96 0,96 0,96 0,95 0,95 0,96 0,96 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 



 
 

7) limitu wszystkich pozycji pozabilansowych; 

 

 

 

 

4.8  Dywersyfikacja źródeł finansowania banku 

Podstawowym celem zarządzania płynnością finansową Banku jest dążenie do wzrostu 
stabilnych źródeł finansowania głównie poprzez umacnianie bazy depozytowej Banku a w 
szczególności depozytów podmiotów niefinansowych w tym depozytów :  

a) osób fizycznych; 
b) przedsiębiorstw indywidualnych; 
c) rolników; 
d) spółek i spółdzielni; 
e) podmiotów niekomercyjnych; 

oraz jednostek samorządu terytorialnego. 

Struktura i stabilność pozyskanych depozytów podlega comiesięcznej analizie wyniki 
przedstawiane są Zarządowi Banku co pozwala właściwie wykorzystać pozyskane fundusze.  

4.9 Opis wskaźników ilościowych  

 

Uwzględniając wszystkie czynniki oddziaływujące na płynność,  analizy płynności  dokonywana 
jest w oparciu o następujące wskaźniki. 

1) Aktywa płynne / aktywa netto 

Wskaźnik ten obrazuje wielkość środków płynnych w odniesieniu do sumy bilansowej. Im 
wskaźnik jest wyższy, tym więcej bank posiada środków płynnych, tym łatwiej więc bank może 
sobie poradzić z nieoczekiwanymi wypłatami środków oraz tym łatwiej może on udzielać 
kredytów swoim klientom. 

2) Depozyty stabilne / depozyty ogółem 

Na podstawie tego wskaźnika Bank ocenia stabilność bazy depozytowej.  

3) Kredyty brutto / aktywa netto 

Wskaźnik ten obrazuje udział kredytów, pomniejszonych o rezerwy na należności, w łącznych 
aktywach banku. Wyższy wskaźnik najczęściej oznacza niższy poziom płynności, gdyż kredyty są 
zazwyczaj aktywami o dłuższych terminach zapadalności. 

4) Kredyty brutto / depozyty ogółem 

Ten wskaźnik pokazuje wielkość kredytów finansowanych depozytami. Niski wskaźnik jest 
oznaką dobrej płynności, a więc opadający trend wskazuje na poprawę płynności. Im wyższy 
wskaźnik, tym niższy poziom płynności, ponieważ większy procent depozytów finansuje aktywa 
długoterminowe 

 

5) Depozyty „dużych deponentów” / depozyty ogółem 

Wskaźnik ten obrazuje udział depozytów „dużych depozytariuszy” w depozytach ogółem. Im ten 
wskaźnik wyższy tym większe ryzyko utraty płynności. Bank nie powinien zbytnio uzależniać 
się od dużych depozytariuszy, dlatego należy mierzyć to zaangażowanie. Za dużego 
depozytariusza uznaje się klienta którego suma depozytów przekracza 35 % funduszy 
własnych banku.  
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6) Zobowiązania pozabilansowe / aktywa płynne 

Wielkość tego wskaźnika obrazuje stopień pokrycia przez aktywa płynne zobowiązań 
pozabilansowych czyli takich, z których w każdej chwili bank będzie musiał się wywiązać. 
Oznacza to że bank będzie musiał znaleźć środki na pokrycie tych zobowiązań w bardzo krótkim 
czasie.  
 

7)  Aktywa płynne / depozyty niestabilne 

Wielkość tego wskaźnika obrazuje poziom pokrycia aktywami płynnymi  depozytów 
niestabilnych.  Im wyższy poziom aktywów płynnych tym większe zabezpieczenie na wypadek 
ewentualnych wypływów depozytów niestabilnych. 

8) Zobowiązania pozabilansowe / aktywa netto 

Wielkość tego wskaźnika informuje w jaką część aktywów netto stanowią udzielone 
zobowiązania pozabilansowe klientów . 

9) Wartość kredytów brutto/depozyty stabilne 

Wielkość tego wskaźnika informuje Bank o ilości kredytów finansowanej przez depozyty 
stabilne. Im większy poziom depozytów stabilnych tym lepsze finansowanie należności. 

10) Zobowiązania pozabilansowe/ obligo kredytowe 

Wskaźnik ten informuje o poziomie zobowiązań pozabilanosowych w portfelu kredytowym 
Banku. 

11) Majątek trwały/ fundusze własne 

Wskaźnik ten informuje o poziomie finansowania funduszami własnymi posiadanego majątku 
trwałego. 

 

4.10. Testy warunków skrajnych 

 

  Bank w cyklach miesięcznych przeprowadza testy warunków skrajnych w obszarze: 

1) Maksymalny okres obsługi gotówkowej i bezgotówkowej klientów Banku w przypadku 
różnej dynamiki środków w sytuacji kryzysowej; 

2) Test warunków skrajnych – wariant wewnętrzny – zakładający niechęć do banku innych 
uczestników rynku. 

 

W cyklach kwartalnych przeprowadza testy warunków skrajnych w obszarze: 

1) Test warunków skrajnych na wypadek wycofania 20% środków depozytariuszy; 

Wyniki testów warunków skrajnych są jednym z elementów comiesięcznej analizy ryzyka 
płynności dla Kierownictwa Banku .  Wyniki testów ICCAP są zawarte w kwartalnym Raporcie 
oceny adekwatności kapitałowej Banku i są podstawą do ewentualnego tworzenia dodatkowego 
wewnętrznego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka płynności.  

