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WSTĘP 

 

Niniejsza Informacja stanowi wykonanie postanowień Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów 

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (zwanego dalej 

„Rozporządzeniem”) oraz „Polityki ujawnień w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału w 

Banku Spółdzielczym w Kcyni”(wprowadzonej Uchwałą Zarządu Nr 94/2015 z dnia 

17.11.2015 r. oraz zatwierdzonej Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 37/2015 z dnia 20.11.2015 r.) 

Bank dokonuje ujawnień informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących 

profilu ryzyka Banku, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie 

wynagrodzeń oraz innych informacji zawartych w niniejszym dokumencie zwanym dalej 

„Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Kcyni 

według stanu na dzień 31.12.2017 roku”. 

Informacje zawarte w dokumencie dotyczą roku obrotowego zakończonego dnia 31 grudnia 

2017 r. 

Informacje te są ogłaszane z częstotliwością roczną, nie później niż w terminie 15 dni od dnia 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zebranie Przedstawicieli. Informacje są 

ogólnie dostępne dla wszystkich uczestników rynku w Centrali i Oddziale Banku 

Spółdzielczego w Kcyni. 

O ile nie zaznaczono inaczej, dane liczbowe prezentowane są w pełnych złotych, a 

ewentualne różnice w sumach i udziałach mogą wynikać z zaokrągleń kwot do pełnych 

złotych oraz zaokrągleń udziałów procentowych do dwóch miejsc dziesiętnych.  

Bank w zakresie ujawnianych informacji: 

1) nie stosuje pomięcie informacji uznanych za nieistotne - informacje nieistotne to w 

opinii Banku informacje, których pominięcie lub nieprawidłowe ujawnienie nie 

powinno zmienić lub wpłynąć na ocenę lub decyzję użytkownika opierającego się 

na tych informacjach przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych, 

2) nie stosuje pomięcie informacji uznanych za zastrzeżone lub poufne – Bank uznaje 

informacje za zastrzeżone, jeżeli ich podanie do wiadomości publicznej w opinii 

Banku osłabiłoby jego pozycję konkurencyjną.  Bank uznaje informacje za poufne, 

jeśli Bank zobowiązał się wobec klienta lub innego kontrahenta do zachowania 

poufności. 

 

 



2 
 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE O BANKU 

 

1. Bank jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 

XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000129481 

Bank posiada numery: 

Regon: 000495190 

NIP: 558-00-06-653  

2. Zarząd Banku Spółdzielczego w Kcyni działa w składzie 3 osobowym. W trakcie 2017 

roku skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie. W skład Zarządu Banku na dzień 

sporządzanej informacji wchodziły następujące osoby: 

 

1. Niedbalski Piotr – Prezes Zarządu 

2. Kasperska Wiesława – Wiceprezes Zarządu 

3. Kieca-Demska Anna – Wiceprezes Zarządu 

 

3. W 2017 roku Bank Spółdzielczy w Kcyni prowadził działalność poprzez: 

Centrala 
KCYNIA 
UL. NAKIELSKA 21 

Oddział 
BIAŁE BŁOTA 
UL. SZUBIŃSKA 87 

Punkty kasowe 

KCYNIA UL. RYNEK 23 
KCYNIA UL. POZNAŃSKA 49 
DZIEWIERZEWO 33 

Działalność operacyjna prowadzona była również za pośrednictwem banku internetowego. 

4. Bank Spółdzielczy w Kcyni zrzeszony jest w SGB-Banku Spółka Akcyjna w Poznaniu na 

podstawie umowy Zrzeszenia. 

5. Bank Spółdzielczy w Kcyni jest członkiem Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB. 

6. Przepływ informacji dotyczącej ryzyka kierowanej do Zarządu i Rady Nadzorczej w 

Banku jest sformalizowany i objęty instrukcją: ”Regulamin funkcjonowania systemu 

informacji zarządczej w Banku Spółdzielczym w Kcyni” definiującą: częstotliwość, 

zakres, odbiorców i terminy sporządzania raportów i sprawozdań dotyczących ryzyka. 

Systemem informacji zarządczej są objęte wszystkie rodzaje ryzyka uznawane przez Bank 

za istotne. Zakres i częstotliwość raportowania jest dostosowany do skali narażenia na  

ryzyko, a także zmienności ryzyka, zapewniając możliwość podejmowani decyzji oraz 

odpowiedniej redukcji w przypadku zmiany ekspozycji na ryzyko. 
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II. CELE I ZASADY POLITYKI ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI 

RODZAJAMI RYZYKA 

 

1. Bank stosuje następujące metody wyliczania wymogów kapitałowych: 

1) metodę standardową w zakresie ryzyka kredytowego, 

2) metodę de minimis w zakresie ryzyka walutowego, 

3) metodę podstawowego wskaźnika w zakresie ryzyka operacyjnego. 

2. Nadzór nad zarządzaniem ryzykiem istotnym powierzono Prezesowi Zarządu. W Banku 

stosowana jest zasada rozdzielności funkcji związanych z bezpośrednią obsługą klienta od 

oceny ryzyka przez decydentów.  

3. Działalność bankowa obciążona jest wieloma rodzajami ryzyka, miedzy innymi takimi jak 

ryzyko kredytowe, koncentracji, stopy procentowej, walutowe, płynności, operacyjne, 

braku zgodności, biznesowe i kapitałowe. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do 

koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach, poszukiwania form obrony przed 

zagrożeniami i dostosowywania działalności do zmieniających się warunków 

zewnętrznych. Ostrożnościowe podejmowanie ryzyka, oznacza utrzymywanie racjonalnej 

równowagi pomiędzy prowadzeniem działalności przychodowej i kontrolowaniem 

ryzyka. Kontrolowanie wpływu tych rodzajów ryzyka na działalność Banku jest jednym z 

kluczowych celów zarządzania Bankiem, a poziom ryzyka stanowi istotny składnik 

procesu planowania. Zarządzanie ryzykiem w Banku realizowane jest w oparciu o 

opracowane w formie pisemnej i zatwierdzone przez Zarząd wewnętrzne strategie i 

procedury, które odnoszą się do identyfikacji, pomiaru, zarządzania, monitorowania, 

raportowania i kontroli poszczególnych rodzajów ryzyka. 

4. W procesie zarządzania ryzykiem bankowym w Banku uczestniczą: 

1) Rada Nadzorcza; 

2) Zarząd; 

3) komórki organizacyjne (lub wyznaczone osoby w Banku) odpowiedzialne za: 

a) sprawozdawczość dla odbiorców zewnętrznych, 

b) zarządzanie nadwyżką środków, 

c) zarządzanie bieżącą pozycją walutową,  

d) sprzedaż kredytów, 

e) identyfikację i akceptację ryzyka kredytowego dla pojedynczych transakcji, 

f) pomiar, monitorowanie i kontrolę poszczególnych rodzajów ryzyka 

bankowego, 
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g) ABI. 

Rada Nadzorcza Banku: 

1) zatwierdza Strategię działania Banku oraz zasady ostrożnego i stabilnego zarządzania 

Bankiem, obejmujące m.in. możliwy do zaakceptowania ogólny poziom ryzyka Banku; 

2) zatwierdza procedury dotyczące procesów: 

a) szacowania kapitału wewnętrznego, 

b) planowania i zarządzania kapitałowego; 

3) zatwierdza strukturę organizacyjną Banku, zawartą w Regulaminie organizacyjnym, 

dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka; 

4) zatwierdza ogólne zasady polityki dotyczącej zmiennych składników wynagrodzeń; 

5) zatwierdza plan pozyskania i utrzymania środków obcych stabilnych;  

6) zatwierdza zasady przeprowadzania testów warunków skrajnych w odniesieniu do 

poszczególnych rodzajów ryzyka; 

7) sprawuje nadzór nad zarządzaniem ryzykiem braku zgodności rozumianym  

jako skutki nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych 

przez Bank standardów postępowania, a także zatwierdza założenia polityki Banku 

w zakresie ryzyka braku zgodności, ocenia efektywność zarządzania ryzykiem braku 

zgodności; 

8) sprawuje nadzór nad zgodnością polityki Banku w zakresie podejmowania ryzyka  

ze Strategią działania i planem finansowym Banku; 

9) zapewnia wybór członków Zarządu posiadających odpowiednie kwalifikacje  

do sprawowania wyznaczonych im funkcji; 

10) sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania ryzykiem występującym  

w działalności Banku oraz ocenia adekwatność i skuteczność tego systemu, głównie 

poprzez zapoznawanie się z raportami i sprawozdaniami dotyczącymi oceny narażenia 

Banku na poszczególne rodzaje ryzyka (w tym ryzyka braku zgodności) i na ich 

podstawie dokonuje oceny stopnia efektywności i adekwatności zarządzania ryzykiem; 

11) ocenia, czy działania Zarządu w zakresie kontroli nad działalnością Banku są skuteczne  

i zgodne z polityką Rady Nadzorczej. 

 

Zarząd Banku: 

1) odpowiada za skuteczność systemu zarządzania ryzykiem, w tym ryzyka braku 

zgodności, systemu kontroli wewnętrznej, procesu szacowania kapitału wewnętrznego  



5 
 
 

i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego 

oraz za nadzór nad efektywnością tych procesów; 

2) odpowiada za zorganizowanie skutecznego procesu oceny adekwatności kapitałowej 

i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz nadzór nad jego efektywnością, 

wprowadzając w razie potrzeby niezbędne korekty i udoskonalenia; 

3) wprowadza zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą strukturę organizacyjną dostosowaną 

do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka; 

4) wprowadza podział zadań realizowanych w Banku, który zapewnia niezależność funkcji 

pomiaru, monitorowania i kontrolowania ryzyka od działalności operacyjnej skutkującej 

podejmowaniem ryzyka przez Bank; 

5) zatwierdza rodzaje limitów wewnętrznych oraz ich wysokość dostosowaną  

do akceptowanego przez Radę Nadzorczą ogólnego poziomu ryzyka Banku; 

6) odpowiada za przejrzystość działań Banku, w szczególności za politykę informacyjną 

w zakresie działalności Banku, pozwalającą na ocenę skuteczności działania Rady 

Nadzorczej i Zarządu Banku w zakresie zarządzania Bankiem, monitorowania stanu 

bezpieczeństwa działalności Banku i za ocenę sytuacji finansowej Banku; 

7) zapewnia zgodność działania Banku z obowiązującymi przepisami prawa; 

8) zapewnienia, że Bank prowadzi politykę służącą zarządzaniu wszystkimi istotnymi 

rodzajami ryzyka w działalności Banku i posiada procedury w tym zakresie; 

9) odpowiada za opracowanie, wprowadzenie oraz aktualizację polityki zmiennych 

składników wynagrodzeń; 

10) uwzględnia rezultaty badań prowadzonych przez komórkę audytu wewnętrznego  

oraz biegłych rewidentów przy podejmowaniu decyzji w ramach zarządzania Bankiem; 

11) przekazuje Radzie Nadzorczej, okresowe informacje przedstawiające w sposób rzetelny, 

przejrzysty i syntetyczny rodzaje i wielkość ryzyka w działalności Banku; jednym 

z elementów informacji zarządczej jest raport z realizacji apetytu na ryzyko 

(zaprezentowanego w postaci wskaźników ilościowych). 

 

Zarządzanie ryzykiem jest zorganizowane w sposób umożliwiający zapobieganie konfliktom 

interesów pomiędzy pracownikami, czy też jednostkami organizacyjnymi Banku. 

Komórki organizacyjne Banku biorą udział w procesie zarządzania ryzykiem poprzez 

realizację celów zawartych w „Strategii zarządzania ryzykiem” oraz zgodnie z „Regulaminem 

Organizacyjnym Banku Spółdzielczego w Kcyni”. 
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Komórki organizacyjne (lub wyznaczone osoby w Banku) uczestniczą w procesie zarządzania 

ryzykiem w ramach przypisanych im zadań w strukturze organizacyjnej Banku oraz w 

procedurach wewnętrznych, dotyczących zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. 

5. Do rodzajów ryzyka uznanych przez Bank za istotne, Bank zalicza: 

1) ryzyko kredytowe; 

2) ryzyko operacyjne; 

3) ryzyko koncentracji; 

4) ryzyko kapitałowe; 

5) ryzyko płynności; 

6) ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej; 

7) ryzyko walutowe; 

8) ryzyko braku zgodności. 

6. Oprócz ryzyk istotnych, Bank wyróżnił również:  

1) ryzyko wynikające ze zmian otoczenia makroekonomicznego, 

2) ryzyko wynikające ze sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, 

3) ryzyko modeli lub metod pomiaru ryzyka, jako element ryzyka operacyjnego 

 

W stosunku do ryzyk objętych szczególnym nadzorem opracowane zostały strategie, procesy 

zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyk, metody ich pomiaru i monitorowania oraz 

zakres i rodzaj systemów raportowania.  

 

Ryzyko kredytowe i koncentracji zaangażowań, ekspozycji kredytowych 

zabezpieczonych hipotecznie oraz detalicznych ekspozycji kredytowych 

 

Cele i zasady zarządzania ryzykiem kredytowym i koncentracji zaangażowań, ekspozycji 

kredytowych zabezpieczonych hipotecznie oraz detalicznych ekspozycji kredytowych. 

 

Bank zarządza ryzykiem kredytowym w oparciu o wewnętrzne procedury zarządzania 

ryzykiem kredytowym i koncentracji zaangażowań, wprowadzane i aktualizowane 

Uchwałami Zarządu. 

Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako ryzyko niespłacenia przez dłużnika zaciągniętego 

kredytu (w całości lub w części) wraz z odsetkami i prowizją lub nieregulowanie 

wierzytelności Banku z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń. 
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Badaniu podlega dywersyfikacja ryzyka kredytowego mierzona jako odpowiednie 

rozproszenie posiadanych aktywów i zobowiązań pozabilansowych ważonych ryzykiem. 

 

Cele strategiczne w zakresie ryzyka kredytowego obejmują: 

a) wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem kredytowym zapewniającego stabilny 

rozwój optymalnego jakościowo portfela kredytowego; 

b) dostarczanie Zarządowi Banku informacji o poziomie ryzyka kredytowego 

umożliwiających podejmowanie ostrożnościowych, zasadnych decyzji dotyczących 

działalności kredytowej Banku; 

c) utrzymywanie jakości portfela kredytowego Banku, wyrażonej udziałem kredytów 

zagrożonych w kredytach ogółem na poziomie nie wyższym niż 2,5 %; 

d) ograniczanie ryzyka utraty wartości aktywów, wynikającego z pozostałych (poza 

kredytami) aktywów Banku. 

 

Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 

1) stosowanie odpowiednich standardów zawartych w regulacjach kredytowych, 

w szczególności dotyczących oceny zdolności kredytowej klientów Banku 

oraz prowadzenia monitoringu kredytów; 

2) ustanawianie skutecznych i adekwatnych do ponoszonego ryzyka zabezpieczeń spłaty 

kredytów, w szczególności weryfikacja ich wartości i płynności, zarówno podczas 

oceny wniosku kredytowego, jak i w ramach prowadzonego monitoringu, 

ograniczanie ryzyka prawnego w procesie ustanawiania zabezpieczeń; 

3) inwestowanie nadwyżek zgromadzonych środków na lokatach w Banku Zrzeszającym 

lub za pośrednictwem Banku Zrzeszającego w papierach wartościowych Skarbu 

Państwa lub Narodowego Banku Polskiego; 

4) utrzymywanie w bilansie Banku tylko portfeli aktywów o charakterze bankowym; 

5) utrzymanie aktywów obciążonych najwyższym ryzykiem kredytowym tj. portfela 

kredytów podmiotów niefinansowych na poziomie 86% ich udziału w sumie 

bilansowej powiększonej o zobowiązania pozabilansowe udzielone dotyczące 

finansowania. 

 

Cele strategiczne w zakresie ryzyka koncentracji obejmują: 

1) utrzymywanie umiarkowanie zdywersyfikowanego portfela kredytowego w zakresie 

uwarunkowanym terenem działania Banku; 
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2) bezwzględne przestrzeganie limitów koncentracji zaangażowań określonych 

w ustawie Prawo bankowe. 

 

Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 

1) angażowanie się Banku w branże, w których obsłudze Bank posiada wieloletnie 

doświadczenie; 

2) ograniczenie kredytowania klientów, których zaangażowanie w Banku wyniosłoby 

10% uznanego kapitału; 

3) ograniczanie ryzyka koncentracji w ten sam rodzaj zabezpieczenia w postaci hipoteki 

poprzez opracowanie i stosowanie odpowiednich standardów postępowania 

dotyczących zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych 

hipotecznie;  

 

Cele strategiczne w zakresie ryzyka związanego z udzielaniem kredytów 

zabezpieczonych hipotecznie obejmują:  

1) wdrożenie, weryfikacja i aktualizacja zasad zarządzania ryzykiem w obszarze 

związanym z ekspozycjami zabezpieczonymi hipotecznie, które będą uwzględniały 

w sposób adekwatny do skali prowadzonej działalności zapisy dobrych praktyk 

w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie; 

2) prowadzenie działalności w zakresie związanym z udzielaniem kredytów 

zabezpieczonych hipotecznie mającej na celu utrzymanie zaangażowania 

na nieistotnym poziomie; 

3) utrzymywanie udziału portfela kredytów zagrożonych zabezpieczonych hipotecznie 

na poziomie nie wyższym od 2,5 % całego portfela; 

4) zaangażowanie się w ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie maksymalnie 

do 85 % ich udziału w portfelu kredytowym. 

 

Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 

1) udzielanie kredytów zabezpieczonych hipotecznie, tym klientom detalicznym 

w przypadku których poziom relacji wydatków związanych z obsługą zobowiązań 

kredytowych i innych niż kredytowe zobowiązań finansowych do dochodów tych 

klientów (wskaźnik DtI) : 

a) dla kredytów, pożyczek, kart kredytowych z okresem kredytowania do 10 

lat, nie przekracza: 
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 50% - dla średnio zarabiających, 

 70% - dla zarabiających powyżej średniego wynagrodzenia, 

b) dla kredytów, pożyczek, kart kredytowych z okresem kredytowania 

powyżej 10 lat, nie przekracza: 

 40% - dla średnio zarabiających, 

 60% - dla zarabiających powyżej średniego wynagrodzenia, 

2) stosowanie szczegółowych limitów LtV dla kredytów hipotecznych, na maksymalnym 

poziomie: 

a) 80% - w przypadku kredytów mieszkaniowych z okresem kredytowania do 25 lat,  

b) 70% - w przypadku kredytów mieszkaniowych z okresem kredytowania powyżej 

25 lat, nie więcej niż 30 lat, 

c) 80% - w przypadku kredytów konsolidacyjnych z okresem kredytowania do 15 lat, 

d) 70% - w pożyczki hipotecznej z okresem kredytowania nie więcej niż 15 lat, 

e) 80% - w przypadku kredytów konsumpcyjnych zabezpieczonych hipotecznie z 

okresem kredytowania nie więcej niż 10 lat, 

3) kierowanie oferty kredytów hipotecznych wszystkim grupom klientów na różne 

okresy kredytowania oraz na  zróżnicowane nieruchomości (tzn. nieruchomości 

komercyjne oraz mieszkaniowe) tak aby żadne z powyższych zabezpieczeń nie 

dominowało.  