W cyklach rocznych przeprowadza testy warunków skrajnych w obszarze: 

Scenariusz wariantu systemowego ( zakładającego ograniczenie dostępu do finansowania) i 
wariantu łącznego (kombinację wariantu wewnętrznego i systemowego). 

Wyniki przedstawiane są Zarządowi Banku. 

 



 
 

4.11 Ograniczenia regulacyjne w zakresie transferu płynności 

Na podstawie art. 22b ust.6 pkt 2) ustawy z dnia 7 grudnia 2000r. o funkcjonowaniu banków 
spółdzielczych , ich zrzeszaniu się i banków zrzeszających (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz 109 ze zm.), 
celem zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, Komisja 
Nadzoru Finansowego określa  min: 

1) Zagwarantowanie przez System Ochrony Zrzeszenia BPS możliwość bezwarunkowego i 
niezwłocznego wsparcia pomocą zapewniająca utrzymanie płynności każdego z 
uczestników Systemu Ochrony, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej – od dnia 
utworzenia Sysstemu Ochrony Zrzeszenia BPS.  

Bank Spółdzielczy zobowiązany jest deponować i utrzymywać środki Depozytu Obowiązkowego 
w Banku Zrzeszającym. Celem zgromadzenia środków w wysokości depozytu Obowiązkowego 
jest stworzenie skutecznego mechanizmu zapewnienie płynności Uczestników Systemu 
Ochrony. Wysokość wymaganego Depozytu Obowiązkowego ustalana jest dwa razy w roku i 
stanowi kwotę o wartości odpowiadającej 9% średniego stanu depozytów w czerwcu i grudniu 
każdego roku, od którego naliczana jest rezerwa obowiązkowa.  Uczestnicy Systemu tworzą 
również Fundusz Zabezpieczający, którego celem jest finansowanie zadań Spółdzielni w zakresie 
udzielania pomocy finansowej Uczestnikom, mającej na celu poprawę ich wypłacalności i 
zapobieżenie upadłości. 

 

5. Ryzyko stopy procentowej  

Ryzyko stopy procentowej definiowane jest jako  ryzyko wynikające z narażenia aktualnego i 
przyszłego wyniku finansowego Banku ( głównie wyniku odsetkowego ) oraz posiadanych 
kapitałów na niekorzystny wpływ zmian niezależnych od banku rynkowych stóp procentowych.  
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej prowadzone jest w ramach obowiązującej strategii 
zarządzania ryzykiem  w Banku Spółdzielczym oraz Polityki zarządzania ryzykiem stopy 
procentowej. Bank posiada ponadto przyjętą Uchwałą Zarządu i zatwierdzoną Uchwałą Rady 
Nadzorczej „Instrukcję wyznaczania i aktualizowania limitów wewnętrznych ograniczających 
poziom ryzyka,  która  określa zakres ustalania limitowania wysokości limitów, 
postępowanie w razie przekroczenia wyznaczonych limitów wewnętrznych. 
Ryzyko stopy procentowej związane jest z : 
 

1) Ryzykiem przeszacowania, 
2) Ryzykiem bazowym, 
3) Ryzykiem opcji klienta, 
4) Ryzykiem krzywej dochodowości 

 
 
 
5.1 Ogólne zasady pomiaru i monitorowania ryzyka stopy procentowej 

Bank dokonuje pomiaru ryzyka stopy procentowej metodą luki poprzez sporządzanie: 

1) Raportów luki terminów przeszacowania stopy procentowej, umożliwiającego 
określenie wielkości i charakteru niedopasowania( luki) pozycji aktywów i pasywów 
Banku wrażliwych na zmianę stopy procentowej w poszczególnych terminach 
przeszacowania, 

2) Raport luki ryzyka bazowego, umożliwiającego określenie wielkości i charakteru 
niedopasowania( luki) pozycji aktywów i pasywów wrażliwych w poszczególnych 
terminach przeszacowania w podziale na poszczególne stawki bazowe, od których 
uzależnione jest oprocentowanie produktów / instrumentów finansowych, 

3) Analizy profilu ryzyka stopy procentowej Banku umożliwiającej określenie stopnia 
wrażliwości oprocentowania aktywów / pasywów wrażliwych Banku na zmiany stóp 
rynkowych i podstawowych NBP, 
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4) Symulacja wpływu zmian stóp rynkowych i podstawowych NBP na wynik odsetkowy 
Banku przy określonej strukturze aktywów i pasywów wrażliwych, 

5) Analiza testów warunków skrajnych przy określonej strukturze aktywów i pasywów 
wrażliwych 

 

Przyjmuje się, że horyzont czasowy analizy, o której mowa w pkt 4, nie przekracza 12 miesięcy 
kalendarzowych. 

W ramach czynności o której mowa w pkt.3 prowadzi się badania elastyczności stóp 
procentowych, poprzez analizę sytuacji stresowych do oceny potencjalnego ryzyka w wyniku 
nagłych, znaczących zmian stóp procentowych przy jednoczesnych zmianach wartości 
współczynników elastyczności aktywów i pasywów Banku. 

Bank w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem stopy procentowej określił limity 
ostrożnościowe zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Banku.  

System limitów w Banku w zakresie ryzyka stopy procentowej obejmuje: 
1. w zakresie księgi bankowej: 

 limit maksymalnej wartości względnego współczynnika luki; 
 limit dopuszczalnej zmiany wyniku odsetkowego Banku; 
 limit dopuszczalnej zmiany wyniku odsetkowego Banku w warunkach 

skrajnych; 
 limit dopuszczalnej zmiany wyniku odsetkowego Banku z tytułu ryzyka 

bazowego; 
 limit zmian w wyniku odsetkowym z tytułu ryzyka krzywej dochodowości ( 

w stosunku do FW Banku ) 
 
 

 

wyszczególnienie1 2017-12-31 limit2 wykorzystanie 

1. względny współczynnik luki (wartość luki i 
jej relacja do sumy bilansowej)       0,49 0,47 104,26% 

2. zmiana wyniku odsetkowego z tytułu ryzyka 
terminów przeszacowania w okresie 1 roku, 
przy spadku stóp o 1  pp.       13,70% 14% 97,86% 

3. zmiana wyniku odsetkowego z tytułu ryzyka 
bazowego  

 
2,02% 

  
4,5% 

 
44,89% 

  
4. zmiana dochodu odsetkowego na skutek 
niedopasowania oraz założeniu, że stopy 
procentowe nie spadną poniżej zera- zmiana 
stóp o 2pp ( w stosunku do f. własnych Banku) 

7,53% 12% 62,75% 

5.Limit zmian w wyniku odsetkowym z tytułu 
ryzyka krzywej dochodowości ( w stosunku do 
FW Banku ) 

1,5% 2%  75% 

 
 
 

Pomiar ryzyka stopy procentowej odbywa się w cyklach miesięcznych. Wyniki pomiaru 
prezentowane są Zarządowi Banku. 

 

 

6. Ryzyko operacyjne 



 
 

System zarządzania ryzykiem operacyjnym tworzą: wewnętrzne akty prawne opisujące ten 
system, struktura organizacyjna systemu, narzędzia informatyczne wspomagające realizację 
procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz dane o incydentach i zdarzeniach 
rzeczywistych zaistniałych w obszarze wymienionego ryzyka.  Bank, jest postrzegany w 
systemie bankowym jako niewielka organizacja ( w porównaniu z bankami komercyjnymi), o 
małej skali i zakresie działania oraz liczbie zatrudnionych pracowników, tak więc w zakresie 
zarządzania ryzykiem operacyjnym Bank  stosuje proste, dające się realizować ograniczonymi 
zasobami, mechanizmy zarządzania ryzykiem operacyjnym.  
Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym jest utrzymanie 
poziomu ryzyka zgodnego z założonym apetytem na ryzyko  wyrażonym   poprzez: 

a) wyznaczony maksymalny globalny limit strat ( roczny); 
b) wyznaczone limity dla klas zdarzeń rozumieniu Rekomendacji M; 
c) określenie wskaźników KRI; 

Celem strategicznym w zakresie systemów informatycznych i ich bezpieczeństwa jest 
systematyczne dostosowywanie systemu do wymogów prawa, wprowadzanie nowych 
produktów oraz nowych wersji oprogramowania, w tym oprogramowania wspomagającego 
zarządzanie ryzykiem, a także programów służących bezpieczeństwu sieci i systemów 
informatycznych. 
Organami  nadzorującymi zarządzanie ryzykiem operacyjnym w Banku są: 

1. Rada Nadzorcza, 
2. Zarząd. 

W procesie bezpośredniego zarządzania ryzykiem operacyjnym uczestniczą: 
1. Stanowisko ds. zarządzania ryzykami i analiz, 
2. Kierownicy jednostek/komórek organizacyjnych pełniący kontrolę funkcjonalną, 
3. Zarząd Banku sprawujący główną funkcję zarządczą w procesie zarządzania 

ryzykiem operacyjnym w Banku. Bezpośredni nadzór nad zarządzaniem ryzykiem 
operacyjnym w Banku sprawuje Prezes Zarządu odpowiedzialny za ryzyka. 
 

Nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku sprawuje Rada Nadzorcza. 
Kontrolę przebiegu procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym przeprowadza Inspektor ds. 
ryzyka braku zgodności i kontroli  wewnętrznej.  
 

6.1 Informacje o sumach rzeczywistych strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego 

Celem zarządzania ryzykiem operacyjnym jest minimalizowanie strat operacyjnych oraz 
zmniejszenie prawdopodobieństwa występowania zdarzeń operacyjnych mogących skutkować 
stratami. 
Zdarzenia rzeczywiste (skutkujące stratą operacyjną rzeczywistą lub potencjalną) oraz 
incydenty ryzyka operacyjnego ( nie skutkujące stratami) ewidencjonowane były w Banku 
zgodnie z klasyfikacją zawartą w Rekomendacji M  ,czyli według 7 kategorii ,wśród których 
istotną ilość nieprawidłowości odnotowano w odniesieniu do kategorii ,tj: 
Liczba incydentów  oraz zdarzeń rzeczywistych w poszczególnych kategoriach (dane za rok 
2017)                                          
 
 

Lp. Klasa zdarzeń Limit Wykorzystanie  

limitu 

Ilość  

wystąpień 

Strata w zł. 

1. Oszustwa wewnętrzne 1% 0 0 0 

2. Oszustwa zewnętrzne 4% 0,07% 2 0 

3. Zasady dotyczące zatrudnienia oraz 
bezpieczeństwo w miejscu pracy 

31% 2,25% 69 120.768,06 

4. Klienci, produkty i praktyki operacyjne 3% 0,03% 1 8.846,42 

5. Szkody związane z aktywami rzeczowymi 6% 0 0 0 

6. Zakłócenia działalności banku i awarie 8% 0,38% 12 1.349,08 
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systemów 

7. Wykonanie transakcji, dostawa i zarządzanie 
procesami operacyjnymi 

47% 97,27% 2988 127.763,96 

 

Na ogólną liczbę 3072 zarejestrowanych w trakcie roku incydentów , aż 97,27 % przypadło na 
kategorię 7 . Wynika to z pomyłki pracowników lub zmiany zdania klientów odnośnie 
zaksięgowanych już dokumentów. Znaczna część storn dokonywana jest podczas procedury 
zakończenia miesiąca.  W roku 2017 odnotowano 1 zdarzenie rzeczywiste .  