4) kredyty i pożyczki hipoteczne związane z finansowaniem nieruchomości 

mieszkaniowych nie będą stanowić dla Banku priorytetowego produktu. Bank tak 

kreuje ofertę w tym zakresie, aby oferta była umiarkowanie atrakcyjna. Bankowi 

zależy, aby kredyty na cele mieszkaniowe i pożyczki hipoteczne udzielać swoim 

stałym i sprawdzonym Klientom tak, aby Klienci Banku nie byli skłonni korzystać z 

usług innych banków w tym zakresie. 

 

 

Cele strategiczne w zakresie ryzyka detalicznych ekspozycji kredytowych obejmują: 

1) wdrożenie, weryfikacja i aktualizacja zasad zarządzania ryzykiem w obszarze 

związanym z detalicznymi ekspozycjami kredytowymi, które będą uwzględniały 

w sposób adekwatny do skali prowadzonej działalności zapisy dobrych praktyk 

w zakresie zarządzania detalicznymi ekspozycjami kredytowymi; 

2) prowadzenie działalności w zakresie związanym z udzielaniem detalicznych ekspozycji 

kredytowych mającej na celu utrzymanie zaangażowania na nieistotnym poziomie; 
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3) utrzymywanie udziału portfela detalicznych ekspozycji zagrożonych na poziomie nie 

wyższym od 0,50 % całego portfela;  

4) zaangażowanie się w detaliczne ekspozycje kredytowe maksymalnie do 10,00% ich 

udziału w portfelu kredytowym. 

 

Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 

1) przyjęcie maksymalnego okresu kredytowania dla detalicznych ekspozycji 

kredytowych na 30 lat; 

2) udzielanie kredytów zabezpieczonych hipotecznie, tym klientom detalicznym 

w przypadku których poziom relacji wydatków związanych z obsługą zobowiązań 

kredytowych i innych niż kredytowe zobowiązań finansowych do dochodów tych 

klientów (wskaźnik DtI) : 

c) dla kredytów, pożyczek, kart kredytowych z okresem kredytowania do 10 

lat, nie przekracza: 

 50% - dla średnio zarabiających, 

 70% - dla zarabiających powyżej średniego wynagrodzenia, 

d) dla kredytów, pożyczek, kart kredytowych z okresem kredytowania 

powyżej 10 lat, nie przekracza: 

 40% - dla średnio zarabiających, 

 60% - dla zarabiających powyżej średniego wynagrodzenia, 

3) dywersyfikowanie portfela ekspozycji detalicznych poprzez udzielanie różnego 

rodzaju detalicznych ekspozycji kredytowych: tzn. kredyty konsumpcyjne 

gotówkowe, kredyty odnawialne dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo- 

rozliczeniowych, karty kredytowe itp. Ustalenie i przestrzeganie limitów koncentracji 

dotyczących całego portfela detalicznych ekspozycji kredytowych. 

 

Proces zarządzania ryzykiem kredytowym i koncentracji zaangażowań, ekspozycji 

kredytowych zabezpieczonych hipotecznie oraz detalicznych ekspozycji kredytowych 
 

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w Banku odbywa się w oparciu o zatwierdzoną przez 

Radę Nadzorczą Strategię zarządzania ryzykiem, plan ekonomiczno-finansowy, procedury 

kredytowe oraz sporządzane w formie pisemnej analizy. 

Zarząd co roku w terminach przygotowania założeń do planu ekonomiczno-finansowego 

dokonuje weryfikacji założeń polityki kredytowej. 
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Rada Nadzorcza otrzymuje sprawozdanie z realizacji strategii i polityki zarządzania ryzykiem 

kredytowym w cyklach zgodnych z obowiązującym w Banku „Regulaminem funkcjonowania 

systemu informacji zarządczej w Banku Spółdzielczym w Kcyni”. 

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Banku wykorzystuje wyniki kontroli wewnętrznej i audytu do 

oceny efektywności procesu zarządzania ryzykiem kredytowym. 

Bank dokonuje okresowej weryfikacji procedur zarządzania ryzykiem kredytowym, co 

najmniej raz w roku. 

Weryfikacja procedur kredytowych odbywa się w oparciu o propozycje przygotowane przez 

koordynatora ds. analiz i ryzyka kredytowego. 

 

Za obszar ryzyka kredytowego w Banku odpowiadają: 

1) Prezes w zakresie nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem kredytowym; 

2) Wiceprezes ds. handlowych w zakresie nadzoru nad działalnością kredytową 

(handlową/operacyjną).  

 

W procesie zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku uczestniczą: 

1. Rada Nadzorcza – która: 

1) w ramach pełnionego nadzoru właścicielskiego dokonuje okresowej oceny i nadzoruje 

wszystkie aspekty polityki zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku; 

2) zatwierdza cele strategiczne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, zawarte  

w obowiązującej w Banku strategii zarządzania ryzykiem;  

3) podejmuje decyzje kredytowe. 

2. Zarząd: 

1) zatwierdza zasady zarządzania ryzykiem kredytowym; 

2) wyznacza osoby odpowiedzialne za opracowanie, wprowadzenie i aktualizację zasad, 

o których mowa w pkt 1; 

3) odpowiada za skuteczność zarządzania ryzykiem kredytowym; 

4) podejmuje decyzje o przyznaniu kredytu. 

3. Koordynator ds. analiz i ryzyka kredytowego – monitoruj ryzyko, które podlega 

bezpośrednio Prezesowi Zarządu, wykonujące zadania związane z: 

1) okresowym weryfikowaniem i aktualizowaniem procedur dotyczących zarządzania 

ryzykiem bankowym, w tym obejmujących zarządzanie wszystkimi aspektami 

portfelowego ryzyka kredytowego, przygotowywaniem propozycji zmian procedur  

dla Zarządu;  
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2) zapewnieniem zgodności procedur ze strategią działania Banku i strategią zarządzania 

ryzykiem; 

3) opracowywaniem i aktualizowaniem zasad oceny wartości zabezpieczeń; 

4) proponowaniem wysokości przyjętych limitów; 

5) dokonywaniem pomiaru ryzyka;  

6) sporządzaniem raportów dla Zarządu i Rady Nadzorczej; 

7) opiniuje wnioski kredytowe i przygotowuje propozycje decyzji kredytowych; 

8) wykonywaniem zadań związanych z restrukturyzacją i windykacją. 

4. Wskazani pracownicy Banku – którzy odpowiadają w szczególności za: 

1) pozyskiwanie klientów (z uwzględnieniem identyfikacji podmiotów powiązanych 

kapitałowo lub organizacyjnie); 

2) gromadzenie dokumentacji kredytowej do wniosku o kredyt (z uwzględnieniem 

identyfikacji podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie); 

3) weryfikację danych o klientach; 

4) dokonywanie analizy zdolności i wiarygodności kredytowej, ocenę jakości  

i skuteczności zabezpieczenia i wydanie odpowiedniej rekomendacji decyzji 

kredytowej (w ramach posiadanych uprawnień, z uwzględnieniem identyfikacji 

podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie); 

5) prowadzenie monitoringu pojedynczych transakcji kredytowych (z uwzględnieniem 

identyfikacji podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie), poprzez 

analizą wniosku, a następnie monitorowaniem kredytu zajmuje się ta sama osoba pod 

warunkiem, że jest sprawdzona na „drugą rękę”; 

6) przygotowanie umów kredytowych; 

7) uruchamianie kredytów; 

8) bieżący kontakt z klientem. 

 

Ocena poziomu ryzyka kredytowego i koncentracji zaangażowań, ekspozycji kredytowych 

zabezpieczonych hipotecznie oraz detalicznych ekspozycji kredytowych 

 

Obligo kredytowe netto na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 78.688.614,61 zł. 

Struktura podmiotowa ekspozycji kredytowych wskazuje, że w obligu dominują kredyty dla 

rolnictwa stanowiąc 56,28%. Następną grupą pod względem wielkości są osoby prywatne, 

których udział w obligu wynosi 28,98%. 
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W strukturze produktowej kredytów największy udział stanowiły kredyty obrotowe i w 

rachunku bieżącym na działalność rolniczą i działalność gospodarczą 26,84% obliga 

kredytowego, kredyty inwestycyjne do 10 lat 20,46% obliga kredytowego oraz kredyty 

mieszkaniowe 18,90% obliga kredytowego. 

Stan rezerw celowych na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 735.570,62 zł. 

Odnosząc się do struktury stosowanych zabezpieczeń największa koncentracja 

występuje w przypadku hipoteki pozostałej - 61,59% portfela, a następnie hipoteka 

mieszkalna (18,21% portfela). 

Analiza koncentracji zaangażowań wskazała, że nie wystąpiły przekroczenia 

ustanowionych limitów. 

Ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie (ekspozycje bilansowe i 

pozabilansowe) na dzień 31.12.2017 r. stanowiły 62% obliga kredytowego. Detaliczne 

ekspozycje kredytowe (ekspozycje bilansowe i pozabilansowe) na dzień 31.12.2017 r. 

wynosiły stanowiły 7,66% portfela kredytowego. Limity wewnętrzne dla powyższych 

ekspozycji ukształtowały się na nieprzekraczalnym poziomie. 

W ocenie Banku ryzyko kredytowe uznaje się za niskie. 

Poziom ryzyka kredytowego nie wymagał oszacowania dodatkowego wymogu 

kapitałowego na ryzyko kredytowe i koncentracji wynikającego z Filaru II NUK. 

 

Ryzyko płynności 

 

Cele i zasady zarządzania ryzykiem płynności. 

 

Bank zarządza ryzykiem płynności w oparciu o wewnętrzne procedury zarządzania ryzykiem 

płynności, wprowadzane i aktualizowane Uchwałami Zarządu. 
 

1. Cele strategiczne w zakresie ryzyka płynności obejmują: 

1) zapewnienie finansowania aktywów i terminowego wykonywania zobowiązań w toku 

normalnej działalności Banku lub w innych warunkach, które można przewidzieć,  

bez konieczności poniesienia straty; 

2) zapobieganie powstania sytuacji kryzysowej, zwłaszcza z powodu czynników 

wewnątrzbankowych oraz posiadanie aktualnego i skutecznego planu awaryjnego 

na wypadek wystąpienia takiej sytuacji. 
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3) utrzymywanie przez Bank aktywów nieobciążonych na minimalnym poziomie 

stanowiącym zabezpieczenie na wypadek zrealizowania się scenariuszy warunków 

skrajnych płynności w „horyzoncie przeżycia” wynoszącym 30 dni. 

2. Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 

1) realizowanie strategii finansowania, o której mowa w pkt 1 ust. 3; 

2) pozyskiwanie depozytów o możliwie długich terminach wymagalności, tak aby Bank 

mógł otwierać po stronie aktywnej pozycje o dłuższym horyzoncie czasowym;  

3) utrzymywanie na bezpiecznym poziomie nadzorczych miar płynności, przy 

jednoczesnym minimalizowaniu kosztów z tym związanych; 

4) utrzymywanie wymogu pokrycia płynności (wskaźnika LCR) oraz stabilnego 

finansowania (wskaźnika NSFR) na wymaganym przepisami  poziomie; 

5) finansowanie na bezpiecznym poziomie kredytów  powiększonych o majątek trwały 

przez depozyty powiększone o fundusze własne; 

6) utrzymywanie płynnościowej struktury bilansu  na poziomie zapewniającym 

występowanie nadwyżki skumulowanych aktywów  nad skumulowanymi pasywami  

w okresie do 1 roku oraz nadwyżki skumulowanych pasywów nad skumulowanymi 

aktywami w okresie powyżej 1 roku ; 

7) zapewnienie globalnej wypłacalności Banku, oznaczającej posiadanie skumulowanej 

luki płynności  (bez uwzględnienia zobowiązań pozabilansowych udzielonych i 

otrzymanych) na poziomie nieujemnym;  

8) dążenie do podnoszenia stabilności źródeł finansowania głównie poprzez 

pozyskiwanie środków od gospodarstw domowych po akceptowalnej cenie;  

9) identyfikacja wszelkich zagrożeń związanych z ryzykiem utraty płynności  

  

Proces zarządzania ryzykiem płynności 

W procesie zarządzania ryzykiem płynności uczestniczą: 

1. Rada Nadzorcza – która: 

1) w ramach pełnionego nadzoru właścicielskiego dokonuje okresowej oceny i nadzoruje 

wszystkie aspekty polityki zarządzania ryzykiem płynności w Banku; 

2) zatwierdza cele strategiczne w zarządzaniu ryzykiem płynności, zawarte  

w obowiązującej w Banku strategii zarządzania ryzykiem; 

3) ocenia adekwatność i skuteczność systemu zarządzania ryzykiem płynności na 

podstawie okresowej, syntetycznej informacji na temat poziomu ryzyka, na jakie 

narażony jest Bank; 
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4) zatwierdza scenariuszowe plany awaryjne płynności. 

2. Zarząd: 

1) zapewnia skuteczne działanie systemu zarządzania ryzykiem płynności; 

2) zatwierdza zasady zarządzania ryzykiem płynności; 

3) wyznacza osoby odpowiedzialne za opracowanie, wprowadzenie i aktualizację zasad, 

o których mowa w pkt 2; 

4) odpowiada za utrzymanie ryzyka płynności na poziomie nie przekraczającym poziomu 

akceptowalnego przez Radę Nadzorczą, wyrażonego apetytem i tolerancją na ryzyko. 

3. Zespół ds. analiz i ryzyk bankowych – będący komórką monitorującą ryzyko płynności, 

która podlega Prezesowi Zarządu, wykonujący zadania związane z: 

1) okresowym weryfikowaniem i aktualizowaniem niniejszej procedury oraz 

przygotowywaniem propozycji zmian procedury dla Zarządu, w tym weryfikowaniem 

i aktualizowaniem metod pomiaru ryzyka płynności oraz poziomu limitów; 

2) zgłasza potrzebę zmian w polityce płynnościowej Banku; 

3) zapewnieniem zgodności niniejszej procedury ze strategią działania Banku i strategią 

zarządzania ryzykiem; 

4) proponowaniem wysokości przyjętych limitów; 

5) dokonywaniem pomiaru i monitorowaniem poziomu ryzyka, w tym płynności średnio 

i długoterminowej, przeprowadzaniem testów warunków skrajnych, pogłębioną 

analizą płynności długoterminowej; 

6) analizą wskaźników służących ocenie poziomu ryzyka płynności 

7) monitorowaniem stopnia wykorzystania limitów; 

8) oceną poziomu ryzyka płynności; 

9) wyznaczaniem nadzorczych miar płynności oraz wskaźników LCR i wewnętrznego 

NSFR; 

10) oceną nowych produktów bankowych w zakresie potencjalnego wpływu na ryzyko 

płynności, 

11) opracowywanie scenariuszy sytuacji kryzysowych; 

12) opracowuje propozycje rekomendacji wydawanych przez Zarząd Banku dla komórki 

zarządzającej mające na celu właściwe kształtowanie poziomu ryzyka płynności 

Banku; 

13) sporządzaniem raportów dla Zarządu i Rady Nadzorczej. 

4. Kierownik ds. finansowych – będący komórką zarządzającą ryzykiem płynności, która 

podlega członkowi Zarządu ds. finansowych, wykonujący zadania związane z: 
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1) przygotowywaniem propozycji zmian procedury dla Zarządu, w zakresie zarządzania 

płynnością dzienną, bieżącą i krótkoterminową; 

2) optymalnym zarządzaniem środkami Banku oraz wywiązywaniem się Banku z 

zawartych umów, w tym zagospodarowywaniem nadwyżek środków. 

5. Pozostałe komórki lub osoby odpowiedzialne za: 

1) sporządzanie wykazu kredytów do ewentualnej odsprzedaży na potrzeby Planu 

awaryjnego; 

2) przekazywanie do komórki zarządzającej informacji niezbędnych do sporządzania 

prognozy przepływów pieniężnych. 

 
Stopień scentralizowania funkcji skarbowych i zarządzania płynnością  

 

Funkcje skarbowe w Banku, rozumiane jako zarządzanie stanem gotówki, wykonywane są 

przez komórkę zarządzającą. Funkcje zarządzania płynnością są to zadania wykonywane 

przez komórkę monitorującą, co świadczy o ich pełnym scentralizowaniu.  

 

Zasady funkcjonowania Banku w ramach Zrzeszenia i Systemu Ochrony SGB  

 

Bank Spółdzielczy w Kcyni jest zrzeszony w SGB-Bank S.A., jak również jest uczestnikiem 

Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB.  

Bank Zrzeszający realizuje następujące zadania wobec Banku:  

1. prowadzenie rozliczeń pieniężnych Banku,  

2. zabezpieczanie Banku przed ryzykiem związanym z zakłóceniami w realizacji 

rozliczeń międzybankowych,  

3. zabezpieczanie płynności śróddziennej dla Banku,  

4. prowadzenie rachunków bieżących Banku,  

5. udzielanie kredytu w rachunku bieżącym,  

6. udzielanie kredytów rewolwingowych,  

7. gromadzenie nadwyżek środków Banku,  

8. prowadzenie rachunku Minimum Depozytowego,  

9. utrzymywanie aktywów płynnych stanowiących pokrycie środków Minimum 

Depozytowego,  

10. pośredniczenie w zakupie przez Bank papierów wartościowych w ramach limitów 

ustalonych przez Spółdzielnię,  
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11. przeprowadzanie „zagregowanych” testów warunków skrajnych i awaryjnych 

planów płynności,  

12. wsparcie Banku w zakresie narzędzi analitycznych służących pomiarowi ryzyka 

płynności.  

Spółdzielczy System Ochrony SGB realizuje następujące zadania wobec Banku:  

1. udzielanie pomocy płynnościowej, zgodnie z przepisami obowiązującymi w  

Systemie Ochrony,  

2. wyznaczanie minimalnego zasobu aktywów płynnych w Systemie Ochrony (m.in. 

poprzez aktualizację kwoty Minimum Depozytowego),  

3. ustalanie limitów ryzyka płynności w Systemie Ochrony,  

4. monitorowanie poziomu płynności Uczestników na zasadzie indywidualnej i 

zagregowanej,  

5. prowadzenie wymiany informacji o ryzyku płynności pomiędzy Uczestnikami 

Systemu,  

6. opracowanie procedur wzorcowych dotyczących zarządzania ryzykiem płynności.  