 

W 2017 r. ustalony globalny limit strat dotyczący  maksymalnej wysokości rocznych  strat z 
tytułu  zdarzeń  ryzyka operacyjnego w wysokości 42%   (556.080 tys. zł), wymogu 
kapitałowego  na ryzyko operacyjne nie został przekroczony, wykorzystanie 46,53 %  
(258.727,52 PLN).  

 

Bank wylicza globalny limit strat z tytułu ryzyka operacyjnego metoda podstawowego 
wskaźnika (BIA)  zgodnie z Rozporządzenie 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 
dnia 26 czerwca 2013r., 

 

 

Do podstawowych metod ograniczania ryzyka operacyjnego należą: 

1) wdrożenie i systematyczna weryfikacja procesów zapobiegania występowaniu oraz 
zmniejszania skutków ryzyka, odpowiednio do rodzaju ryzyka i jego możliwego 
wpływu na wynik Banku 

2) zapobieganie powstawaniu zagrożeń o charakterze katastroficznym lub 
zagrażającym utratą ciągłości działania Banku. 

3) szkolenia i prowadzenie innych działań edukacyjnych wobec pracowników i 
klientów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z 
bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego i bezpieczeństwem środowiska 
teleinformatycznego i bezpieczeństwem korzystania z elektronicznych kanałów 
dostępu. 

4) systematyczna weryfikacja Polityki bezpieczeństwa informacji, w tym ochrona 
systemów informatycznych, informacji oraz ochrony danych osobowych, 

5) wymiana sprzętu komputerowego, 
6) zakup i modernizacja oprogramowania, 
7) podejmowanie działań określonych w Polityce bezpieczeństwa informacji. 

8) zapewnienie opłacalności stosowania wybranych metod ograniczania ryzyka, 
odpowiednio do skali działania Banku i wielkości ryzyka. 

9) działania prewencyjne, związane z identyfikacją i monitoringiem ryzyka 
prowadzenia operacji, rozpoznawaniem i zapobieganiem powstawaniu zdarzeń 
ryzyka operacyjnego w trakcie codziennej działalności, a także zapewnienie 
identyfikacji i oceny ryzyka przed podjęciem istotnych decyzji związanych z 
wdrożeniem nowych produktów, procesów, systemów; 

10) osłabianie i niwelowanie skutków zaistniałych zdarzeń poprzez przygotowanie 
odpowiednich procedur i sposobów reagowania pracowników Banku na wypadek 
zajścia zdarzenia ryzyka operacyjnego, a także poprzez dokonanie przeniesienia 
ryzyka na inne podmioty w przypadku opłacalności i dostępności takiej metody dla 
danego rodzaju ryzyka. 

11) stosowanie ubezpieczeń. 

12) tworzenie planów awaryjnych zachowania ciągłości działania. 
 



 
 

 
 
 

7. Ryzyko zgodności 

Celem bezpośrednim zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym  jest 
ograniczenie strat finansowych i niefinansowych, powodowanych brakiem zgodności przepisów 
wewnętrznych Banku z regulacjami zewnętrznymi, nieprzestrzeganiem wewnętrznych regulacji 
bankowych oraz standardów postępowania przyjętych przez Bank.  Jest ryzykiem nieodłącznie 
związanym z prowadzeniem podstawowej działalności Banku. Na poziom istotności ryzyka 
braku zgodności maja wpływ zarówno czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne , w szczególności 
zaostrzenie wymogów regulacyjnych dla sektora bankowego. Mając powyższe na uwadze Bank 
uznaje ryzyko braku zgodności za istotne, lecz mające znikomy wpływ na sytuację finansową. 
Bank dokonuje oceny poziomu istotności ryzyka braku zgodności w cyklach półrocznych. Na 
przestrzeni 2017 roku Bank nie poniósł straty finansowej bezpośrednio związanej z 
nieprzestrzeganiem przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez bank 
standardów postępowania. 
 
 
 
 

8. Ryzyko kapitałowe  

Ryzyko kapitałowe (niewypłacalności) jest to ryzyko wynikające z niezapewnienia kapitału, 
jak i braku możliwości osiągnięcia poziomu kapitału adekwatnego do ponoszonego przez bank 
ryzyka prowadzonej działalności, niezbędnego do pokrycia nieoczekiwanych strat oraz 
spełniającego wymogi nadzorcze umożliwiające dalsze samodzielne funkcjonowanie banku.  
Polityka Banku  zmierza do utrzymywania takiego poziomu adekwatności kapitałowej, który 
pozwala na zapewnienie obsługi członków Banku Spółdzielczego  poprzez uzyskanie silnej 
pozycji na terenie działania Banku. Zasadniczym celem kapitałowym jest sukcesywne 
zwiększanie poziomu funduszy własnych pozwalające na pokrycie zidentyfikowanych istotnych 
ryzyk występujących w działalności Banku na poziomie określonym w „ Polityce kapitałowej ”.   
Podstawą analizy istotności ryzyka kapitałowego jest łączny(całkowity) współczynnik 
kapitałowy . Bank dokonuje analizy kształtowania się łącznego współczynnika kapitałowego 
względem ustalonego limitu . Przyjęto, że ryzyko kapitałowe jest istotne, jeżeli przynajmniej raz 
w kwartale, wartość łącznego współczynnika kapitałowego obliczonego na dzień bilansowy 
będzie niższa niż 13,25% . 
 
 
 

9. Kontrola wewnętrzna 

Podstawowym celem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie działania Banku z 
przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.  W 2016 roku  system 
kontroli wewnętrznej w Banku tworzyły trzy skoordynowane formy organizacyjne: 

1) samokontrola – czyli kontrola własnej pracy wykonywana przez każdego pracownika 
względem siebie, jak również grup pracowników w ramach swojej komórki 
organizacyjnej; 

2) kontrola funkcjonalna – sprawowana w ramach obowiązku nadzoru wynikającego z 
zajmowanego stanowiska pracy przez pracowników na stanowiskach kierowniczych 
oraz przez wszystkich pracowników, którym obowiązki kontrolne przypisano w 
zakresach czynności, 

3) audyt wewnętrzny – sprawowany przez pracownika kontroli wewnętrznej, posiadający 
odpowiednią wiedzę i kwalifikacje. W przypadku audytu technicznego bezpieczeństwa 
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środowiska teleinformatycznego i informacji – pracownicy posiadający odpowiednie 
certyfikaty w zakresie audytu bezpieczeństwa IT, Banku Zrzeszającego.    

 

 

 

 

 

 

 

 
10. Fundusze  własne  

 

W 2017 roku funkcjonowanie systemu zarządzania kapitałem w Banku Spółdzielczym  opierało 
się na poniższych regulacjach zewnętrznych: 

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 
2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm 
inwestycyjnych; 

2) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makro ostrożnościowym nad systemem 
finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym; 

3) Ustawa prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( z późniejszymi  zmianami); 
4) Uchwała KNF nr 258/2011 z dnia 4 października 2011  roku w sprawie szczegółowych 

zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej 
oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i 
dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymania kapitału wewnętrznego oraz 
zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących 
stanowiska kierownicze w Banku. 

Bank przyjmuje strategię bezpiecznego funkcjonowania opartą na utrzymaniu rozmiarów 
działalności obarczonych ryzykiem na poziomie adekwatnym do posiadanych funduszy 
własnych. 
Bank  zwiększa poziom funduszy własnych poprzez coroczne odpisy z zysku na fundusz 
zasobowy. 
Zasadniczym celem kapitałowym Banku jest posiadanie funduszy własnym zgodnych z 
wymogami prawnymi, a także planami rozwoju wynikającymi ze „Strategii Banku 
Spółdzielczego w Banku Spółdzielczym ” w stopniu umożliwiającym właściwe zabezpieczenie 
ryzyka, a  także uwzględniając zjawisko inflacji. 
 

 
 
Informacja na temat charakteru i kwot poszczególnych pozycji funduszy własnych, według  
załącznika VI do Rozporządzenia wykonawczego komisji (UE) 1423/2013 z dnia 20 grudnia 
2013r. zaprezentowano w poniższej tabeli. 
 
 
Fundusze własne, zgodnie z zapisami Rozporządzenia 1423/13 UE 
 

Wyszczególnienie kwota w PLN 

Fundusz podstawowy 23.231.349,06 

Fundusze zasadnicze 22.712.924,24 

fundusz udziałowy 144.000,00 



 
 

fundusz zasobowy 22.568.924,24 

fundusz rezerwowy  - 

pozycje dodatkowe funduszy podstawowych 518.424,82 

niepodzielony zysk z lat ubiegłych  - 

fundusz ogólnego ryzyka bankowego 518.424,82 

zysk w trakcie zatwierdzenia oraz zysk netto bieżącego 
okresu sprawozdawczego ( pomniejszone o 
przewidywane obciążenia i dywidendy) 622.775,53 

inne pozycje bilansu Banku, określone przez KNF - 

pozycje pomniejszające fundusze podstawowe  154.529,68 

wartości niematerialne i prawne 154.529,68 

niepodzielna strata z lat ubiegłych - 

strata na koniec okresu sprawozdawczego  - 

strata w trakcie zatwierdzania - 

inne pomniejszenia funduszy podstawowych, 
określonych przez KNF - 

pozycje pomniejszające fundusze podstawowe - 

brakująca kwota rezerw celowych - 

inwestycje kapitałowe w podmiotach finansowych - 

Fundusze uzupełniające  318.711,48 

fundusz z aktualizacji majątku trwałego  318.711,48 

zobowiązania podporządkowane - 

fundusze tworzone ze środków własnych obcych  - 

zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o 
nieokreślonym terminie wymagalności oraz inne 
instrumenty o podobnym charakterze, - 

inne pozycje określone przez KNF - 

pomniejszenia funduszy uzupełniających, określone 
przez KNF, - 

aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - 

pozycje pomniejszające fundusze uzupełniające  - 

brakująca kwota rezerw celowych - 

inwestycje kapitałowe w podmiotach finansowych - 

fundusze własne 24.018.306,39 

 

 

11. Adekwatność kapitałowa  

Proces szacowania kapitału wewnętrznego stanowi integralną część systemu zarządzania 
Bankiem oraz podejmowania decyzji o charakterze zarządczym w Banku z uwzględnieniem 
strategii Banku, polityki zarządzania kapitałem oraz planów kapitałowych. 
W ramach procesu oceny adekwatności kapitałowej, Bank dąży do sprecyzowania czy posiadany 
kapitał jest odpowiedni do skali ponoszonego ryzyka, dokonując na bieżąco identyfikacji i oceny 
ponoszonego ryzyka. 
 