 

Do zakresu działalności Spółdzielni ponadto należy:  

1. podejmowanie działań mających na celu kontrolę, dokonywaną w oparciu o 

odpowiednie i jednakowo zorganizowane mechanizmy monitorowania i 

klasyfikowania ryzyka, i ograniczanie ryzyka Uczestników;  

2. wykonywanie audytu wewnętrznego Uczestników;  

3. udzielanie Uczestnikom pomocy finansowej, na zasadach określonych w 

Załączniku nr 2 do Umowy Systemu Ochrony;  

4. stosowanie wobec Uczestników Środków Oddziaływania w niezbędnym zakresie;  

5. udostępnianie Uczestnikom informacji dotyczących działania Systemu Ochrony na 

zasadach określonych w Umowie Systemu Ochrony;  

6. sporządzanie sprawozdania określonego w art. 22i ust. 3 Ustawy;  

7. informowanie KNF o każdorazowym wypowiedzeniu Umowy Systemu Ochrony 

oraz o zmianach w składzie Zarządu Spółdzielni lub Rady Nadzorczej Spółdzielni.  
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Spółdzielnia reprezentuje Uczestników w stosunkach zewnętrznych, we wszystkich sprawach 

wynikających z Umowy Systemu Ochrony, jak również z umów zawartych na jej podstawie, 

bez konieczności uzyskania odrębnego pełnomocnictwa, w szczególności wobec KNF, 

Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, oraz instytucji 

krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.  

Zadania jakie Bank zobowiązany jest wykonywać w zakresie ryzyka płynności wynikające z 

przynależności do Zrzeszenia:  

 otwarcie i posiadanie rachunku bieżącego wyłącznie w Banku Zrzeszającym,  

 przeprowadzanie, za pośrednictwem rachunku wskazanego w pkt 1, rozliczeń 

pieniężnych oraz utrzymywania rezerwy obowiązkowej, z zastrzeżeniem, iż środki 

rezerwy obowiązkowej nie mogą być przez Bank wykorzystywane do realizacji 

bieżących zleceń składanych przez Bank,  

 deponowanie na wyodrębnionym rachunku w Banku Zrzeszającym aktywów, w 

celu realizacji obowiązków wynikających z uczestnictwa w systemie 

gwarantowania depozytów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,  

 przekazywanie Bankowi Zrzeszającemu dokumentów i informacji niezbędnych do 

wypełniania przez Bank Zrzeszający obowiązków sprawozdawczych i 

informacyjnych za Bank, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i 

zawartych w imieniu Banku umów,  

 deponowanie w Banku Zrzeszającym środków finansowych.  

 

Zadania jakie Bank zobowiązany jest wykonywać w zakresie ryzyka płynności wynikające z 

przynależności do Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB:  

1. realizacja działań związanych z funkcjonowaniem mechanizmów kontroli, 

ograniczania oraz klasyfikowania ryzyka,  

2. przesyłania do Spółdzielni wymaganych przez nią dokumentów i sprawozdań,  

3. stosowania się do Środków Oddziaływania,  

4. Bank zobowiązany jest do przedkładania Spółdzielni informacji niezbędnych do 

przeprowadzenia analizy ryzyka w trybie określonym przez Spółdzielnię,  

5. Bank zobowiązany jest dostosować swoje limity wewnętrzne do poziomu limitów, 

określonych przez Spółdzielnię,  
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6. Bank zobowiązany jest do uczestniczenia w Mechanizmie Pomocowym Systemu 

Ochrony poprzez utrzymywanie odpowiedniego poziomu środków na Rachunku 

Minimum Depozytowego.  

7. Bank zobowiązany jest ponadto do:  

1) umożliwienia Spółdzielni przeprowadzania audytu wewnętrznego,  

2) realizacji zaleceń poaudytowych.  

Uczestnicy są zobowiązani do pokrywania kosztów funkcjonowania Spółdzielni na zasadach, 

określonych w Umowie Systemu Ochrony. 

 

 

Ujawnienia ilościowe w zakresie ryzyka płynności 

 

 Rozmiar i skład nadwyżki płynności 

Lp Rodzaj nadwyżki Wartość nadwyżki 

1. Środki w kasie z wyłączeniem gotówki utrzymywanej 
w związku z codzienną działalnością 

0,00 zł 

2. Lokata „automatyczny” O/N 836.755 zł 

3. 

Lokaty w Banku Zrzeszającym 8.700.000 zł 

do 7 dni 7.200.000 zł 

od 7 – 30 dni 1.500.000 zł 

powyżej 30 dni 0,00 zł 

4. Minimum Depozytowe 3.343.029 zł 

 

Wielkość wiążących banki nadzorczych miar płynności oraz wskaźnika LCR 

 

Lp Nazwa 
Wielkość na dzień 

31.12.2017 r 
Limit wynikający z 

przepisów zewnętrznych 
1. Miara płynności krótkoterminowej M1 0,26 0,20 

2. Miara płynności długoterminowej M2 3,08 1,00 

3. Wskaźnik LCR 1,83 0,80 

W związku z uzyskaną zgodą KNF na stosowanie zagregowanego wskaźnika LCR, 

Bank jako uczestnik Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB zobligowany jest do posiadania 

wskaźnika LCR na poziomie 80% limitu wynikającego  z przepisów zewnętrznych, w 

związku z czym wartość wskaźnika w 2017 roku wynosi 0,64. 
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Limity ograniczające ryzyko płynności 

Lp Limity ograniczające poziom ryzyka płynności Limit 
Wskaźnik 

bieżący 

Poziom 
wykorzystania 

limitu 

1. 
Minimalny udział depozytów powiększonych o 
fundusze własne w kredytach powiększonych o 
majątek trwały 

105% 121,5% 86% 

2. Maksymalny udział zobowiązań pozabilansowych 
udzielonych w sumie bilansowej 

12% 4,5% 38% 

3. 
Maksymalny udział łącznej kwoty środków 
zgromadzonych przez dużych deponentów w bazie 
depozytowej 

24% 16,2% 68% 

4. Minimalny poziom wewnętrznego wskaźnika NSFR 100% 315,1% 32% 

 

Dodatkowe zabezpieczenia płynności 

Lp Dodatkowe zabezpieczenia płynności Wartość 

1. Otwarte niewykorzystane limity kredytu rewolwingowego w BZ 12.000.000 zł 

2. Pożyczka płynnościowa z Funduszu Pomocowego 57.221.391 zł 

3. Lokata płynnościowa założona przez BZ ze środków Minimum 
Depozytowego 

133.507.127 zł 

Razem 202.728.518 zł 

 

Informacje jakościowe 

 

I. Aspekty ryzyka, na które narażony jest Bank  

 

Przyczyny, które mogą spowodować narażenie Banku na ryzyko płynności to:  

1. niedopasowanie terminów zapadalności aktywów do terminów zapadalności pasywów i 

istnienie niekorzystnej skumulowanej luki płynności w poszczególnych przedziałach,  

2. przedterminowe wycofywanie depozytów przez klientów zaburzające prognozy 

przypływów pieniężnych Banku,  

3. nadmierna koncentracja depozytów dużych deponentów,  

4. konieczność pozyskiwania depozytów po wysokim koszcie w sytuacji nagłego 

zapotrzebowania na środki,  

5. ograniczone możliwości znalezienia innych źródeł finansowania, w szczególności na 

hurtowym rynku finansowym.  
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II. Sposób dywersyfikacji źródeł finansowania  

 

Bank dywersyfikuje źródła finansowania poprzez:  

1. oferowanie produktów depozytowych klientom z sektora niefinansowego i budżetowego,  

2. monitorowanie poziomu depozytów dużych deponentów,  

3. monitorowanie poziomu depozytów osób wewnętrznych,  

4. różne terminy wymagalności depozytów,  

5. różny charakter depozytów: depozyty terminowe i bieżące.  

 

III. Techniki ograniczenia ryzyka płynności  

 

Do podstawowych technik ograniczania ryzyka płynności można zaliczyć:  

1. stosowanie limitów ograniczających ryzyko płynności,  

2. systematyczne testowanie planu awaryjnego płynności zapewniającego niezakłócone 

prowadzenie działalności w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych,  

3. lokowanie nadwyżek w aktywa płynne, które mają za zadanie zapewnienie przetrwanie w 

sytuacji skrajnej,  

4. przystąpienie do Systemu Ochrony SGB, które zapewnia w uzasadnionych przypadkach 

pomoc płynnościową z Funduszu Pomocowego,  

5. utrzymywanie Minimum Depozytowego w Banku Zrzeszającym.  

 

IV. Pojęcia stosowane w procesie mierzenia pozycji płynnościowej i ryzyka płynności 

Banku  

 

1. baza depozytowa – zobowiązania terminowe i bieżące wobec osób fizycznych oraz innych 

podmiotów niefinansowych, z wyłączeniem transakcji dotyczących obrotu na hurtowym 

rynku finansowym,  

2. depozyty – baza depozytowa oraz zobowiązania terminowe i bieżące wobec instytucji 

rządowych lub samorządowych oraz podmiotów finansowych, z wyłączeniem banków,  

3. płynność śróddzienna – zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w 

bieżącym dniu,  
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4. płynność dzienna – zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w danym 

dniu roboczym,  

5. płynność bieżąca – zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w terminie 

płatności przypadającym w okresie 7 kolejnych dni,  

6. płynność krótkoterminowa – zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w 

terminie płatności przypadającym w okresie 30 kolejnych dni,  

7. płynność średnioterminowa – zapewnienie wykonania wszystkich zobowiązań 

pieniężnych w terminie płatności przypadającym w okresie powyżej 1 miesiąca i do 12 

miesięcy,  

8. płynność długoterminowa – monitorowanie możliwości wykonania wszystkich 

zobowiązań pieniężnych w terminie płatności przypadającym w okresie powyżej 12 miesięcy,  

9. płynność płatnicza – zdolność do finansowania aktywów i terminowego wykonania 

zobowiązań w toku normalnej działalności banku lub w innych warunkach, które można 

przewidzieć, bez konieczności poniesienia straty,  

10. bufor płynności – oszacowana przez Bank wysokość potrzebnych aktywów 

nieobciążonych, stanowiąca zabezpieczenie na wypadek zrealizowania się scenariuszy 

warunków skrajnych płynności w określonym, w obowiązującej w Banku strategii 

zarządzania ryzykiem, „horyzoncie przeżycia”,  

11. depozyty stabilne – suma osadu na depozytach sektora niefinansowego i depozytach 

instytucji rządowych i samorządowych,  

12. pasywa niestabilne – środki obce niestabilne wykazywane w rachunku nadzorczych miar 

płynności;  

13. pasywa stabilne – środki obce stabilne wykazywane w rachunku nadzorczych miar 

płynności;  

14. nadzorcze miary płynności – wskaźniki płynności i limity określone w uchwale KNF w 

sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności,  

15. wskaźnik LCR/wymóg dotyczący pokrycia płynności – wskaźnik płynności 

krótkoterminowej obliczony w oparciu o przepisy CRR,  

16. wskaźnik NSFR/wymóg dotyczący stabilnego finansowania netto – wskaźnik 

płynności długoterminowej obliczony w oparciu o przepisy CRR.  
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17. płynność średnioterminowa – zapewnienie wykonania wszystkich zobowiązań 

pieniężnych w terminie płatności przypadającym w okresie powyżej 1 miesiąca i do 12 

miesięcy,  

18. płynność długoterminowa – monitorowanie możliwości wykonania wszystkich 

zobowiązań pieniężnych w terminie płatności przypadającym w okresie powyżej 12 miesięcy,  

 

V. Ryzyko płynności rynku odzwierciedlone w procesie zarządzania płynnością 

płatniczą  

 

Odpowiednie zarządzanie stanem środków na rachunku bieżącym ma na celu 

utrzymywanie adekwatnego do potrzeb poziomu tych środków przy jednoczesnym 

ograniczaniu kosztów ich utrzymywania. W ciągu dnia operacyjnego Bank Zrzeszający 

realizuje wszystkie operacje bezgotówkowe uznające i obciążające rachunek bieżący Banku 

niezależnie od kwoty salda środków znajdujących się na rachunku bieżącym. Głównymi 

elementami, związanymi z zarządzaniem rachunkiem bieżącym jest:  

1. podjęcie decyzji o zagospodarowaniu lub uzupełnieniu niedoboru środków, której 

należy dokonać przed zakończeniem dnia operacyjnego,  

2. odpowiednie zaplanowanie salda zamknięcia dnia operacyjnego, tak aby Bank nie 

ponosił nieuzasadnionych kosztów.  

Bank ustala, że planowane saldo zamknięcia na rachunku bieżącym na koniec dnia 

powinno wynosić 30.000 zł.  

Jeżeli planowane na koniec dnia saldo na rachunku bieżącym jest ujemne to Bank zakłada, że 

zostanie wykorzystany kredyt w rachunku bieżącym, a w sytuacji gdy przewidywane ujemne 

saldo przekracza limit kredytu w rachunku konieczne jest zerwanie lokaty z uwzględnieniem 

rachunku ekonomicznego tej operacji. Z nadwyżek środków, które pozostaną na rachunku 

bieżącym, a które mogą wyniknąć z zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności lub 

przybliżeń w dokonywanych obliczeniach, automatycznie zakładana jest lokata o terminie 

overnight. Terminy, na które zakładane są lokaty w Banku Zrzeszającym uzależnione są od:  

1. planowanych przepływów pieniężnych,  

2. prognozy stóp procentowych na rynku międzybankowym,  

3. utrzymywania odpowiedniego poziomu nadzorczej normy płynności 

krótkoterminowej,  
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4. polityki promowania lokat ustalanej dla banków spółdzielczych przez Bank 

Zrzeszający.  

 

VI. Testy warunków skrajnych  
 

Zarządzanie płynnością należy do najważniejszych obowiązków Banku, bowiem poprzez 

zapewnienie Bankowi zdolności do wywiązania się z bieżących i przyszłych zobowiązań 

zostaje znacznie ograniczona możliwość utraty wypłacalności. Obowiązek Banku dotyczący 

utrzymywania płynności płatniczej, dostosowanej do rozmiarów i rodzaju prowadzonej 

działalności, wynika z przepisów ustawy Prawo Bankowe. Celem polityki Banku w zakresie 

utrzymania płynności jest zapobieganie wystąpieniu sytuacji kryzysowej, jak również 

określenie rozwiązań na jej przetrwanie. Bank w każdej sytuacji powinien znać i zapewnić 

sobie poziom płynności niezbędny do wykonania zobowiązań, a także powinien ocenić koszt 

utrzymywania płynności na bezpiecznym poziomie. Aby realizować te cele Bank prognozuje 

potencjalnie nagłe i skrajne zdarzenia, a więc przeprowadza testy warunków skrajnych. 

Wyniki przeprowadzonych testów warunków skrajnych mają umożliwić rzetelną ocenę 

poziomu ryzyka, zapewniającą adekwatne do niego oszacowanie wymogów kapitałowych, 

wybiegając w przyszłość. Z uwagi na rodzaj i skalę działania Banku oraz charakterystykę 

ryzyka w testach warunków skrajnych nie są stosowane skomplikowane metody statystyczne 

i ekonometryczne. Bank posługuje się metodą opisową. W zakresie zarządzania ryzykiem 

płynności Bank przeprowadza w okresach kwartalnych następujące testy warunków skrajnych 

(zgodnie z obowiązującymi Zasadami zarządzania ryzykiem płynności w Banku 

Spółdzielczym w Kcyni):  

1. scenariuszowe – w oparciu o które budowane są awaryjne plany płynności oraz 

wyznaczany jest poziom bufora płynności;  

2. wrażliwości – w oparciu o które szacowany jest kapitał wewnętrzny oraz wykonywany 

jest pomiar wpływu zmian parametrów makroekonomicznych na poziom ryzyka 

płynności;  

3. odwrócone – w oparciu o które wykonywane są doraźne analizy problemowe.  

Podstawą do budowy testów scenariuszowych są scenariusze warunków skrajnych, 

określone w trzech wariantach:  

1) wewnętrznym, którymi są:  
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a) utrata zaufania do Banku, będąca m.in. wynikiem pojawienie się negatywnych 

informacji o sytuacji finansowej Banku lub o sposobie prowadzenia przez Bank 

działalności,  

b) wzrost kredytów przeterminowanych,  

c) zła sytuacja finansowa Banku przejawiająca się groźbą powstania bieżącej straty 

finansowej,  

d) awarie systemów komputerowych, brak połączeń telekomunikacyjnych, brak 

zasileń energetycznych lub wyłączeniami,  

2) systemowym, którymi są:  

a) zatory płatnicze powstałe w podmiotach będących klientami Banku,  

b) wzrost zapotrzebowania rynku na depozyty – „wojna depozytowa”,  

c) wzrost rynkowych stóp procentowych,  

d) zakłócenia rozliczeniowe na rynku międzybankowym,  

3) mieszanym, którymi są:  

a) zła sytuacja finansowa Banku oraz wzrost zapotrzebowania rynku na depozyty,  

b) wzrost kredytów zagrożonych oraz zatory płatnicze powstałe w podmiotach 

będących klientami Banku.  

Dla każdego scenariusza Bank określa:  

1) wpływ sytuacji skrajnej na poziom płynności Banku;  

2) wielkość potrzebnych aktywów nieobciążonych oraz dodatkowych źródeł finansowania.  

 

Scenariusze warunków skrajnych stanowią podstawę do budowy awaryjnych planów 

płynności. Przeprowadzone przez Bank scenariuszowe testy warunków skrajnych wykazały, 

że konieczny do utrzymania przez Bank poziom bufora płynności wynosi na dzień 31.12.2017 

r. 29.090.357 zł. Jest to maksymalna kwota jaką Bank musi zabezpieczyć w przypadku 

zrealizowania się scenariusza kryzysowego. Na koniec grudnia najbardziej niekorzystnymi 

scenariuszami są scenariusze: 

-  wewnętrzny związany z utratą zaufania do banku, 

- wewnętrzny związany z awariami systemów komputerowych, brakiem połączeń 

telekomunikacyjnych, brakiem zasileń energetycznych  

-  systemowy związany z zakłóceniami rozliczeniowymi na rynku międzybankowym.  
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W zakresie testów wrażliwości Bank bada jak wypływ depozytów, w okresie do 30 

dni, oszacowany w oparciu o wewnętrzny test scenariuszowy dotyczący utraty zaufania do 

Banku wpłynie na wskaźnik LCR. Koszt przywrócenia wskaźnika LCR do minimalnego, 

wymaganego przepisami poziomu, stanowiący jednocześnie podstawę do oszacowania 

kapitału wewnętrznego, obliczany jest według następujących zasad:  

1) skorygowanie wskaźnika LCR poprzez zamianę kwoty z tytułu wypływu 

depozytów;  

2) wyznaczenie brakującej kwoty aktywów płynnych, jeżeli wypływ depozytów 

spowoduje spadek wskaźnika LCR poniżej minimalnego, wymaganego przepisami 

poziomu;  

3) wyznaczenie kosztu (w skali 12 miesięcy) jako: iloczyn kwoty niedoboru, o której 

mowa w pkt. 2 oraz różnicy stawek pomiędzy oprocentowaniem kredytu obrotowego 

w rachunku kredytowym udzielanego przez Bank Zrzeszający i stopą referencyjną 

NBP (jeżeli ta różnica jest dodatnia, w przeciwnym wypadku jest 0).  

Z analizy na 31 grudnia 2017 r. wynika, że przy spełnieniu ww. warunków wskaźnik LCR 

w sytuacji stresowej wyniósłby 27% (wymagane 64%), co powoduje konieczność  

poniesienia dodatkowych kosztów związanych z uzyskaniem potrzebnych aktywów 

zaliczanych do aktywów płynnych w wysokości 44.677 zł. 