 
Bank w ocenie adekwatności kapitałowej dokonuje obliczenia: 

1. Minimalnych wymogów kapitałowych, które wyliczane są na pokrycie ryzyk ujętych w 
Rozporządzeniu UE, tj. ryzyka kredytowego, ryzyka operacyjnego. 
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2. Dodatkowych wymogów kapitałowych  tj. wymogi wewnętrzne wyliczone na ryzyka 
wymienione w Dyrektywie UE, które Bank uznał za istotne (kryterium istotności określone 
w regulacji). 

 

Bank stosuje metody uproszczone, co oznacza, ze wymogi minimalne są liczone w sposób prosty, 
ale często są wyższe niż wymaga tego skala działalności Banku. Bank bada dostosowanie 
minimalnych wymogów kapitałowych do skali działalności w procesie przeglądu zarządczego 
procedury szacowania wymogów wewnętrznych. 
Fundusze własne banku ( z uwzględnieniem przepisów CRR) do wyliczenia ICCAP wyniosły 
23.395.530,86 tys. zł.  
 
 
 
Struktura  funduszy własnych: 

wyszczególnienie 31.12.2017              
( dane w PLN) 

struktura 

Kapitał Tier I 22.712.924,24 97.08% 

Kapitał podstawowy Tier I 22.712.924,24 97.08% 

Kapitał rezerwowy  - - 

Fundusz z wyceny aktywów trwałych  318.711,48 1,36% 

Fundusz ogólnego ryzyka  518.424,82 2,22% 

Inne całkowite dochody - - 

Korekta w okresie przejściowym z tytułu instrumentów 
w kapitale podstawowym Tier I podlegającym zasadzie 
praw nabytych  - - 

Wartości niematerialne -154.529,68 -0,66% 

Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale 
podstawowym Tier I - - 

Kapitał dodatkowy Tier I - - 

Kapitał Tier II - - 

Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane 
kwalifikujące się jako kapitał Tier II  - - 

Fundusze własne  23.395.530,86 100 % 
 
 
 
 
 
 
Celem procesu szacowania kapitału wewnętrznego, jest ustalenie wielkości kapitału 
wewnętrznego niezbędnego do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych, istotnych rodzajów 
ryzyka występujących w działalności Banku oraz zmian otoczenia gospodarczego, z 
uwzględnieniem przewidywanego poziomu ryzyka. 
Proces szacowania kapitału wewnętrznego opiera się na rzetelnych wynikach oceny ryzyka. 
Ocena adekwatności kapitałowej uwzględnia czynniki ilościowe (wyniki metod szacowania 
kapitału) i jakościowe. 
Rezultatem procesu szacowania kapitału wewnętrznego jest ustalenie całkowitego wymaganego 
poziomu kapitału na pokrycie wszystkich istotnych rodzajów ryzyka i jego jakościowa ocena. 
Bank dokonuje regularnych ( kwartalnych) przeglądów procesu szacowania i utrzymania  
kapitału wewnętrznego w oparciu o „Instrukcję oceny adekwatności kapitałowej Banku 
Spółdzielczego ”.  Do wyliczenia wymogów kapitałowych Bank stosuje metodę standardową.  
Przy ustaleniu wymogów kapitałowych, bank nie korzysta z ocen wiarygodności kredytowej 



 
 

nadawanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowych i agencje kredytów 
eksportowych.  
Bank nie wyznacza dodatkowych pozycji bilansu do ustalenia wymogów kapitałowych.  

 
Całkowita kwota ekspozycji , według klas ekspozycji   na dzień 31.12.2017r. 
 

l.p wyszczególnienie Wartość 
ekspozycji  na 
31.12.2016r. 

Kwota ekspozycji 
ważonej ryzykiem 

Wymóg 
kapitałowy 

1. Ekspozycje lub ekspozycje 
warunkowe wobec rządów i 
banków centralnych 

18.054.469,58 0 0 

2. Ekspozycje lub ekspozycje 
warunkowe wobec 
samorządów terytorialnych i 
władz lokalnych 

0 0 0 

3. Ekspozycje wobec podmiotów 
sektora publicznego 

237.843,78 237.843,78 19.027,50 

4. Ekspozycje lub ekspozycje 
warunkowe  wobec  
wielostronnych banków 
rozwoju 

0 0 0 

5. Ekspozycje  lub ekspozycje  
warunkowe wobec organizacji  
międzynarodowych 

0 0 0 

6. Ekspozycje  lub ekspozycje  
warunkowe wobec  instytucji 

51.580.026,44 623.966,18 49.917,29 

7. 
 

Ekspozycje  lub ekspozycje  
warunkowe wobec  
przedsiębiorców 

6.381.518,00 4.025579,41 322.046,35 

8. Ekspozycje detaliczne lub 
warunkowe ekspozycje 
detaliczne 

23.223.456,98 12.877.903,53 1.030.232,28 

9. Ekspozycje lub ekspozycje 
warunkowe zabezpieczone na 
nieruchomościach 

83.521.385,05 67.197.924,40 5.375.833,95 

  10. Ekspozycje których dotyczy 
niewykonanie zobowiązania 

3.581.646,00 3.581.646 286.531,68 

11 Ekspozycje związane z 
przedsiębiorstwami 
zbiorowego inwestowania 

0 0 0 

12 Ekspozycje kapitałowe 2.441.743,82 2.441.743,82 195.340,00 
13 Inne ekspozycje  5.794.038,44 2.644.677,45 211.574,20 
 Razem  194.816.128,09 93.631.284,57 7.490.502,77 

 
Kalkulacja wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego według rodzaju 
ekspozycji na dzień  31.12.2017r. 
 
 
 

waga ryzyka 
Pierwotna 

wartość 
ekspozycji 

Wartość 
ekspozycji 

ważonej 
ryzykiem 

wymóg 
kapitałowy 

0% 71.535.925,00 0 0 

20% 0 0 0 

35% 0 0 0 
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50% 1247932,00 623.966,00 34.044,76 

75% 23.254.545,00 12.877.904,00 1.809.142,74 

100% 103.472.312,00 80.129.415,00 5.341.592,67 

150% 0 0 0 

250% 0 0 0 

RAZEM 199.510.714,00 93.631.285,00 7.184.779,74 

 
 
 
 

Oszacowana kwota niezbędna do pokrycia wszystkich istotnych rodzajów ryzyk 
występujących w działalności przedstawia się następująco:  
 

Rodzaje ryzyka Wartość kapitału na 
zabezpieczenia ryzyka         

(w tys. zł.) 

Alokacja kapitału  

Ryzyko  kredytowe w tym, 
koncentracji zaangażowań 

7.491,00 Max. 60% funduszy własnych    
=  14.037.318,60 PLN 

Ryzyko walutowe 0,00 Max. 3% funduszy własnych = 
701.865,93 PLN 

Ryzyko operacyjne 1.324,00 Max. 10%  funduszy własnych         
=  2.339.553,10 PLN 

Ryzyko stopy procentowej w 
księdze bankowej 

0,00 Max. 10%  funduszy własnych         
=  2.339.553,10 

Ryzyko płynności 1,30 Max. 2,8%  fundusz własnych               
=  655.074,86PLN 

Ryzyko braku zgodności 0,00  

Łączna wartość kapitału 
zabezpieczającego ryzyka 

8.816,30 Max. 85,80 % funduszy 
własnych        =  20.073.365,60 

 
 
 
 
 
Fundusze własne, łączna kwota ekspozycji na ryzyko ( w tys. zł.) oraz wskaźników 
kapitałowe. 
 

Wyszczególnienie 31.12.2017r. 

Fundusze własne 23.395.531,- 

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 110.179.323,- 

Współczynnik kapitału podstawowego 
TIER I 

20,94 

Współczynnik kapitału TIER I 
 

24,98 

Łączny współczynnik kapitałowy  21,23 

 
Na dzień 31 grudnia 2017 roku wysokość utworzonych wymogów kapitałowych oraz wysokość 
współczynników kapitałowych  była zgodna z przyjętymi założeniami i ich wysokość nie 
przekraczała dopuszczalnych limitów  określonych w „Polityce kapitałowej”. 
 
 



 
 

 

12. Wskaźnik dźwigni finansowej .  
 
Wskaźnik dźwigni definiowany jest jako względną – w stosunku do funduszy własnych – 
wielkość posiadanej przez Bank całkowitej kwoty ekspozycji z tytułu aktywów, zobowiązań 
pozabilansowych oraz zobowiązań warunkowych dotyczących płatności lub dostawy lub 
dostarczenia zabezpieczenia, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu otrzymanych środków 
finansowych, zaciągniętych zobowiązań, lecz z wyjątkiem zobowiązań, które można 
wyegzekwować wyłącznie w przypadku likwidacji BankuBank ustala limit dźwigni finansowej 

na poziomie co najmniej 5%. 
 
 
 
Podział miary ekspozycji do obliczania wskaźnika dźwigni ( w tys. zł.) na 31.12.2017r. 
 

wyszczególnienie 31.12.2017 

Niewykorzystane zobowiązania kredytowe, które 
można w każdym momencie bezwarunkowo 
anulować bez wypowiedzenia 

 
- 

Inne pozycje pozabilansowe 4.520.697,- 

Inne aktywa 185.560.500,- 

Ekspozycje razem 190.081.197,- 

Kapitał  TIER  definicja w pełni wprowadzona 23.336.941,- 

Kapitał TIER 1 definicja przejściowa 23.395.531,- 

Wskaźnik dźwigni  

Wskaźnik dźwigni – przy zastosowaniu w pełni 
wprowadzonej definicji kapitału TIER I za miesiąc 
grudzień 2016r. 

 
12,28 

Wskaźnik dźwigni – przy zastosowaniu definicji 
przejściowej kapitału Tier I za miesiąc grudzień 
2016r.  

 
12,31 

 
 
 

13. Zasady ustalania stałych i zmiennych składników wynagrodzeń 

Zasady ustalania zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska 
kierownicze stosowane przez Bank w 2017 roku określone zostały w „Polityka wynagradzania 
pracowników , których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka” i zostały 
zatwierdzone przez Rada Nadzorczą Banku Spółdzielczego , która raz w roku dokonuje 
okresowych przeglądów tych zasad w szczególności dokonuje okresowych przeglądów 
wdrożenia powyższej polityki zmiennych składników wynagrodzeń.  

Do stanowisk istotnych, o których mowa w §24 Rozporządzenia Ministra Finansów oraz w 
Uchwale 604/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), zgodnie z dokonaną weryfikacją w 
Banku zalicza się: 

1) Członków Zarządu, 
2) Głównego Księgowego. 

Z uwagi na fakt, iż Bank nie udziela kredytów przekraczających 5 mln EUR, do stanowisk 
istotnych nie zalicza się innych stanowisk w Banku.  
W Regulaminie Wynagradzania Członków Zarządu Banku Spółdzielczego zatwierdzonego przez 
Radę Nadzorczą  Banku wskazane są kryteria oceny i procedura przyznawania premii 
uznaniowych poszczególnym Członkom Zarządu Banku i tak: 
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1) Premie dla Wiceprezesów Zarządu przyznawane są przez Radę Nadzorczą Banku w 
cyklach kwartalnych na wniosek Prezesa Zarządu, który zawiera uzasadnienie 
wnioskowanych kwot premii. 