Dodatkowo Bank przeprowadza odwrócone testy warunków skrajnych polegające na: 

1) określeniu poziomu spadku wartości aktywów, który spowodowałby sytuację 

niewypłacalności Banku tj. obniżenie limitu wskaźnika globalnej luki płynności 

(rozumianego jako iloraz skumulowanych aktywów dla wszystkich przedziałów czasowych 

do skumulowanych pasywów dla wszystkich przedziałów czasowych) poniżej 1;  

2) określeniu poziomu wzrostu kredytów długoterminowych, który spowodowałby 

przekroczenie limitu luki niedopasowania dla przedziału powyżej 5 lat.  

W wyniku przeprowadzonych testów odwróconych warunków skrajnych na dzień 31.12.2017 

r. można stwierdzić, że: 

1. aby nie dopuścić do niewypłacalności Banku Spółdzielczego w Kcyni maksymalna 

wartość, o jaką mogą obniżyć się aktywa Banku to  11.466.090 zł; 

2. aby nie dopuścić do przekroczenia limitu luki niedopasowania dla przedziału powyżej 

5 lat maksymalna kwota zaangażowania się w akcję kredytową dla terminu powyżej 5 

lat nie może być większa niż 11.156.609 zł. 
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VII. Polityka utrzymywania rezerw płynności  

 

Bank powinien utrzymywać poziom aktywów płynnych w rozumieniu rozporządzeniem CRR 

oraz Uchwały 386/2008 KNF, na poziomie zapewniającym utrzymanie nadzorczych miar 

płynności i wskaźnika na LCR na wymaganym poziomie, jak również jest zobowiązany do 

posiadania wystarczającej ilości środków na rachunku bieżącym w Banku Zrzeszającym lub 

niewykorzystanej kwoty kredytu w rachunku bieżącym, które zabezpieczą wypływy z 

rachunku bieżącego na koniec dnia operacyjnego. W celu utrzymywania ryzyka płynności na 

odpowiednim poziomie oraz sprostania zapotrzebowaniu na środki płynne w sytuacjach 

kryzysowych Bank utrzymuje odpowiednią wielkość aktywów lub dodatkowych źródeł 

finansowania, które mogą być natychmiast wykorzystywane przez Bank jako źródło środków 

płynnych.  

 

VIII.  Ograniczenia regulacyjne w zakresie transferu płynności w ramach 

Zrzeszenia  

 

Łączna wysokość pomocy finansowej, udzielonej Bankowi przez System Ochrony SGB, nie 

może być wyższa, niż 20% środków stanowiących Fundusz Pomocowy i 8% środków 

stanowiących Minimum Depozytowe. Udzielenie Bankowi pomocy wyższej niż opisane 

powyżej wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.  

 

IX.  Częstotliwość i rodzaj sprawozdawczości w zakresie ryzyka płynności  

 

Raporty z zakresu ryzyka płynności pozwalają Zarządowi i Radzie Nadzorczej na m.in.:  

1) monitorowanie z odpowiednią częstotliwością poziomu ryzyka, w tym przyjętych limitów,  

2) kontrolę realizacji celów strategicznych w zakresie ryzyka płynności,  

3) ocenę skutków podejmowanych decyzji,  

4) podejmowanie odpowiednich działań w celu ograniczania ryzyka.  

System informacji zarządczej z zakresu ryzyka płynności zawiera m.in. dane na temat:  

1) struktury i stabilności źródeł finansowania działalności Banku, ze szczególnym 

uwzględnieniem depozytów;  

2) stopnia niedopasowania terminów płatności pozycji bilansowych i pozabilansowych;  

3) wpływu pozycji pozabilansowych na poziom ryzyka płynności;  

4) poziomu aktywów nieobciążonych;  
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5) analizy wskaźników płynności;  

6) ryzyka związanego z płynnością długoterminową;  

7) wyników testów warunków skrajnych;  

8) stopnia przestrzegania limitów.  

Szczegółowy zakres i tryb przekazywania informacji zawarty został w obowiązującym w 

Banku Spółdzielczym w Kcyni „Regulaminie funkcjonowania systemu informacji 

zarządczej” 

 

X. Sytuacja płynnościowa Banku wg stanu na 31.12.2017 r. 

 

Wielkość zgromadzonych depozytów ogółem na dzień 31.12.2017 r. ukształtowała się 

na poziomie 81.785.709 zł., natomiast baza depozytowa na 31.12.2017 r. 78.696.174 zł.  

Depozyty bieżące wynosiły 36.714.122 zł i stanowiły 46,65% bazy depozytowej, a depozyty 

terminowe ukształtowały się na poziomie 41.982.053 zł i stanowiły 53,35% bazy 

depozytowej. 

Bazę depozytową ocenia się jako stabilną. Pomiar przy zastosowaniu metody osadu wskazał, 

że stabilność bazy depozytowej na dzień 31.12.2017 r. kształtowała się na poziomie 69,54%. 

Na dzień 31.12.2017 r. Bank posiadał poziom aktywów nieobciążonych na poziomie 

12.879.784 zł., co stanowiło 13,6% aktywów ogółem. 

W związku z wejściem w życie art. 38 ust. 1 rozporządzenia delegowanego nr 2015/61/UE, 

Bank poza w/w normami płynności zobowiązany był do utrzymywania od dnia 01 

października 2015 r. dodatkowego wskaźnika płynności krótkoterminowej LCR (badanie 

wytrzymałości Banku na wypływy w czasie scenariusza stresowego trwającego 30 dni). 

Poziom wskaźnika na koniec grudnia 2017 r. wynosił 183%, przy minimalnym wymaganym 

poziomie 80% (skorygowanym o mnożnik 0,80%). 

Głównym źródłem finansowania działalności Banku były depozyty sektora niefinansowego, 

których udział w sumie bilansowej netto na dzień 31.12.2017 r. wynosił 83,2%. Struktura ta 

odznaczała się poprawną stabilnością. W ciągu roku poziom depozytów sektora 

niefinansowego wzrósł z 70.174.014 tys. zł do 78.696.174 zł (o 12,1%) tj. o 8.522.161 zł.  

Depozyty sektora instytucji samorządowych mają niewielki udział w sumie bilansowej, na 

dzień 31.12.2017 r. stanowiły one 3,3 % sumy bilansowej, zatem struktura ta nie jest stabilna. 

W ciągu roku poziom depozytów sektora instytucji samorządowych wzrósł o 1.690.082  zł. tj. 

120,8%. 
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Wskaźnik zrywalności depozytów sektora niefinansowego na koniec grudnia 2017 r. 

wyniósł 0,03%, gdzie średnia wartość depozytów terminowych zerwanych w miesiącu 

wyniosła  14.421 zł, a średnia wartość depozytów terminowych w tym miesiącu była na 

poziomie 41.886.145 zł.  

Na dzień 31.12.2017 r. Bank posiadał lokaty w Banku Zrzeszającym na kwotę 

9.536.755 zł, a także niewykorzystany kredyt rewolwingowy w kwocie 12.000.000 zł. 

 

 

LUKA 
<= 1 

tygodnia 

> 1 
tygodnia 

<= 1 
miesiąca 

> 1 
miesiąca 

<= 3 
miesięcy 

> 3 
miesięcy 

<= 6 
miesięcy 

> 6 
miesięcy 

<= 1 roku 

 > 1 roku 
<= 2 lat 

> 2 lat <= 
5 lat 

> 5 lat <= 
10 lat 

> 10 lat 
<= 20 lat 

 > 20 lat   RAZEM 

Aktywa (PLN, 
waluta) 

27 039 304 5 505 435 3 398 647 4 198 882 10 488 468 11 190 482 18 373 439 14 588 460 8 830 359 3 219 743 1 442 649 108 275 868 

Należności 14 628 631 5 505 435 3 398 647 4 198 882 10 488 468 11 190 482 18 373 439 14 588 460 8 830 359 1 321 560 735 571 93 259 933 
Sektor 

finansowy 14 314 857 4 843 029 0 0 0 0 0 0 0 -2 343 715   16 814 171 
Sektor 

niefinansowy 313 775 662 406 3 281 451 4 068 686 10 240 085 10 756 500 17 591 957 13 832 639 8 830 359 3 665 275 735 571 73 243 131 
Sektor 

instytucji rządowych i 
samorządowych 0 0 117 196 130 196 248 383 433 982 781 482 755 821 0 0   2 467 060 

Pozostałe aktywa 410 673 0 0 0 0 0 0 0 0 1 898 184 707 079 3 015 935 
Zobowiązania 
pozabilansowe 
(otrzymane) 12 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 000 

Pasywa (PLN, 
waluta) 

16 258 643 2 309 109 2 941 056 2 824 945 2 001 339 8 854 376 22 227 180 15 092 832 12 074 266 10 628 073 3 456 181 98 667 999 

Zobowiązania 13 460 607 2 309 109 2 941 056 2 824 945 2 001 339 8 854 376 22 227 180 15 092 832 12 074 266 0   81 785 709 
Sektor 

finansowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 
Sektor 

niefinansowy 10 371 072 2 309 109 2 941 056 2 824 945 2 001 339 8 854 376 22 227 180 15 092 832 12 074 266 0   78 696 174 
gospodarst

wa domowe 7 823 746 1 119 455 2 396 211 2 364 157 2 001 339 7 410 954 21 303 558 15 092 832 12 074 266 0   71 586 517 
pozostałe 

podmioty 2 547 326 1 189 654 544 845 460 788 0 1 443 422 923 622 0 0 0   7 109 657 
Sektor 

instytucji rządowych i 
samorządowych 3 089 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 089 535 

Pozostałe pasywa 1 581 419 0 0 0 0 0 0 0 0 10 628 073 370 650 12 580 142 
Zobowiązania 
pozabilansowe 
(udzielone) 1 216 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 085 531 4 302 148 

 

Według stanu na 31.12.2017 r. wskaźniki luki w przedziale do 1 roku ukształtowały 

się na poziomie powyżej limitowanych minimalnych poziomów. W przedziałach powyżej 

roku wskaźniki kształtowały się poniżej limitowanych maksymalnych poziomów. Wszystkie 

wskaźniki mieściły się w granicach przyjętych limitów.  

Wszystkie limity znajdują się w normie zgodnie z Zasadami zarządzania ryzykiem 

płynności w Banku Spółdzielczym w Kcyni. 



30 
 
 

Na datę 31.12.2017 r. skumulowana luka płynności w każdym przedziale była 

dodatnia co oznacza, że Bank w każdym terminie płatności jest zdolny do regulowania 

zobowiązań i posiada wystarczającą kwotę aktywów do pokrycia swoich zobowiązań. 

Ryzyko płynności występujące w Banku uznaje się jako umiarkowane z uwagi na 

stabilną bazę depozytową, dostęp do źródeł finansowania umożliwiających realizację 

bieżących i przewidywalnych potrzeb płynnościowych oraz pokrycie pasywów niestabilnych 

aktywami płynnymi i wysokopłynnymi. 

Wskaźniki określające ryzyko płynności są na odpowiednim poziomie. 

 

Ryzyko stopy procentowej 

 
Cele i zasady zarządzania ryzykiem stopy procentowej 

 

Cele strategiczne w zakresie ryzyka stopy procentowej obejmują: 

1) maksymalizacja wyniku odsetkowego w warunkach zmienności rynkowych stóp 

procentowych;  

2) ograniczanie negatywnego wpływu zmian stóp procentowych poprzez doskonalenie 

narzędzi pomiaru i odpowiednie kształtowanie struktury aktywów i pasywów 

wrażliwych na zmiany stóp procentowych; 

3) utrzymywanie poziomu ryzyka w ramach ustanowionych limitów opisanych 

w wewnętrznej procedurze dotyczącej zasad zarządzania ryzykiem stopy procentowej. 

Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 

1) ograniczenie ryzyka stopy procentowej tylko do portfela bankowego i tylko do pozycji 

wynikających z produktów bilansowych; 

2) ograniczenie kwoty pozycji wrażliwych na zmiany stóp procentowych z terminami 

przeszacowania powyżej 1 roku do maksymalnie 2% sumy bilansowej;  

3) zmniejszanie ryzyka bazowego poprzez: 

a) stosowanie dla produktów klientowskich stóp bazowych w postaci stawek 

własnych Banku (w zakresie przewidzianym w przepisach prawa) - zwłaszcza 

dla aktywów wrażliwych; 

b) oferowanie klientom produktów depozytowych, których oprocentowanie 

uzależnione byłoby od stawek rynkowych (stóp rynku międzybankowego); 

4) ograniczanie ryzyka opcji klienta poprzez stosowanie opłat za opcję, zwłaszcza 

dla możliwości zerwania depozytu przed umownym terminem.  
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5) dążenie do wypracowywania jak największych przychodów pozaodsetkowych. 

 

W celu efektywnego zarządzania strukturą pozycji oprocentowanych, bank podejmuje 

następujące działania: 

1) prowadzi bieżący monitoring kształtowania się najważniejszych rynkowych stóp 

procentowych oraz stóp ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej NBP, 

2) analizuje kształtowanie się oprocentowania poszczególnych, własnych produktów 

bankowych na tle stóp rynkowych oraz porównywalnej oferty konkurencyjnych 

banków, 

3) zarządza poszczególnymi grupami aktywów i pasywów w taki sposób, aby 

zapewnić realizację optymalnej, w danych warunkach, wysokości marży 

odsetkowej banku. 

 

W ramach ryzyka stopy procentowej bank wyróżnia następujące kategorie ryzyka: 

1) ryzyko przeszacowania, wynikające z niedopasowania  terminów przeszacowania 

pozycji wrażliwych na zmiany stóp procentowych; 

2) ryzyko bazowe, spowodowane niedoskonałą korelacją zmian stóp referencyjnych; 

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku ma charakter: 

1) skonsolidowany – oznacza to, że obejmuje wszystkie jednostki i komórki 

organizacyjne banku, 

2) całościowy – uwzględniane są przy analizie wszystkie istotne dla banku rodzaje 

ryzyka stopy procentowej, w ścisłym powiązaniu z innymi rodzajami ryzyka. 

Do pomiaru narażenia na ryzyko stopy procentowej bank wykorzystuje następujące metody: 

1) lukę przeszacowania; 

2) metodę wyniku odsetkowego; 

3) metodę zaktualizowanej wartości ekonomicznej; 

4) analizę wskaźników ekonomicznych związanych z ryzykiem stopy procentowej. 

 

Organizacja procesu zarządzania ryzykiem stopy procentowej: 

 

W procesie zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku uczestniczą: 

Rada Nadzorcza – która: 

1) w ramach pełnionego nadzoru właścicielskiego dokonuje okresowej oceny i nadzoruje 

wszystkie aspekty polityki zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku; 
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2) zatwierdza cele strategiczne w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej, zawarte  

w obowiązującej w Banku strategii zarządzania ryzykiem; 

3) ocenia adekwatność i skuteczność systemu zarządzania ryzykiem stopy procentowej 

na podstawie okresowej, syntetycznej informacji na temat poziomu ryzyka, na jakie 

narażony jest Bank. 

Zarząd: 

1) zapewnia skuteczne działanie systemu zarządzania ryzykiem stopy procentowej; 

2) zatwierdza zasady zarządzania ryzykiem stopy procentowej; 

3) wyznacza osoby odpowiedzialne za opracowanie, wprowadzenie i aktualizację zasad, 

o których mowa w pkt 2; 

4) odpowiada za utrzymanie ryzyka stopy procentowej na poziomie nie przekraczającym 

poziomu akceptowalnego przez Radę Nadzorczą; 

5) podejmuje decyzje w zakresie ustalania  oprocentowania oferowanych produktów 

bankowych 

Zespół ds. analiz i ryzyk bankowych – będący komórką monitorującą ryzyko stopy 

procentowej, która podlega Prezesowi Zarządu, wykonujący zadania związane z: 

1) okresowym weryfikowaniem i aktualizowaniem niniejszej procedury oraz 
przygotowywaniem propozycji zmian procedury dla Zarządu, w tym 
weryfikowaniem i aktualizowaniem metod pomiaru ryzyka stopy procentowej oraz 
poziomu limitów; 

2) zgłasza potrzebę zmian w polityce zarządzania ryzykiem stopy procentowej Banku; 

3) zapewnieniem zgodności niniejszej procedury ze strategią działania Banku i strategią 
zarządzania ryzykiem; 

4) proponowaniem wysokości przyjętych limitów; 

5) dokonywaniem pomiaru i monitorowaniem poziomu ryzyka, przeprowadzaniem 
testów warunków skrajnych; 

6) analizą wskaźników służących ocenie poziomu ryzyka stopy procentowej; 

7) monitorowaniem stopnia wykorzystania limitów; 

8) oceną nowych produktów bankowych w zakresie potencjalnego wpływu na ryzyko 
stopy procentowej, 

9) opracowywaniem scenariuszy sytuacji kryzysowych w zakresie poziomu rynkowych 
stóp procentowych oraz badaniem scenariuszy skrajnych warunków; 

10) sporządzaniem raportów dla Zarządu i Rady Nadzorczej. 
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11) opracowuje propozycje rekomendacji wydawanych przez Zarząd Banku dla komórki 
zarządzającej mające na celu właściwe kształtowanie poziomu ryzyka stopy 
procentowej; 

12) składaniem propozycji zmian poziomu stóp procentowych Banku lub rodzaju stóp 
referencyjnych.  

Kierownik ds. finansowych – będący komórką zarządzającą ryzykiem płynności, która 

podlega członkowi Zarządu ds. finansowych, wykonujący zadania związane z kształtowaniem 

poziomu pozycji bilansowych wrażliwych na zmiany stóp procentowych w ramach 

zagospodarowywania nadwyżek środków Banku. 

 

Zakres i system raportowania 

 

Szczegółowy zakres i tryb przekazywania informacji zawarty został w obowiązującym w 

Banku Spółdzielczym w Kcyni „Regulaminie funkcjonowania systemu informacji 

zarządczej” 

 

Ocena poziomu ryzyka stopy procentowej według stanu na dzień 31.12.2017 r. 

 

Na koniec 2017 roku aktywa wrażliwe na zmianę stóp procentowych wyniosły 

89.440.881 zł. i stanowiły 94,57% sumy bilansowej, natomiast pasywa wrażliwe 42.018.241 

zł, co stanowi 44,43% sumy bilansowej. 

Środki o stałym oprocentowaniu występowały zarówno po stronie aktywów jak i pasywów. 

Aktywa o stałym oprocentowaniu stanowiły 10,1% sumy bilansowej, natomiast pasywa o 

stałym oprocentowaniu 0,83% sumy bilansowej. 

Poziom aktywów wrażliwych na zmianę stóp procentowych uzależnionych od 

zmiennej stopy procentowej kształtował się na poziomie 89% sumy bilansowej, podczas gdy 

11% sumy bilansowej stanowiły pasywa o stałej stopie procentowej. 

Oprocentowane aktywa uzależnione od: 

- stawki własnej Banku wynosiły 36.233.700 zł. i stanowiły 40,5% sumy bilansowej, 

- stawki WIBOR, WIBID wynosiły 40.040.679 zł. i stanowiły 44,8% sumy bilansowej, 

- stopy redyskonta weksli NBP wynosiły 13.166.502 zł. i stanowiły 14,7% sumy bilansowej. 