2) Decyzję o przyznaniu premii uznaniowej Prezesowi Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza 
Banku. 

3) Rada Nadzorcza Banku Zatwierdza Uchwałą Rady Nadzorczej przyznanie i wysokość 
premii uznaniowych za dany  kwartał dla poszczególnych Członków Zarządu Banku 
Spółdzielczego . 

 

13.1 Informacje  dotyczące kształtowania wynagrodzeń, w tym w zakresie wynagrodzeń 
zależnych od wyników. 

„Polityka wynagradzania pracowników , których działalność zawodowa ma istotny wpływ na 
profil ryzyka” uwzględniała następujące zasady:  

1. Oceny efektów pracy członków Zarządu oraz Głównego Księgowego dokonuje Rada 
Nadzorcza w terminie analizy dotyczącej ogólnej sytuacji finansowej Banku oraz analizy 
wykonania podstawowych wielkości planu finansowego zgodnie z harmonogramem 
określonym w Instrukcji Sporządzanie informacji zarządczej. 

2. Ocena następuje na podstawie wielkości przyjętych w Strategii działania Banku oraz w 
Strategii zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. Wskazane wielkości znajdują 
odzwierciedlenie  w planie finansowym przyjętym na dany okres.  

3. Oceny dokonuje się w oparciu o kryterium ilościowe i jakościowe.  
4. Ocena efektów pracy członków Zarządu oraz Głównego Księgowego obejmuje wskaźniki 

Banku osiągane w ostatnich trzech latach w podziale na poszczególne okresy kwartalne 
(kryterium ilościowe) w odniesieniu do realizacji planu finansowego/korekty planu 
finansowego w danym okresie, w zakresie: 
1) zysk brutto; 
2) zwrot z kapitału własnego (ROE); 
3) jakość portfela kredytowego; 
4) współczynnik kapitałowy; 
5) wskaźnik płynności LCR. 

5. Ocenie podlega stopień wykonania wymienionych w ust. 4 wskaźników w odniesieniu do 
planu finansowego/korekty planu finansowego w poszczególnych okresach 
podlegających ocenie.  

6. Zmienne składniki są przyznawane w przypadku, gdy w każdym z ostatnich trzech lat w 
badanym okresie plan/korekta planu w zakresie wskaźników wymienionych w ust. 4 był 
zrealizowany co najmniej w 85%.  

7. Kryteria jakościowe oceny członków Zarządu przy przyznawaniu zmiennych składników 
wynagradzania to: 
1) uzyskane absolutorium; 
2) pozytywna ocena rękojmi należytego wykonania obowiązków, zgodnie z art. 22aa 

Ustawy Prawo Bankowe; 
3) ogólna dobra ocena przez Radę Nadzorczą realizacji zadań zawartych w planie 

finansowym/korekcie planu finansowego w okresach objętych oceną.  
 

13.2 Zbiorcza informacja ilościowa na temat osób zajmujących kierownicze 
stanowiska -Członkowie Zarządu  za rok 2017 

wyszczególnienie 
wartości liczbowe 

w tys. zł. 

liczba osób otrzymujących wynagrodzenia 5 

wynagrodzenie całkowite 758,00 



 
 

wartość wynagrodzenia ( w tys. zł.) w podziale 
na: 

wynagrodzenia 
stałe 618,00 

wynagrodzenie 
zmienne 140,00 

 
 
 
W Banku Spółdzielczym  nie  został powołany Komitet do spraw wynagrodzeń. 
Ocenę efektów pracy osób zajmujących kierownicze stanowiska w rozumieniu Ogólnych zasad 
Polityki wynagradzania pracowników , których działalność zawodowa ma istotny wpływ na 
profil ryzyka , zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 26.04.2017 r, dokonuje Rada 
Nadzorcza Banku.  
W 2017 roku Rada Nadzorca odbyła 7 posiedzeń  dokonując oceny pracy Zarządu na podstawie  
osiąganych wyników Banku w odniesieniu do kryteriów finansowych i niefinansowych oraz 
założeń Strategii Banku i planu ekonomiczno -  finansowego. 
  
 

14. Informacje dotyczące zasad zarządzania Bankiem 
 
14.1 Zasady rekrutacji i oceny  członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 
W Banku ocenę odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu Banku , a także oceny 
Zarządu Banku oraz jego członków w trakcie kadencji dokonuje Rada Nadzorcza  zgodnie z 
Procedurą dokonywania ocen odpowiedniości członków Zarządu Banku Spółdzielczego  
stanowiącą załącznik do „ Zasad polityki doboru i oceny członków organu nadzorującego i 
zarządzającego oraz osób zajmujących najwyższe funkcje w Banku Spółdzielczym.” 
W ramach indywidualnej oceny kandydata/ członka Zarządu, Rada Nadzorcza ocenia 
rzeczywiste jego kwalifikacje oraz reputację, natomiast w ramach oceny kolegialnej Zarządu 
Banku działającego jako organ, Rada ocenia ostrożne i stabilne zarządzanie Bankiem, a także 
reputację Banku, jako pochodną działań członków Zarządu Banku.  Za rok 2017  Rada Nadzorcza 
pozytywnie oceniła odpowiedniość Zarządu Banku Spółdzielczego  oraz członków w trakcie 
kadencji.  
  
14.2 Liczba stanowisk dyrektorskich zajmowanych w Banku przez członków Zarządu     

Banku. 
 
Członkowie Zarządu nie zajmują stanowisk dyrektorskich, w związku z pełnioną funkcją 
sprawują nadzór nad głównymi obszarami działalności Banku.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      