Oprocentowane pasywa uzależnione od: 

- stawki własnej Banku wynosiły 42.018.241 zł. i stanowiły 44,43% sumy bilansowej, 
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W strukturze pasywów wrażliwych na zmianę stóp procentowych bank nie posiada pasywów 

uzależnionych od redyskonta weksli oraz od stawki WIBID/WIBOR. 

 

Bank Spółdzielczy w Kcyni wyznaczył limity ryzyka stopy procentowej: 

1) maksymalnej dopuszczalnej zmiany wyniku odsetkowego z tytułu ryzyka 

przeszacowania opisanego jako 17% annualizowanego wyniku odsetkowego 

pomniejszonego o rozliczone w czasie prowizje;  

(wykorzystanie limitu na datę 31.12.2017 r. – 97,9%). 

2) maksymalnej dopuszczalnej zmiany wyniku odsetkowego z tytułu ryzyka bazowego 

jako 13% annualizowanego wyniku odsetkowego pomniejszonego o rozliczone w 

czasie prowizje; 

(wykorzystanie limitu na datę 31.12.2017 r. – 2,8%). 

3) maksymalnej dopuszczalnej zmiany wartości ekonomicznej Banku opisanej jako 1% 

funduszy własnych Banku; 

(wykorzystanie limitu na datę 31.12.2017 r. – 11,6%). 

4) maksymalną dopuszczalną zmianę wyniku odsetkowego z tytułu ryzyka 

przeszacowania i bazowego łącznie przy założeniu zmiany stóp procentowych o 200 

p.b. jak 13% funduszy własnych. 

(wykorzystanie limitu na datę 31.12.2017 r. – 72,7%). 

 

Wpływ ryzyka stopy procentowej na ryzyko kredytowe badany jest przez Koordynatora 

ds. analiz i ryzyka kredytowego na podstawie Zasad zarządzania ekspozycjami kredytowymi 

zabezpieczonymi hipotecznie i Zasad zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji 

kredytowych. 

W ramach pomiaru wpływu ryzyka kredytowego na ryzyko stopy procentowej Bank bada w 

jakim stopniu 30% wzrost kredytów zagrożonych wpływa na poziom ryzyka stopy 

procentowej. 

W ramach pomiaru wpływu ryzyka płynności na ryzyko stopy procentowej Bank bada w 

jakim stopniu wysoka realizacja zobowiązań pozabilansowych udzielonych dotyczących 

finansowania wpływa na poziom ryzyka stopy procentowej. Założono, że zobowiązania 

pozabilansowe sfinansowane zostaną przez środki własne. 

Test warunków skrajnych, przy występującym niedopasowaniu w przedziałach 

przeszacowania oraz ryzyku bazowym wykazał, że zmiana stóp procentowych o 200pb może 

zmienić dochód odsetkowy Banku w skali 12 miesięcy o 1.004.511 zł co stanowi 9,45% 
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funduszy własnych. W związku z przekroczeniem poziomu wskaźnika wrażliwości 

wynoszącego 6% funduszy własnych należy utworzyć kapitał wewnętrzny z tytułu ryzyka 

stopy procentowej. 

Obciążenia ryzykiem stopy procentowej aktywów finansowych, zobowiązań finansowych  

kształtowało się w 2017 r. następująco: 

 

Treść Aktywa w 

(tys. zł.) 

Udział % Pasywa w 

(tys. zł.) 

Udział % Różnica 

kwotowa 

Łącznie 89.441 100 42.018 100 47.423 

wg stałej stopy 9.537 11 740 2 8.752 

wg zmiennej 

stopy 

79.904 89 36.071 98 38.670 

pozabilansowe 4.302 26 12.000 74 -7.698 

 

Poziom ryzyka stopy procentowej na 31.12.2017 r. wymagał oszacowania dodatkowego 

wymogu kapitałowego wynikającego z Filaru II NUK i wyniósł 366 827zł, co stanowi 29% 

wyznaczonego limitu (12% funduszy własnych). 

 

Ryzyko walutowe 
 
Cele i zasady zarządzania ryzykiem walutowym. 

 

Cele strategiczne w zakresie działalności walutowej obejmują: 

1) obsługę klientów Banku w zakresie posiadanych uprawnień walutowych; 

2) zapewnienie klientom Banku kompleksowej obsługi w zakresie prowadzenia 

rachunków walutowych bieżących i terminowych, obsługi kasowej, realizacji 

przelewów otrzymywanych i wysyłanych za granicę oraz wykonywania innych 

czynności obrotu dewizowego za pośrednictwem Banku Zrzeszającego; 

3) minimalizowanie ryzyka walutowego. 

Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 

1) dążenie do utrzymania domkniętych indywidualnych pozycji walutowych,  

tak aby pozycja walutowa całkowita nie przekroczyła 2% funduszy własnych Banku; 
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2) prowadzenie transakcji wymiany walut z bankiem zrzeszającym polegających 

na zagospodarowywaniu nadwyżek środków walutowych oraz domykaniu otwartych 

pozycji walutowych Banku; transakcje walutowe nie mają charakteru spekulacyjnego; 

3) utrzymywanie relatywnie wysokiego poziomu aktywów płynnych w walutach obcych; 

4) podnoszenie kwalifikacji kadry oraz ścisłą współpracę w tym zakresie z Bankiem 

Zrzeszającym; 

5) niedokonywanie transakcji w walutach niewymienialnych. 

 

Z uwagi na poziom ryzyka związanego z prowadzeniem operacji walutowych, bank zamierza 

utrzymywać wysoki poziom aktywów płynnych poprzez zabezpieczenie środków  

na rachunku nostro oraz inwestowanie środków w lokaty w Banku Zrzeszającym o krótkich 

terminach zapadalności do 6 miesięcy. 

Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego nie powinien przekraczać limitów 

określonych w „Zasadach wyznaczania łącznej kwoty na ryzyko w Banku Spółdzielczym w 

Kcyni”.  

Bank zakłada stałe podnoszenie kwalifikacji kadry oraz ścisłą współpracę w tym zakresie  

z Bankiem Zrzeszającym. 

 

Organizacja procesu zarządzania ryzykiem walutowym: 
 

1. Rada Nadzorcza w ramach pełnionego nadzoru właścicielskiego dokonuje okresowej 

oceny kluczowych aspektów zarządzania ryzykiem walutowym w banku, w tym zgodności 

prowadzonej polityki z obowiązującą strategią oraz planem finansowym. 

2. Za skuteczność systemu zarządzania ryzykiem walutowym odpowiada Zarząd. 

3. Nadzór nad zarządzaniem ryzykiem walutowym sprawuje Prezes Zarządu 

4. Zarządzanie obszarem ryzyka walutowego sprawuje Wiceprezes Zarządu ds. finansowych. 

5. Zadania związane z zarządzaniem działalnością walutową wykonuje komórka 

zarządzająca. 

6. Zadania związane z identyfikowaniem, pomiarem, monitorowaniem i kontrolowaniem 

ryzyka walutowego banku wykonuje komórka monitorująca. 

7. Oceny ryzyka walutowego, w tym bieżącej i planowanej pozycji walutowej banku, 

dokonuje Zarząd. 

8. Komórka zarządzająca odpowiada za: 

1) zarządzanie ryzykiem walutowym, 
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2) zarządzanie rachunkami walutowymi nostro banku w banku zrzeszającym, 

3) obsługę transakcji walutowych, 

4) lokowanie nadwyżek środków walutowych, 

5) ustalanie kursów negocjowanych, 

6) odpowiada za ewidencjonowanie i rozliczanie transakcji walutowych. 

9. Komórka monitorująca odpowiada za: 

1) okresowe weryfikowanie i aktualizowanie niniejszej procedury oraz 

przygotowywaniem propozycji zmian procedury dla Zarządu, w tym weryfikowaniem 

i aktualizowaniem metod pomiaru ryzyka walutowego oraz poziomu limitów; 

2) zgłaszanie potrzeby zmian w polityce zarządzania ryzykiem walutowym Banku; 

3) zapewnienie zgodności niniejszej procedury ze strategią działania Banku i strategią 

zarządzania ryzykiem; 

4) proponowanie wysokości przyjętych limitów; 

5) dokonywanie pomiaru i monitorowaniem poziomu ryzyka, przeprowadzaniem testów 

warunków skrajnych; 

6) analizę wskaźników służących ocenie poziomu ryzyka walutowego; 

7) monitorowanie stopnia wykorzystania limitów; 

8) ocenę nowych produktów bankowych w zakresie potencjalnego wpływu na ryzyko 

walutowe, 

9) opracowywanie scenariuszy sytuacji kryzysowych w zakresie poziomu kursów 

walutowych oraz badaniem scenariuszy skrajnych warunków; 

10) sporządzanie raportów dla Zarządu i Rady Nadzorczej. 

11) opracowanie propozycji rekomendacji wydawanych przez Zarząd Banku dla komórki 

zarządzającej mające na celu właściwe kształtowanie poziomu ryzyka walutowego; 

12) składanie propozycji zmian poziomu kursów walutowych Banku; 

10. Komórka monitorująca ma obowiązek raz w miesiącu monitorowania przestrzegania 

limitów i raportowania wyników tego monitoringu. 

11.  Dział handlowy odpowiada za ewidencjonowanie i rozliczanie transakcji walutowych. 

12. Dział finansowo-sprawozdawczy – będący komórką księgową, wykonujący następujące 

zadania: 

1) przestrzeganie limitów w zakresie ryzyka walutowego; 

2) wyliczanie bieżącej pozycji walutowej Banku; 

3) utrzymywanie pozycji walutowej Banku na poziomie zgodnym z obowiązującymi 

limitami; 
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4) ustalanie kursów walut (tabele kursowe); 

5) archiwizowaniem tabel kursów walutowych. 

 

Zakres i system raportowania 

 

Szczegółowe zasady przekazywania informacji zarządczej z zakresu ryzyka walutowego 

określone są w „Regulaminie funkcjonowania systemu informacji zarządczej w Banku 

Spółdzielczym w Kcyni. 

 

Ocena poziomu ryzyka walutowego według stanu na dzień 31.12.2017 roku. 

 

Na koniec 2017 roku łączna wartość aktywów w walutach obcych wyniosła 272 787,67 zł, 

natomiast pasywów 262 764,69 zł, co stanowiło udział tych pozycji w sumie bilansowej 

odpowiednio: aktywów 0,29%, natomiast pasywów 0,28%. Skala działalności walutowej 

Banku może więc być określona jako nieznacząca, nie przekracza 5% sumy bilansowej; w 

okresie od początku 2017 r. utrzymuje się na zbliżonym poziomie. 

Działalność walutowa w badanym okresie generowała zysk z pozycji wymiany, który wyniósł 

na koniec grudnia 2017 r. 7 277,84 zł. 

Na koniec roku Bank posiadał długą całkowitą pozycję walutową w wysokości 17 166,40 zł, 

co stanowiło 0,16% funduszy własnych Banku i nie wymagało tworzenia wymogu 

kapitałowego. 

 

Limity dotyczące ryzyka walutowego 
 

Limit całkowitej pozycji walutowej – 2% funduszy własnych 
 

Całkowita pozycja walutowa na dzień analizy wyniosła 17 166 zł i stanowi 0,16% funduszy 

własnych. W ciągu miesiąca najwyższy poziom całkowitej pozycji walutowej kształtował się 

na poziomie 0,36% funduszy własnych. Limit 2% funduszy własnych nie został przekroczony 
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Limity indywidualnych pozycji walutowych 
 

Indywidualne pozycje walutowe w PLN 

Nazwa waluty Długa (+) Krótka (-) Limit na 
indywidualną 

pozycję walutową 
[% FW] 

Kwota limitu 
otwartej 
pozycji 

walutowej 

Stopień 
wykorzystania 

limitu 

USD 0,00 -7 143,42 0,20% 21 256,15 33,61% 

EUR 2 500,91 0,00 1,40% 148 793,02 1,68% 

GBP 14 665,49 0,00 0,40% 42 512,29 34,50% 

Wszystkie limity na dzień 31.12.2017 zostały dotrzymane. 

Limit aktywów płynnych 
 

Bank utrzymuje aktywa płynne w walutach obcych, dla każdej waluty oddzielnie, na 

poziomie nie niższym niż suma: 

 15% środków zgromadzonych przez klientów na rachunkach a’vista i 

bieżących; 

 10% środków utrzymywanych przez klientów na rachunkach terminowych. 

 
Limity aktywów płynnych na dzień 31.12.2017 r. zostały dotrzymane. 

Powyższe limity nie zostały przekroczone i ich wykorzystanie jest prawidłowe.  

 

Test warunków skrajnych 
 

Na podstawie danych z każdego dnia roboczego analizowanego miesiąca, wyznaczona została 

maksymalna co do wartości bezwzględnej wartość pozycji całkowitej w kwocie 37 779 z dnia 

19.12.2017 r. 

Zakłada się, że dla pozycji całkowitej długiej lub krótkiej spada kurs walutowy o 30% i w 

związku z powyższym strata na całkowitej pozycji walutowej wyniosła 11 334 zł, natomiast 

na indywidualnych pozycjach wyniosła 13 487 zł tj. 0,13% funduszy własnych. 

Analiza działalności walutowej wskazuje, że ryzyko walutowe w Banku jest nieznaczące, nie 

wpływa istotnie na wynik finansowy oraz nie zmniejsza poziomu współczynnika 

kapitałowego Banku. 

  USD EUR GBP 
Aktywa płynne=kasa+nostro+lokaty 
jednodniowe 

4 950,54 57 754,41 3 120,25 

15% środków avista 0,00 1 905,04 0,00 

10%środków terminowych 700,25 4 445,45 0,00 
  OK OK OK 
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Ryzyko operacyjne 
 

Cele i zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym. 
 

Cele strategiczne w zakresie ryzyka operacyjnego obejmują: 

1) optymalizację efektywności gospodarowania poprzez zapobieganie i minimalizowanie 

strat operacyjnych oraz wyeliminowanie przyczyn ich powstawania;  

2) racjonalizację kosztów; 

3) zwiększenie szybkości oraz adekwatności reakcji Banku na zdarzenia od niego 

niezależne; 

4) automatyzację procesów realizowanych w Banku, pozwalającą w sposób bezpieczny 

zredukować ryzyko wynikające z błędów ludzkich; 

5) wdrożenie efektywnej struktury zarządzania ryzykiem operacyjnym, w tym określenie 

ról i odpowiedzialności w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym. 

Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym stanowi integralny element procesu zarządzania 

Bankiem. 

W procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym uczestniczy każdy pracownik Banku, ze 

względu na fakt, że ryzyko operacyjne dotyczy wszystkich komórek i obszarów działalności 

Banku. 

Ryzyko operacyjne Bank definiuje jako możliwość wystąpienia straty wynikającej z 

niedostosowania lub zawodności procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub ze zdarzeń 

zewnętrznych (definicja ta obejmuje ryzyko prawne, wyklucza natomiast ryzyko reputacji i 

ryzyko strategiczne), 

Podstawowe procesy zarządzania ryzykiem operacyjnym: 

1. Opracowywanie i wdrożenie procedur zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz 

bezpieczeństwem Banku dostosowanych do przepisów zewnętrznych, 

2. Okresowa weryfikacja przyjętych procedur wewnętrznych, 

3. Identyfikacja i rejestracja zdarzeń ryzyka operacyjnego, 

4. Wycena strat z tytułu zdarzeń ryzyka operacyjnego, 

5. Analiza zagrożeń i propozycja działań w celu ograniczenia ryzyka operacyjnego, 

6. Przeprowadzanie testów warunków skrajnych oraz testów ciągłości działania, 
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7. Raportowanie wyników analiz i ocen Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej, 

8. Podejmowanie działań zapobiegających i ograniczających ryzyko operacyjne, 

9. Transfer ryzyka, 

10. Kontrola wewnętrzna i audyt. 

 

Bank przeprowadza ogólną identyfikację ryzyka operacyjnego poprzez ocenę czynników 

wewnętrznych i zewnętrznych. 

Do czynników wewnętrznych zaliczają się: złożoność struktury organizacyjnej Banku, w 

tym skala rozbudowanej sieci i częstotliwość zmian tej struktury, złożoność oferowanych 

przez Bank produktów i usług, jakość i ilość użytkowanych systemów informatycznych, 

jakość i skala rotacji kadr, ilość skarg składanych przez klientów. 

Do czynników zewnętrznych Bank zalicza przede wszystkim ilość i skalę zmian w 

otoczeniu Banku. 

Bank ocenia, że wrażliwość na ryzyko operacyjne jest umiarkowana. 

Podstawą identyfikacji ryzyka operacyjnego są również gromadzone przez Bank 

historyczne dane o zdarzeniach operacyjnych powstających wewnątrz Banku.  

 

Ocena ryzyka operacyjnego prowadzona jest na podstawie: 

1) analiz historycznej bazy danych o zdarzeniach i stratach operacyjnych, które 

wystąpiły w Banku; 

2) analiz danych o zdarzeniach i stratach operacyjnych, które wystąpiły w 

najbliższym otoczeniu Banku; 

3) analiz zdarzeń i strat z nimi związanych, które potencjalnie mogą w Banku 

wystąpić – uzyskanych w wyniku procesu samooceny; 

4) wyników testów warunków skrajnych. 

System zarządzania ryzykiem operacyjnym tworzą: akty normatywne opisujące ten system, 

struktura organizacyjna systemu, narzędzia informatyczne wspomagające realizację procesu 

zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz informacje o incydentach i zdarzeniach zaistniałych 

w obszarze wymienionego ryzyka.  
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1. Struktura systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz metodyki zarządzania tym 

ryzykiem są określone na mocy postanowień aktów normatywnych Banku, do których 

zaliczamy: uchwały Rady Nadzorczej Banku, uchwały Zarządu Banku oraz zarządzenia 

kierownictwa jednostek i komórek organizacyjnych Banku. 

2. Struktura organizacyjna systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym jest zbudowana 

zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 258/2011 Komisji Nadzoru 

Finansowego z dnia 4 października 2011 r. Tworzą ją: 

 Rada Nadzorcza Banku; 

 Zarząd Banku; 

 Zespół ds. analiz i ryzyk bankowych; 

 Pozostałe jednostki i komórki organizacyjne Banku. 

3. Narzędziem wspomagającym obsługę zarządzania ryzykiem operacyjnym są arkusze 

kalkulacyjne Ms Excel. 

 

W procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym udział biorą: 

Rada Nadzorcza: 

1) w ramach pełnionego nadzoru właścicielskiego dokonuje okresowej, co najmniej raz 

w roku oceny realizacji założeń Strategii oraz Zasad, a w razie potrzeby nakazuje 

Zarządowi dokonanie rewizji tych regulacji; 

2) zapewnia, że Zarząd posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji Strategii,  

w tym również weryfikuje kompetencje Zarządu w tym zakresie; 

3) jest świadoma profilu ryzyka operacyjnego występującego w Banku, ponieważ 

regularnie zapoznaje się z syntetyczną informacją, którą otrzymuje od Zarządu; 

4) zaznajamia się z wykazem procesów zaklasyfikowanych jako procesy kluczowe z 

punktu widzenia realizacji strategii biznesowej i zarządzania ryzykiem; 

5) w ramach pełnionego nadzoru właścicielskiego weryfikuje wprowadzone rozwiązania 

organizacyjne i proceduralne mające na celu ograniczenie występowania konfliktu 

interesów i powiązań personalnych, na podstawie otrzymywanych informacji; 

6) w ramach pełnionego nadzoru właścicielskiego nadzoruje funkcjonowanie obszarów 

technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego,  

w szczególności zapoznaje się z wynikami testów, przeprowadzonych w obszarze 
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zarządzania ciągłością działania, które uwzględniają informacje o terminowości  

i skuteczności podejmowanych działań naprawczych. 

 

Zarząd: 

1) odpowiada za opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym; 

2) odpowiada za opracowanie i wdrożenie pisemnych regulacji - Strategii i Zasad  

oraz ich regularne przeglądy; 

3) odpowiada za właściwe funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym, 

w związku z czym ocenia czy system ten jest adekwatny do profilu ryzyka 

operacyjnego na bazie otrzymywanych informacji;  

4) odpowiada za realizację procesu kontroli ryzyka operacyjnego nadzorując zakres  

i częstotliwość kontroli wewnętrznej, w celu zapewnienia jej adekwatności do profilu 

ryzyka operacyjnego Banku; 

5) w przypadku zagrożenia przekroczenia limitów, podejmuje decyzje zmierzające do 

ograniczenia ryzyka operacyjnego lub o czasowym akceptowaniu przekroczenia 

limitu czy też korekcie limitu; 

6) zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne i techniczne oraz zasoby 

odpowiadające bieżącym i przyszłym wymaganiom Banku, w tym właściwą 

współpracę pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za obszar technologii 

informacyjnej, strategię działania Banku, bezpieczeństwo, ciągłość działania, 

zarządzanie ryzykiem operacyjnym, zarządzanie procesami, zarządzanie projektami 

oraz kontrole wewnętrzne;  

7) zapewnia rozwiązania organizacyjne i procedury, które pozwalają na ograniczenie 

występowania konfliktu interesów i powiązań personalnych; 

8) zapewnia poprawność i efektywność zarządzania w obszarach technologii 

informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, otrzymuje również 

stosowne raporty z tych obszarów; 

9) okresowo przedkłada Radzie Nadzorczej syntetyczną informację na temat profilu 

ryzyka operacyjnego, na które narażony jest Bank; 

10) odbywa regularne szkolenia z zakresu ryzyk istotnych zidentyfikowanych w Banku; 

11) zaznajamia się z okresową informacją w zakresie ryzyka operacyjnego, zgodnie z 

wdrożonym w Banku SIZ. 
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Zespół ds. analiz i ryzyk bankowych 

 

Zarząd, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania ryzykiem operacyjnym  

i należytego nadzoru nad tym ryzykiem powołał Zespół ds. analiz i ryzyk, tzw. ZAiR.  

ZAiR pełni funkcje analityczne, doradcze i wspomagające w stosunku do Zarządu  

i w szczególności odpowiada za:  

1) koordynację działań związanych z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym na szczeblu 

całego Banku; 

2) opracowanie i wdrożenie wewnętrznych metod oceny ryzyka operacyjnego; 

3) weryfikowanie poprawności zgłaszanych nieprawidłowości i samoocen; 

4) monitorowanie ryzyka operacyjnego występującego w Banku; 

5) gromadzenie i przechowywanie danych z zakresu ryzyka operacyjnego; 

6) całościowe raportowanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej informacji o ryzyku 

operacyjnym; 

7) wsparcie merytoryczne dla pracowników Banku w obszarze ryzyka operacyjnego; 

8) dokonywanie wyceny strat z tytułu ryzyka operacyjnego dla całego Banku; 

9) prowadzenie rejestru zdarzeń wewnętrznych i zewnętrznych; 

10) zachowanie adekwatności niniejszych Zasad zgodnie ze skalą i rodzajem działalności 

Banku, a także zachowanie zgodności ich treści z innymi regulacjami; 

 

Kierownicy komórek organizacyjnych: 

Kierownicy komórek organizacyjnych w codziennej pracy uczestniczą w zarządzaniu 

ryzykiem operacyjnym poprzez: 

1) sprawowanie kontroli wewnętrznej funkcjonalnej nad pracą nadzorowanych obszarów 

Banku, 

2) identyfikację i zapobieganie powstawaniu lub wielkości ryzyka operacyjnego 

towarzyszącego wykonywaniu codziennych czynności podległych komórek lub 

jednostek organizacyjnych, 

3) niezwłoczne przekazywanie informacji na temat zaistniałych istotnych zdarzeń ryzyka 

operacyjnego komórkom organizacyjnym odpowiedzialnym za prawidłowość 

działania danego obszaru, 

4) klasyfikację incydentów ryzyka operacyjnego, tzn. przypisanie każdemu incydentowi 

zgodnej z definicją kategorii ryzyka operacyjnego i rodzaju ryzyka operacyjnego. 
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5) odpowiedzialność za zastosowanie metod ograniczania ryzyka operacyjnego w swoim 

obszarze; 

6) odpowiedzialność za prawidłowy przebieg informacji, w szczególności w zakresie 

ryzyka operacyjnego, w ramach podległej sobie komórki organizacyjnej. 

7) odpowiedzialność za poprawność i terminowość przekazywanych do ZAiR:  

a) informacji związanych z występującymi nieprawidłowościami,  

b) wyników przeprowadzonych samoocen ryzyka operacyjnego,  

c) danych do KRI oraz innych źródeł danych,  

2. Kierownicy biorą też udział w opracowaniu projektów metod redukcji ryzyka lub działań 

zabezpieczających, w zakresie obszarów działalności banku, za realizację których 

odpowiada podległa komórka organizacyjna, w tym opracowania i weryfikacji: 

1) regulaminów, procedur, instrukcji, 

2) planów awaryjnych. 

3. W przypadku, gdy za prawidłowość funkcjonowania jakiegoś obszaru działalności banku 

odpowiada zgodnie z „Regulaminem organizacyjnym” samodzielny specjalista 

podlegający bezpośrednio Prezesowi Zarządu, bierze on udział w opracowaniu metod 

redukcji ryzyka lub działań zabezpieczających dotyczących tego obszaru lub z nim 

związanych. 

 

Pracownicy Banku 

1. Pracownicy wszystkich Komórek organizacyjnych Banku zobowiązani są do zapoznania 

się z niniejszymi zasadami i przestrzegania zapisów w nich zawartych, w tym również do 

zarządzania ryzykiem operacyjnym w swoim obszarze, m.in. poprzez:   

1) identyfikowanie ryzyk w swoim otoczeniu; 

2) reagowanie na występujące nieprawidłowości, w tym podejmowanie działań 

ograniczających ryzyko operacyjne w ramach posiadanych kompetencji/uprawnień 

poprzez: 

a. przestrzeganie wewnętrznych i zewnętrznych regulacji obowiązujących w 

Banku, 

b. przestrzeganie zasad dobrej praktyki bankowej, 

c. zachowanie staranności i rzetelności w trakcie wykonywania codziennych 

czynności,  

d. właściwą reakcję na zauważone negatywne zjawiska związane z ryzykiem 

operacyjnym 
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e. przekazywanie informacji na temat zauważonych zjawisk przełożonym,  

f. podejmowanie innych dostępnych dla danego pracownika i zgodnych 

posiadanymi kompetencjami działań, pozwalających na zmniejszenie 

możliwości wystąpienia lub skutków ryzyka. 

2. Podejście i świadomość pracownika do ryzyka operacyjnego jest bardzo ważne dla 

Banku, ponieważ jest to rodzaj ryzyka, na który instytucja narażona jest nieustannie.   

3. Wszyscy pracownicy za wyjątkiem Administratora Bezpieczeństwa Informacji mają za 

zadanie rejestrację zdarzeń ryzyka operacyjnego (zdarzeń powstałych wewnątrz Banku) 

w indywidualnym rejestrze zdarzeń ryzyka operacyjnego. 

4. Bank dba o odpowiedni poziom wiedzy swoich pracowników z zakresu ryzyka 

operacyjnego poprzez regularne organizowanie szkoleń.  

5. W obowiązkowych szkoleniach z zakresu ryzyka operacyjnego uczestniczą wszyscy 

pracownicy Banku, przy czym:  

1) w ciągu pierwszego miesiąca - każdy nowy pracownik Banku, 

2) minimum raz na dwa lata  ( lub w razie zmiany przepisów)– pozostali pracownicy 

Banku, 

3) dodatkowo – w miarę potrzeb  – ZAiR. 

6. Szkolenia, o których mowa w pkt 5 ppkt 1 i 2, przeprowadzane są przez Zespół ds. analiz 

i ryzyk. 

 

W celu zapobieganiu występowania ryzyka stosowane są następujące metody: 

1) kontrola wewnętrzna funkcjonalna, 

2) odpowiednie procedury dotyczące dokonywania operacji i limity w zakresie 

podejmowania decyzji, mające na celu ograniczenie strat mogących powstać z tytułu 

błędów popełnianych przez ludzi, 

3) automatyzacja wykonywania czynności stosowana w celu zapobiegania błędom 

ludzkim, 

4) szkolenia wewnętrzne dla pracowników mające na celu uświadomienie istnienia 

ryzyka i sposobów jego zapobiegania, 

5) przekazywanie bieżących informacji na temat istotnych zdarzeń ryzyka 

operacyjnego, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się ryzyka, 

6) monitorowanie zdarzeń ryzyka operacyjnego, gromadzenie informacji dotyczących 

ryzyka i ich okresowa analiza, 
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7) okresowe raportowanie na temat poziomu ryzyka i obszarów szczególnie narażonych 

na ryzyko. 

 

Zakres i system raportowania 

Szczegółowy zakres i tryb przekazywania informacji zawarty został w obowiązującym w 

Banku Spółdzielczym w Kcyni „Regulaminie funkcjonowania systemu informacji 

zarządczej” 

 

Ocena poziomu ryzyka operacyjnego według stanu na dzień 31.12.2017 roku. 
 

W 2017 roku zarejestrowano następującą ilość zdarzeń ryzyka operacyjnego: 

Lp. Kategoria zdarzeń Ilość zdarzeń Strata w zł. 

1 Oszustwa zewnętrzne 0 0 

2 Oszustwa wewnętrzne 0 0 

3 Zasady dotyczące zatrudnienia oraz bezpieczeństwa 

w miejscu pracy 

545 102.882 

4 Klienci, produkty i praktyki operacyjne 0 0 

5 Szkody związane z aktywami rzeczowymi 0 0 

6 Zakłócenia działalności banku i awarie systemów 32 17.548 

7 Wykonywanie transakcji, dostawa i zarządzanie 

procesami operacyjnymi 

2.161 6.117 

 

Ryzyko operacyjne utrzymywało się na akceptowanym poziomie i profil ryzyka nie 

uległ zmianie, w związku z czym poziom ryzyka został oceniony jako umiarkowany. Ponadto 

podejmowane na bieżąco działania w celu ograniczenia narażenia na ryzyko operacyjne 

redukują jego poziom i ryzyko wystąpienia strat, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na 

działalność Banku. 

Na podstawie analizy występowania zdarzeń ryzyka operacyjnego w 2017 roku można 

stwierdzić, że zaewidencjonowane zdarzenia spowodowały straty w wysokości 126 547 zł., z 

czego 1 932 zł. stanowią straty odzyskane. 

Odnotowane straty w 2017 roku  mieszczą się w granicach ogólnego limitu strat jakie Bank 

może ponieść z tytułu zdarzeń ryzyka operacyjnego. Odnotowane zdarzenia i poniesione 

straty nie spowodowały wzrostu ekspozycji Banku na ryzyko operacyjne, w związku z czym 
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nie ma konieczności tworzenia dodatkowego wymogu kapitałowego. Powyższe zdarzenia nie 

spowodowały sytuacji, która mogłaby niekorzystnie wpłynąć na działalność Banku, 

stwarzając zagrożenie dla ciągłości działania lub też poniesienia straty.  

 

Ryzyko kapitałowe 

 

Cele i zasady zarządzania ryzykiem kapitałowym. 
Bank zarządza ryzykiem kapitałowym w oparciu o „Strategię zarządzania i planowania 

kapitałowego w Banku Spółdzielczym w Kcyni”. 

 

Bank zobowiązany jest do utrzymywania: 

1) kapitału założycielskiego w wysokości nie niższej niż równowartość 1.000.000 euro, 

przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, 

obowiązującego w dniu sprawozdawczym; 

2) sumy funduszy własnych na poziomie nie niższym niż wyższa z następujących wartości: 

a) kapitał regulacyjny, 

b) kapitał wewnętrzny; 

3) współczynników kapitałowych na poziomie co najmniej: 

a) współczynnik kapitału podstawowego Tier I – 4,5%; 

b) współczynnik kapitału Tier I – 6%; 

c) łączny współczynnik kapitałowy – 8%. 

 

Długoterminowe cele kapitałowe Banku: 

1) dążenie do zapewnienia odpowiedniej struktury oraz systematycznego wzrostu funduszy 

własnych, adekwatnych do skali i rodzaju prowadzonej działalności; 

2) ograniczenie wyznaczania łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko do rodzajów ryzyka 

przewidzianych przez przepisy prawa przy założeniu braku prowadzenia działalności 

handlowej; 

3) posiadanie minimalnej wielkości łącznego współczynnika kapitałowego na poziomie, o 

którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3) i ust. 3;  

4) posiadanie minimalnej wielkości współczynnika kapitału Tier I na poziomie  o którym 

mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 i ust. 3;  

5) posiadanie minimalnej wielkości współczynnika kapitału podstawowego Tier I 

na poziomie  o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) i ust. 3; 
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6) obciążenie kapitałem wewnętrznym funduszy własnych na maksymalnym poziomie 80%; 

tym samym posiadanie wewnętrznego współczynnika kapitałowego na minimalnym 

poziomie 10%; 

7)  utrzymanie takiej struktury funduszy Tier I, aby kapitał rezerwowy stanowił min 90% 

funduszy Tier I; 

8) dywersyfikacja funduszu udziałowego poprzez ograniczenie pakietu udziałów jednego 

członka do 5% funduszu udziałowego; zwiększenie pakietu udziałów powyżej 5% 

funduszu udziałowego wymaga zgody Spółdzielni;  

9) przekazywanie na fundusze własne minimum 70% nadwyżki bilansowej; 

10) posiadanie zaangażowania w kapitał zakładowy (akcyjny) Banku Zrzeszającego 

na poziomie minimum 0,5% sumy bilansowej Banku;  

11) ograniczenie jednostkowego zaangażowania kapitałowego w instytucjach finansowych, 

bankach krajowych, zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji w taki sposób, aby 

umniejszenie funduszy własnych Banku z tego tytułu nie stanowiło zagrożenia dla celów 

określonych w pkt 3), 4) i 5);  

12) nie angażowanie się kapitałowe w podmioty będące Uczestnikami Systemu Ochrony, za 

wyjątkiem Banku Zrzeszającego;   

 

W procesie zarządzania ryzykiem kapitałowym uczestniczą: 

Rada Nadzorcza: 

1) zatwierdza procedury wewnętrzne Banku dotyczące procesu zarządzania  

i planowania kapitałowego, w tym szacowania kapitału wewnętrznego; 

2) sprawuje nadzór nad zgodnością polityki Banku w zakresie podejmowania decyzji 

ze Strategią zarządzania i planowania kapitałowego; 

3) ocenia czy działania Zarządu w zakresie zarządzania kapitałowego są skuteczne 

i zgodne z polityką Rady. 

Zarząd: 

1) odpowiada za opracowanie, wprowadzenie oraz aktualizację procedury w zakresie 

zarządzania i planowania kapitałowego, w tym wyznaczania łącznej kwoty 

ekspozycji na ryzyko i szacowania kapitału wewnętrznego; 

2) wprowadza podział realizowanych w Banku zadań w zakresie zarządzania ryzykiem 

kapitałowym; 
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3) przekazuje Radzie Nadzorczej Banku okresową informację na temat wielkości 

funduszy własnych oraz wielkości wymogów kapitałowych przypadających 

na istotne rodzaje ryzyka; 

4) podejmuje czynności mające na celu zapewnienie zgodności działania Banku 

z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zapewnienie odpowiedniej wielkości 

funduszy własnych do skali działania Banku i ponoszonego ryzyka. 

Zespół ds. analiz i ryzyk bankowych  

1) monitoruje poziom funduszy własnych, identyfikuje potrzeby kapitałowe; 

2) ocenia stopień pokrycia funduszami różnych rodzajów ryzyka bankowego; 

3) wskazuje na rozwiązania zmierzające do efektywnego wykorzystania funduszy 

własnych; 

4) ocenia skalę zapotrzebowania Banku na zwiększenie funduszy własnych; 

5) opracowuje propozycje zmierzające do odpowiedniego alokowania funduszy własnych; 

6) wskazuje na sposoby ograniczania ryzyka, w przypadku pojawienia się zagrożeń 

związanych z brakiem adekwatności kapitałowej Banku; 

7) opracowuje informację zarządczą z zakresu kapitału wewnętrznego i poziomu 

wewnętrznego współczynnika kapitałowego; 

8) opracowuje propozycje aktualizacji procedury w zakresie zarządzania i planowania 

kapitałowego, w tym wyznaczania łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko i szacowania 

kapitału wewnętrznego; 

9) monitoruje poziom adekwatności kapitałowej. 

Dział finansowo - sprawozdawczy 

1) gromadzi dane finansowe, potrzebne do monitorowania adekwatności kapitałowej 

Banku; 

2) opracowuje sprawozdania z zakresu łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko i poziomów 

współczynników kapitałowych; 

3) może wnosić propozycje zmian do procedur wyznaczania łącznej kwoty ekspozycji 

na ryzyko i szacowania kapitału wewnętrznego, w wypadku zaistnienia sytuacji 

specyficznej, której dotychczasowe procedury nie obejmowały 

Długoterminowe cele kapitałowe realizowane są zgodnie ze „Strategią zarządzania i 

planowania kapitałowego w Banku Spółdzielczym w Kcyni”. 
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Ryzyko braku zgodności 

 

I. Podstawowe cele Strategii 

1) Ograniczenie możliwości wystąpienia lub wartości strat finansowych z tytułu ryzyka 

braku zgodności, a także ograniczenie ryzyka utraty dobrej reputacji Banku. 

2) Efektywny monitoring i kontrola wielkości ryzyka. 

3) Stworzenie przejrzystej struktury Banku i zapewnienie efektywnego informowania o 

ważnych zagadnieniach ryzyka kierownictwa, pracowników, członków Banku.  

 

II. Rodzaje działań służących realizacji celów Strategii 

1. W celu zapobiegania nadmiernemu wzrostowi ryzyka braku zgodności Bank wdraża 

odpowiednie zasady ładu organizacyjnego, obejmujące: 

1) jasną strukturę organizacyjną z dobrze określonymi, przejrzystymi i spójnymi 

zakresami odpowiedzialności,  

2) procedury służące identyfikacji ryzyka braku zgodności, na które Bank jest lub 

może być narażony,  

3) procedury zarządzaniu tym ryzykiem, jego monitorowaniu i raportowania, 

4) odpowiednie mechanizmy kontroli wewnętrznej obejmujące procedury, które 

powinny być zgodne z zasadami należytego i skutecznego zarządzania ryzykiem, a 

także są zgodne z zasadą proporcjonalności. 

2. Działania służące realizacji Strategii, zgodne z zasadami ładu organizacyjnego  

polegają na:  

1) formalizacji i realizacji procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności zgodnie z 

regulacjami wewnętrznymi Banku zaakceptowanymi przez organy banku i 

zgodnymi z zapisami niniejszej Strategii,  

2) obejmują również budowę  i podtrzymanie odpowiedniego środowiska zarządzania 

ryzykiem. 

3. Środowisko zarządzania ryzykiem braku zgodności realizowane w Banku obejmuje: 

1) tworzenie kultury organizacyjnej, zorientowanej na właściwe postępowanie z 

ryzykiem, w tym: ustalenie zasad w postaci niniejszej Strategii i innych regulacji 

wewnętrznych, wykonywanie zadań kierownictwa obejmujących promowanie 

dobrych postaw i nadzór nad podwładnymi i  ryzykiem ich działań,  

2) właściwą strukturę organizacyjną i podział zadań, 
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3) przeznaczenie odpowiednich zasobów, w tym utworzenie i działanie odpowiedniej 

jednostki ds. ryzyka braku zgodności, 

4) edukację i szkolenia. 

 

III. Postanowienia ogólne  

1. Ryzyko braku zgodności Bank definiuje jako skutki nieprzestrzegania przez Bank 

przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez Bank standardów 

postępowania. 

2. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności stanowi, obok funkcji kontroli, drugi element 

zapewnienia zgodności w Banku. 

3. W zarządzaniu ryzykiem braku zgodności Bank przede wszystkim kładzie nacisk 

na prowadzenie działań zgodnych nie tylko z szeroko rozumianymi normami prawnymi 

(zewnętrznymi i wewnętrznymi), lecz również normami, które charakteryzują Bank, jako 

instytucję zaufania publicznego. 

4. Proces zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku obejmuje: 

1) identyfikację ryzyka; 

2) ocenę ryzyka; 

3) kontrolę ryzyka; 

4) monitorowanie ryzyka; 

5) raportowanie. 

5. Skutkami naruszeń compliance w zakresie ryzyka braku zgodności mogą być: 

1) wystąpienie sankcji prawnych bądź regulaminowych; 

2) materialne straty finansowe; 

3) naruszenie lub utrata reputacji Banku. 

6. Ryzyko braku zgodności zostało przez Bank zidentyfikowane jako ryzyko 

trudnomierzalne. Z uwagi na fakt, iż incydenty compliance w znacznej części mają 

podobny charakter do zdarzeń ryzyka operacyjnego dzięki czemu oba rodzaje ryzyka 

nakładają się na siebie Bank przyjmuje, że kapitał wewnętrzny na ryzyko braku 

zgodności zawiera się w kapitale wewnętrznym na ryzyko operacyjne. 

7. Niezależnie od zapisów niniejszych zasad, wszyscy pracownicy oraz członkowie organów 

Banku biorą udział w zapewnieniu działania Banku zgodnie z przepisami prawa, 

regulacjami wewnętrznymi oraz przyjętymi przez Bank standardami postępowania. 
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8.  Podstawą dla prawidłowego funkcjonowania procesu zapewnienia zgodności jest:  

1) znajomość przepisów prawa wewnętrznego i zewnętrznego oraz przyjętych przez 

Bank standardów postępowania, standardów rynkowych, a także stanowisk i 

wytycznych regulatorów; 

2) dostosowanie działalności Banku do wymogów regulacyjnych. 

 

IV. Realizacja polityki zgodności 

Bank realizując politykę zgodności: 

1) zapewnia klientom najwyższą jakość świadczonych usług; 

2) zapewnia dostarczanie klientom pełnej i rzetelnej informacji o oferowanych produktach 

i usługach, w tym w szczególności kosztach oraz warunkach zmian umów; 

3) zapewnia ochronę danych klienta, informacji o jego działalności i rachunkach; 

4) podejmuje działania w celu uniknięcia sytuacji, w wyniku których może wystąpić 

konflikt interesów pomiędzy dobrem klienta, a dobrem pracownika Banku; 

5) podejmuje działania w celu uniknięcia sytuacji, w wyniku których może wystąpić 

konflikt interesów pomiędzy dobrem klienta, a dobrem Banku; 

6) podejmuje działania w celu uniknięcia sytuacji, w wyniku których może wystąpić 

konflikt interesów pomiędzy Bankiem a podmiotami konkurencyjnymi; 

7) zapewnia klientowi szybkie, uczciwe i profesjonalne rozpatrywania skarg, wniosków 

i reklamacji klientów; 

8) zapewnia pracownikowi pracę w środowisku dającym wszystkim równe możliwości 

realizacji posiadanego potencjału oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności; 

9) stosuje przejrzysty system wynagradzania, motywowania i awansowania pracowników; 

10) zapewnia pracownikom pracę w bezpiecznym środowisku, wolnym od szykanowania 

i mobbingu; 

11) wspiera pracowników w rozwoju kariery zawodowej poprzez szkolenia i programy 

edukacyjne; 

12) sprzeciwia się wszelkim przejawom dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, 

przekonania religijne lub polityczne; 

13) wspiera kulturę pracy zespołowej poprzez szacunek, uznanie osiągnięć i wymianę 

informacji. 
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V. Rola Zarządu i Rady Nadzorczej  

Rada Nadzorcza w procesie zarządzania ryzykiem braku zgodności: 

1) nadzoruje wykonywanie przez Zarząd obowiązków dotyczących zapewniania zgodności 

zarówno w ramach funkcji kontroli, jak i zarządzania ryzykiem braku zgodności; 

2) zatwierdza niniejsze zasady (w tym regulamin funkcjonowania komórki ds. zgodności) i 

nadzoruje ich przestrzeganie; 

3) co najmniej raz w roku ocenia efektywność zarządzania ryzykiem braku zgodności przez 

Bank, w oparciu o okresowe (w tym roczne) raporty komórki do spraw zgodności oraz 

informacje od Zarządu; 

4) informuje Spółdzielnię o wynikach oceny, o której mowa w pkt. 3).  

 

Zarząd w procesie zarządzania ryzykiem braku zgodności: 

1) odpowiada za efektywne zarządzanie w Banku ryzykiem braku zgodności, w tym za 

ustanowienie stałej i skutecznie działającej komórki do spraw zgodności, organizację 

procesu zarządzania ryzykiem oraz nadzór nad jego funkcjonowaniem; 

2) odpowiada za opracowanie, przyjęcie i wdrożenie oraz zapewnienie przestrzegania 

niniejszych zasad; 

3) odpowiada za składanie sprawozdań Radzie Nadzorczej w sprawie zarządzania w Banku 

ryzykiem braku zgodności; 

4) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosowaniu niniejszych zasad podejmuje 

środki naprawcze lub dyscyplinujące. 

 

VI. Komórka ds. zapewnienia zgodności  

1. W Banku komórka ds. zapewnienia zgodności podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu. 

2. Kierujący komórką ds. zgodności ma zapewniony bezpośredni kontakt z członkami 

Zarządu i Rady Nadzorczej, tzn. ma prawo zgłaszania zagadnień dotyczących zgodności 

Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej, a także członkom Rady Nadzorczej lub Zarządu. 

3. Kierujący komórką ds. zgodności uczestniczy w każdym posiedzeniu Zarządu podczas 

omawiania zagadnień związanych z systemem kontroli wewnętrznej, zapewnianiem 

zgodności, audytem wewnętrznym lub kontrolami zewnętrznymi. Ponadto Kierujący 

komórką ds. zgodności uczestniczy w każdym posiedzeniu Zarządu podczas tematów 

dotyczących: przyjęcia nowej regulacji wewnętrznej, wprowadzenia nowego produktu, 

przyjęcia odstępstwa od warunków przyjmowania depozytów bądź udzielania kredytów 
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różnych od warunków standardowych, podejmowania decyzji generujących 

szczególne/znaczące ryzyko dla Banku,  

4. Kierujący komórką ds. zgodności uczestniczy w posiedzeniach Rady Nadzorczej i 

Komitetu Audytu , w przypadku, gdy przedmiotem posiedzenia są zagadnienia związane 

z systemem kontroli wewnętrznej, zapewnianiem zgodności, audytem wewnętrznym lub 

zarządzaniem ryzykiem. 

5. Odwołanie kierującego komórką ds. zgodności odbywa się za zgodą Rady Nadzorczej po 

uprzednim jego wysłuchaniu. 

6. W przypadku zmiany na stanowisku kierującego komórką do spraw zgodności, Zarząd 

niezwłocznie informuje o tym Komisję Nadzoru Finansowego wraz ze wskazaniem 

przyczyny zmiany. 

7. Wysokość wynagrodzenia kierującego komórką ds. zgodności jest zatwierdzana przez 

Radę Nadzorczą i odpowiada poziomowi „VI” kategorii zaszeregowania. 

8. Wynagrodzenie pracowników komórki ds. zgodności, w zakresie wynagrodzenia 

zmiennego, nie może być uzależnione od wyników finansowych uzyskiwanych w 

kontrolowanych przez nich obszarach działalności Banku. 

 

VII. Zadania komórki ds. zgodności  

1. Działanie komórki ds. zgodności obejmuje zadania drugiego poziomu systemu kontroli 

wewnętrznej (drugiej linii obrony przed ryzykiem) polegające na zapewnianiu zgodności 

w działaniu całego Banku. 

2. Do zadań komórki ds. zgodności należy: 

1) prowadzenie rejestru naruszeń compliance; 

2) sporządzanie na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej informacji dotyczących stopnia 

efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności, zmian w poziomie ryzyka; 

3) przedstawianie Zarządowi propozycji działań, które będą miały na celu 

minimalizowanie powstałego ryzyka braku zgodności i ograniczanie występowania 

takich naruszeń przepisów prawa i norm postępowania w przyszłości; 

4) bieżące informowanie Zarządu o przypadkach występowania istotnych naruszeń 

compliance; 

5) monitorowanie na bieżąco zmian w zewnętrznych przepisach prawa; informowanie 

pracowników Banku, w sposób ogólnie dostępny o zaistniałych zmianach w 

zewnętrznych przepisach prawa; 
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6) opiniowanie nowych produktów lub procesów pod kątem ryzyka ewentualnego 

wystąpienia zdarzeń compliance; 

7) opiniowanie procedur wewnętrznych lub wzorów umów, pod kątem ich zgodności z 

zewnętrznymi przepisami prawa oraz występowania ewentualnych zapisów, które 

mogłyby wygenerować naruszenie compliance (z wyjątkiem wzorów 

przygotowywanych przez Spółdzielnię lub Bank Zrzeszający); 

8) opiniowanie materiałów reklamowych Banku (z wyjątkiem materiałów 

przygotowywanych przez Bank Zrzeszający); 

9) monitorowanie terminowości i zakresu aktualizacji procedur wewnętrznych; 

informowanie pracowników Banku, w sposób ogólnie dostępny o zaistniałych 

zmianach w procedurach wewnętrznych; 

10) monitorowanie realizacji zaleceń wydanych przez podmioty zewnętrzne, w tym 

przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Spółdzielnię; 

11) monitorowanie realizacji zaleceń wydanych przez Zarząd w wyniku kontroli 

wewnętrznych; 

12) projektowanie, wprowadzanie i stosowanie procedur i metodyk zarządzania 

ryzykiem braku zgodności; 

13) kształtowanie świadomości istnienia ryzyka braku zgodności wśród pracowników 

Banku; 

14) udzielanie konsultacji w obszarze zgodności dla jednostek i komórek 

organizacyjnych Banku; 

15) zapoznawanie nowych pracowników z obowiązującymi regulacjami i zasadami 

dobrej praktyki bankowej; 

16) prowadzenie i aktualizacja rejestru regulacji wewnętrznych i bazy regulacji 

wewnętrznych Banku; 

17) inicjowanie przeprowadzania cyklicznych szkoleń dla pracowników z zakresu 

przestrzegania obowiązujących w Banku norm prawnych i standardów 

postępowania; 

18) organizowanie obsługi prawnej Banku; 

19) ocena współpracujących z Bankiem zakładów ubezpieczeń w zakresie ryzyka braku 

zgodności, ryzyka reputacji i ryzyka prawnego przy współudziale kancelarii prawnej 

obsługującej Bank; 
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20) współpraca z Bankiem Zrzeszającym, spółdzielnią Spółdzielczy System Ochrony 

SGB oraz innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie wynikającym z 

konieczności zapewnienia zgodności; 

21) prowadzenie rejestru reklamacji/skarg/wniosków klientów i członków banku oraz 

koordynowanie prac związanych z rejestrowaniem reklamacji; 

22) analizowanie oraz opiniowanie złożonych przez klientów odwołań od rozpatrzonych 

reklamacji; 

23) realizacja zadań w ramach procedury anonimowego zgłaszania informacji o 

podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub naruszenia przepisów prawa; 

24) prowadzenie i aktualizowanie rejestru informacji zarządczej Banku; 

25) dokonywanie weryfikacji bieżącej oraz testowania zgodnie z matrycą funkcji 

kontroli.  

 

VIII. Obowiązki pracowników banku  

Wszyscy pracownicy Banku zobowiązani są do: 

1) znajomości przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez Bank 

standardów postępowania w zakresie, który dotyczy realizowanych przez nich 

obowiązków; 

2) bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych 

przez Bank standardów postępowania; 

3) informowania komórki ds. ryzyka braku zgodności o przypadkach naruszeń compliance; 

4) zgłaszania do komórki ds. ryzyka braku zgodności własnych pomysłów dotyczących 

możliwości ograniczania naruszeń compliance; 

5) dbałości o dobre imię Banku i godne jego reprezentowanie; 

6) lojalności wobec Banku, w którym są zatrudnieni; 

7) wykorzystywania posiadanej wiedzy i kwalifikacji w interesie Banku i jego klientów; 

8) niepodejmowania czynności, które mogłyby doprowadzić do konfliktu interesów 

pomiędzy nimi a Bankiem, w szczególności nie powinni podejmować działań 

konkurencyjnych wobec Banku, w którym są zatrudnieni; 

9) nienadużywania zajmowanego w Banku stanowiska do osiągania nienależnych osobistych 

korzyści; 

10) okazywania szacunku wobec pracowników podległych, w tym w szczególności 

niestosowania jakichkolwiek form mobbingu lub dyskryminacji. 
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IX. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności. 

 

Zarządzanie ryzykiem braku zgodności obejmuje w Banku w szczególności następujące 

obszary: 

1) ochronę danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; 

2) ochronę konkurencji i konsumentów, zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji 

i konsumentów; 

3) zwalczanie nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 

4) przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu 

nieuczciwym praktykom rynkowym; 

5) zachowanie tajemnicy bankowej i tajemnicy przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawą Prawo 

bankowe i ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

6) przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zgodnie z ustawą 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

7) kredyty konsumenckie, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim; 

8) kredyty hipoteczne, zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym; 

9) obowiązki informacyjne Banku, zgodnie z ustawą Prawo bankowe; 

10) etykę bankową (dobre praktyki bankowe) zgodnie z Kodeksem Etyki Bankowej 

przyjętym przez Związek Banków Polskich;  

11) umowy outsourcingowe, zgodnie z ustawą Prawo bankowe; 

12) bancassurance; 

13) nietrafiona/nieuczciwa sprzedaż (misselling); 

14) uchwały i rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego; 

15) realizację zaleceń wydanych przez podmioty zewnętrzne, w tym przez Komisję Nadzoru 

Finansowego oraz Spółdzielnię. 

 

X. Zakres i system raportowania 

W celu monitorowania realizacji Strategii Zarząd i Rada Nadzorcza  otrzymuje nie rzadziej 

niż raz na kwartał sprawozdania dotyczące poziomu ryzyka braku zgodności oraz 

proponowanych działań zapobiegawczych i redukujących ryzyko, sporządzone przez 

stanowisko ds. zgodności. 

W oparciu o okresowe raporty komórki ds. zgodności oraz sprawozdania zarządu Rada 

Nadzorcza raz w roku ocenia efektywność zarządzania ryzkiem braku zgodności. 
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XI.       Ocena poziomu ryzyka braku zgodności według stanu na dzień 31.12.2017 r. 
W celu ograniczania skutków ryzyka braku zgodności w 2017 roku podjęto następujące 

działania: 

- wprowadzono nowe regulacje oraz zmiany w zakresie procedur instrukcji i 

regulaminów, 

- bieżąco monitorowano zmiany regulacji zewnętrznych i wewnętrznych w celu 

zapewnienia spójności tych regulacji z prawem, 

- przeprowadzano szkolenia pracowników. 

 

Według stanu na dzień 31.12.2017 roku: 

- nie stwierdzono istotnych skutków finansowych z tytułu nieprzestrzegania 

przepisów, 

- nie wystąpiły sytuacje odejścia pracowników z pracy z powodu nie przestrzegania 

przez Bank przepisów, 

- nie toczyły się sprawy sądowe z powództwa osób zewnętrznych, 

- nie stwierdzono obrotu środkami pieniężnymi pochodzącymi z nielegalnego obrotu, 

z nieujawnionych źródeł. 

- stwierdzono 1 przypadek naruszenia bezpieczeństwa informacji  

- zanotowano 3 reklamacje klientów, 

- zanotowano 1 skargę klienta  

- zanotowano 37 odstępstw i niestandardów. 

Bank Spółdzielczy w Kcyni efektywnie zarządza ryzykiem braku zgodności i eliminuje 

przypadki nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych i przyjętych przez 

Bank standardów postępowania oraz podejmuje skuteczne działania naprawcze w sytuacji 

zidentyfikowania braku zgodności. Bank eliminuje ryzyko mogące wynikać z powiązań 

personalnych. Bank Spółdzielczy w Kcyni efektywnie przeciwdziała występowaniu ryzyka 

naruszenia dobrego imienia Banku. 

W związku z brakiem skutków finansowych i niefinansowych – głównie utratą reputacji 

ryzyko braku zgodności ocenia się jako niskie. 
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4. Zasady polityki stosowania zabezpieczeń i ograniczania ryzyka oraz strategie 

i procesy monitorowania skuteczności zabezpieczeń i metod ograniczania ryzyka. 

 

Bank nie stosował technik redukcji ryzyka kredytowego. 

Bank może stosować następujące techniki ograniczania ryzyka kredytowego: 

 pomniejszenie podstawy tworzenia rezerw celowych zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na 

ryzyko związane z działalnością banków (Dz.U. nr 235 poz.1589). Bank przyjmuje 

zabezpieczenia zgodnie z „Instrukcją prawnych forma zabezpieczeń wierzytelności 

Banku w Banku Spółdzielczym w Kcyni”, 

 pomniejszenie wag ryzyka przypisanych ekspozycjom kredytowym zabezpieczonym 

hipotecznie na nieruchomości mieszkalnej w rachunku wymogów kapitałowych 

zgodnie z zapisami Rozporządzenia 575/2013 UE z dnia 26 czerwca 2013 r. 

Na dzień 31.12.2017 r. Bank z w/w technik ograniczania ryzyka kredytowego stosował 

pomniejszenia podstawy tworzenia rezerw celowych zgodnie z Rozporządzeniem MF. 

Wartość ekspozycji, co do których zastosowano pomniejszenia podstawy tworzenia rezerw 

celowych na dzień 31.12.2017 r. w podziale na kategorie ryzyka wyniosła: 

 

Kategoria ekspozycji Wartość nominalna Rezerwy utworzone Kwota pomniejszeń 

Pod obserwacją 821 512,55 10 962,01 1 360,68 

Poniżej standardu 125 018,00 25 003,60 0,00 

Wątpliwa 10,50 5,25 0,00 

Stracona 1 149 770,79 589 970,79 559 800,00 

Razem 2 096 311,84 625 941,65 561 160,68 

 

III Fundusze własne 
 
1. Bank Spółdzielczy w Kcyni ujawnia informacje dotyczące funduszy własnych zgodnie z 

przepisami art. 492 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 

dnia 26 czerwca 2013 r. oraz zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji (UE) nr 1423/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. ustanawiającemu 

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 (załącznik nr 6 do rozporządzenia nr 1423/2013), stanowi załącznik 

nr 3 do niniejszego dokumentu. Fundusze własne Banku to Kapitał Tier 1 i Kapitał Tier 2. 
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Poniższe zestawienie przedstawia wartość poszczególnych składników i pomniejszeń 

funduszy własnych Banku. 

      Kapitał podstawowy Tier 1 10 759 034 

a) 
pozycja, o której mowa w art. 484 ust. 3 
przeznaczona do wycofania z kapitału 
podstawowego Tier 1 

Fundusz udziałowy wpłacony przez 
członków Banku podlegający amortyzacji 

289 200 

b) Fundusze rezerwowe 
Fundusz zasobowy tworzony zgodnie ze 
Statutem Banku 

9 988 144 

c) Fundusz ogólnego ryzyka bankowego 
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego 
tworzony zgodnie z ustawą Prawo 
bankowe, Statutem Banku 

389 245 

d) Skumulowane inne całkowite dochody 
Fundusz z aktualizacji wyceny rzeczowych 
aktywów trwałych 

92 445 

      Pozycje pomniejszające kapitał podstawowy Tier 1 130 962 
e) Wartości niematerialne i prawne wartość z bilansu -112 473 

f) Inne korekty w okresie przejściowym w 
kapitale podstawowym Tier 1 

Korekty regulacyjne dotyczące 
niezrealizowanych zysków i strat 

-18 489 

1. Kapitał podstawowy Tier 1 (razem) 10 628 073 
2. Kapitał dodatkowy Tier 1 0 
I. Kapitał Tier 1 (1+2) 10 628 073 

a) Korekty z tytułu ryzyka kredytowego 
a) rezerwa na ryzyko ogólne tworzona 
zgodnie z ustawą Prawo bankowe art.130 

0 

II. Kapitał Tier 2 0 
Suma funduszy własnych Banku zgodnie z CRR (I+II) 10 628 073 

 

Łączna kwota funduszy własnych Banku na dzień 31.12.2017 roku wynosiła 

10.628.073 zł i była wyższa w porównaniu do 2016 roku o 6,55%. Wzrost funduszy wynikał 

przede wszystkim z przeznaczenia zysku za 2016 rok w kwocie 480.102,24 zł. na fundusze 

Banku. 

W ramach funduszy podstawowych zdecydowanie przeważa fundusz zasobowy. Na dzień 

analizy wartość funduszu zasobowego wynosiła 9.988.144 zł co stanowiło 96,71% funduszy 

własnych i tworzony jest głównie z odpisów z zysku. Pozostałe pozycje kapitału 

podstawowego to fundusz ogólnego ryzyka w wysokości 389.245 zł (3,66% funduszy 

własnych) oraz fundusz udziałowy w wysokości 289.200 zł (2,72% funduszy własnych). 

Fundusz udziałowy Banku składa się z 1 457 udziałów. Głównymi udziałowcami Banku są 

osoby fizyczne. Wartość nominalna jednego udziału wynosi 200 zł.  

 

Nazwa grupy udziałowców Liczba udziałów Wartość nominalna   
 Udziału 

Wartość udziałów  
zadeklarowanych 
ogółem 

1. Osoby fizyczne ,  w tym: 1.436 200 287.200,00 

   - pracownicy  18 200 3.600,00 
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2. Osoby prawne 3 200 600,00 

OOggóółłeemm  
1.457 200 291.400,00 

 

Kapitał dodatkowy Tier 2 na 31.12.2017 r. nie występował w Banku Spółdzielczym w Kcyni. 

Uwzględniając zapisy Rozporządzenia UE oraz zaleceń dla banków spółdzielczych 

wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego precyzujących zasady wyliczania uznanego 

kapitału, Bank poddaje amortyzacji fundusz udziałowy, stosuje również odpowiednie korekty 

do funduszu z aktualizacji wyceny. 

Bank Spółdzielczy w Kcyni na dzień 31.12.2017 roku nie posiadał udziałów w 

podmiotach zależnych nie objętych konsolidacją. 

 

IV Wymogi kapitałowe 
 
1. Informacje ogólne 
 
Bank Spółdzielczy w Kcyni dostosowuje wielkość funduszy własnych do poziomu i rodzaju 

ryzyka, na jakie jest narażony oraz do charakteru, skali i złożoności prowadzonej działalności. 

W tym celu w Banku opracowano i wdrożono proces oceny adekwatności kapitału 

wewnętrznego, tzw. ICAAP, który służy utrzymaniu funduszy własnych na poziomie 

adekwatnym do profilu i poziomu ryzyka ponoszonego w prowadzonej działalności. 

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. 

Alokacja funduszy własnych Banku na poszczególne ryzyka odbywa się zgodnie z zasadami 

Pakietu CRD IV/CRR oraz wewnętrznymi przepisami Banku, m.in. wewnętrznym procesem 

oceny adekwatności kapitałowej. 

 

Plan alokacji kapitału na 2017 r. z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka przedstawiał się 

następująco: 

Bank przyjmuje minimalną wartość łącznego współczynnika kapitałowego na poziomie 

13,25%, tym samym kapitał regulacyjny może stanowić maksymalnie 60% funduszy 

własnych. 

Przy określaniu maksymalnych poziomów istotnych rodzajów ryzyka bankowego Bank 

uwzględnił założenia określone w ust. 1 oraz kierował się: 
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1) celami strategicznymi Banku; 

2) apetytem na poszczególne rodzaje ryzyka, określonym w obowiązującej w Banku 

strategii zarządzania ryzykiem; 

3) danymi historycznymi; 

4) wynikami testów warunków skrajnych na poszczególne rodzaje ryzyka; 

1. Limity określone w ust. 2, łącznie z celami kapitałowymi stanowią limity na ryzyko 

kapitałowe.  

2. Bank przyjmuje następujące – maksymalne poziomy poszczególnych, istotnych rodzajów 

ryzyka bankowego, wyrażone wielkością alokowanych funduszy własnych – limity 

alokacji kapitału:  

1) na ryzyko kredytowe – 51% funduszy własnych, z podziałem na: 

a) kapitał regulacyjny na ryzyko kredytowe  – 50%, 

b) dodatkowy wymóg kapitałowy  1%; 

2) na ryzyko operacyjne – 9% funduszy własnych, z podziałem na: 

a) kapitał regulacyjny na ryzyko operacyjne – 8%, 

b) dodatkowy wymóg kapitałowy– 1%; 

3) na ryzyko walutowe – 1% funduszy własnych, z podziałem na: 

a) kapitał regulacyjny na ryzyko walutowe  – 0%, 

b) dodatkowy wymóg kapitałowy – 1%; 

4) na ryzyko koncentracji – 3% funduszy własnych; 

5) na ryzyko płynności – 4% funduszy własnych; 

6) na ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej – 12% funduszy własnych; 

7) na ryzyko kapitałowe – 0% funduszy własnych. 

W limitach alokacji kapitału, Bank nie wymienia limitu na ryzyko braku zgodności, pomimo 

uznania to ryzyko za istotne, ze względu na fakt, że ryzyko braku zgodności jest pokryte 

przede wszystkim regulacyjnym wymogiem  kapitałowym na ryzyko operacyjne. 

Monitorowanie poziomu wykorzystania ustanowionych limitów jest dokonywane  

w okresach kwartalnych, informacja w tym zakresie jest przedmiotem informacji zarządczej 

dla Zarządu i Rady Nadzorczej. 
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2. Wymóg kapitałowy oraz łączna kwota ekspozycji z tytułu ryzyka kredytowego 

 

Łączna kwota ekspozycji z tytułu ryzyka kredytowego została skalkulowana z 

wykorzystaniem metody standardowej. Zgodnie z rozporządzeniem CRR, Bank Spółdzielczy 

w Kcyni uwzględnia w obliczeniach łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko kredytowe 

współczynnik wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Współczynnik ten wynosi 

0,7619 i stosowany jest w przypadku ekspozycji wobec przedsiębiorstw i ekspozycji 

zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach.  

Ekspozycje kredytowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. oraz zgodnie z załącznikiem nr 4 do 

Uchwały KNF 76/2010 zostały zakwalifikowane do następujących kategorii ryzyka:  

Kalkulacja ekspozycji kredytowych na ryzyko na dzień 31 grudnia 2017 r.: 

 

Lp. Kategorie ekspozycji Wartość ekspozycji 
Wartość ekspozycji 

ważonej ryzykiem 
Wymóg kapitałowy 

1 ekspozycje wobec rządów 
centralnych lub banków centralnych 426 288 0 0 

2 ekspozycje wobec samorządów 
regionalnych lub władz lokalnych 2 467 930 493 586 39 487 

3 ekspozycje wobec podmiotów 
sektora publicznego 

36 733 7 347 588 

4 ekspozycje wobec wielostronnych 

banków rozwoju 
0 0 0 

5 ekspozycje wobec organizacji 

międzynarodowych 
0 0 0 

6 Ekspozycje wobec instytucji 14 702 242 977 923 78 234 

7 Ekspozycje wobec przedsiębiorstw 7 315 153 5 749 982 459 998 

8 Ekspozycje detaliczne 21 160 674 15 920 851 1 273 668 

9 Ekspozycje zabezpieczone 
hipotekami na nieruchomościach 45 268 535 34 815 421 2 785 234 

10 Ekspozycje, których dotyczy 
niewykonanie zobowiązania 1 167 878 1 167 878 93 430 

11 Ekspozycje kapitałowe 2 000 3 000 240 

12 Inne ekspozycje 4 637 197 1 968 063 157 445 

Razem 97 184 630 61 104 051 4.888.324 61
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Kalkulacja ekspozycji na ryzyko kredytowe według wagi kontrahenta na dzień 31 grudnia 

2017 r.: 

Waga 

ryzyka 

Wartość ekspozycji 

po odliczeniu korekt 

wartości 

Podział w pełni skorygowanej ekspozycji pozycji 

pozabilansowych przez współczynniki konwersji 
Wartość 

ekspozycji 

Wartość ekspozycji 

ważonej ryzykiem 
0% 20% 50% 100% 

0% 16 819 648     16 819 648 0 

20% 2 504 779     2 504 779 500 956 

35% 0     0 0 

50% 0     0 0 

75% 21 252 788   587 001  20 959 288 15 719 465 

100% 58 756 621   3 715 412  56 898 915 44 880 630 

150% 2 000     2 000 3 000 

Razem 99 335 836 0 0 4 302 413 0 97 184 630 61 104 051 

 

Kalkulacja łącznego wymogu kapitałowego dla poszczególnych rodzajów ekspozycji na dzień 

31 grudnia 2017 r.: 

Lp. Wyszczególnienie Stan na dzień 31.12.2017 r. 

1 ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych 0,00 

2 ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz lokalnych 39 486,88 

3 ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego 587,76 

4 ekspozycje wobec instytucji 78 233,84 

5 ekspozycje wobec przedsiębiorstw 459 998,56 

6 ekspozycje detaliczne 1 273 668,08 

7 ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach 2 785 233,68 

8 ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania 93 430,24 

9 ekspozycje kapitałowe 240,00 

10 inne ekspozycje 157 445,04 

Razem 4 888 324,08 

 

Największy wymóg kapitałowy Bank zobowiązany jest utrzymywać na pokrycie ryzyka 

związanego z ekspozycjami zabezpieczonymi na nieruchomościach, co wynika ze stosowanej 

w banku polityki zabezpieczeń, a pośrednio z przyjętej metodologii klasyfikacji ekspozycji 

kredytowych. 
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Niski wymóg kapitałowy na ekspozycje wobec instytucji - banków, mimo wysokiej wartości 

ekspozycji, wynika z niskich wag ryzyka przypisywanych tym podmiotom. Znacząca część 

tych ekspozycji stanowią lokaty międzybankowe w Banku Zrzeszającym, dla których 

stosowane są wagi ryzyka na poziomie 20-50%. 

 

3. Pozostałe wymogi kapitałowe Banku 

 

Bank nie prowadzi działalności handlowej co oznacza, że wylicza wymogi kapitałowe tylko 

dla portfela bankowego. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 

czerwca 2013 r. Bank w ramach Filaru I oprócz ryzyka kredytowego wylicza również inne 

wymogi kapitałowe takie jak: 

- ryzyko operacyjne. 

Dodatkowo Bank wylicza wewnętrzny wymóg kapitałowy w celu ustalenia wielkości kapitału 

wewnętrznego niezbędnego do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych, istotnych rodzajów 

ryzyka występujących w działalności Banku oraz zmian otoczenia gospodarczego. 

Poniższe zestawienie przedstawia poziom wymogów kapitałowych na poszczególne rodzaje 

ryzyka. 

Rodzaj ryzyka 
Kwota 

31.12.2017 r. 

Ryzyko kredytowe 

Ryzyko rynkowe 

              w tym: walutowe 

Ryzyko operacyjne 

4 888 324 

0 

0 

720 365 

Całkowity wymóg kapitałowy (łączny wymóg na ryzyka FilaruI) 5 608 689 

Ryzyko kredytowe 

Redukcja wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego 

Ryzyko koncentracji zaangażowani 

Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej 

Ryzyko płynności 

Ryzyko wyniku finansowego 

Ryzyko kapitałowe 

Pozostałe ryzyka 

0 

0 

0 

366 827 

0 

0 

0 

0 

Sumaryczny wewnętrzny wymóg kapitałowy 5 975 516 
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Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 

Kapitał podstawowy Tier 1 

Kapitał Tier 1 

Fundusze własne Banku 

Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 

Współczynnik kapitału Tier 1 

Współczynnik wypłacalności  [%] 

Wewnętrzny współczynnik wypłacalności  [%] 

70 108 614 

10 628 073 

10 628 073 

10 628 073 

15,16% 

15,16% 

15,16% 

15,16% 

Szczegółowy opis metod stosowanych przez Bank w wyznaczaniu wymogów kapitałowych 

zawarty jest w: 

1) „Zasadach wyznaczania łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko w Banku 

Spółdzielczym w Kcyni” 

2) „Zasadach szacowania kapitału wewnętrznego w Banku Spółdzielczym w Kcyni”. 

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi Bank w roku 2017 stosował proste 

metody standardowe wyznaczania wymogów kapitałowych. 

Regulacyjny wymóg kapitałowy Banku z tytułu podejmowanego ryzyka wyniósł 5.608.689 

zł, a jego części składowe to: 

- wymóg z tytułu ryzyka kredytowego 4.888.324 zł, 

- wymóg z tytułu ryzyka operacyjnego 720.365 zł. 

Wysokość minimalnych wymogów kapitałowych wpłynęła na ukształtowanie się 

współczynnika kapitałowego na poziomie 15,16%. Współczynnik ten jest na poziomie 

bezpiecznym i adekwatnym do ponoszonego przez Bank ryzyka. 

Zgodnie z przyjęta metodologią alokowania kapitału wewnętrznego, na koniec grudnia 2017 

roku wystąpiła konieczność tworzenia dodatkowego wymogu kapitałowego wynikającego z 

Filaru II w wysokości 366.827 zł z tytułu ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej. 

Współczynniki kapitałowe kształtują się na odpowiednim poziomie powyżej ustalonych 

limitów. 

Analiza adekwatności kapitałowej Banku wskazuje, że posiadane na koniec 2017 roku 

fundusze własne w pełni pokrywają wymogi kapitałowe na pokrycie podejmowanego ryzyka. 

Bank posiada nadwyżkę zasobów kapitałowych na dalsze rozszerzanie skali prowadzonej 

działalności, a jego stabilność potwierdzają odpowiednie wartości współczynników 

kapitałowych oraz odpowiedni poziom wskaźnika dźwigni finansowej. 
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V Ryzyko kredytowe 
 
1. Ryzyko kredytowe definiowane jest jako ryzyko poniesienia straty finansowej  

spowodowanej nieoczekiwanym niewykonaniem zobowiązania lub pogorszeniem się 

zdolności kredytowej zagrażającej wykonaniu zobowiązania. 

2. Bank Spółdzielczy w Kcyni definiuje należności przeterminowane i dokonuje ich 

klasyfikacji oraz nalicza odpowiednią wysokości rezerw celowych od ekspozycji 

kredytowych zgodnie z podejściem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 

dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z 

działalnością banków (Dz. U. Nr 235 poz. 1589) z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z 

zasadami określonymi w procedurze wewnętrznej w sprawie tworzenia rezerw celowych. 

3. Dla wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego, ekspozycję uznaje 

się za przeterminowaną, jeżeli przeterminowanie przekracza 90 dni, a przeterminowana 

kwota przekracza w przypadku ekspozycji detalicznych 500,00 złotych, a w przypadku 

pozostałych klas ekspozycji przeterminowana kwota przekracza 3.000,00 złotych. 

4. Ekspozycje zagrożone – ekspozycje zaklasyfikowane do kategorii „poniżej standardu”, 

„wątpliwe” oraz „stracone” 

5. Należności z rozpoznaną utratą wartości, należy rozumieć jako ekspozycje kredytowe 

zakwalifikowane do grupy zagrożonych. 

6. Należności bez utraty wartości, to ekspozycje zakwalifikowane do kategorii normalne i 

pod obserwacją. 

7. Stosowane podejście i metody przyjęte do ustalania korekt wartości i rezerw. 

7.1 Stosowane podejście i metody przyjęte do ustalania korekt wartości. 

Bank wycenia aktywa i pasywa wg zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem 

efektywnej stopy procentowej. 

Otrzymane prowizje korygują wartość kredytu i są rozliczane w czasie, według 

efektywnej stopy procentowej, przez okres do zapadalności. 

7.2 Stosowane podejście i metody przyjęte do ustalania rezerw. 

Zasady tworzenia rezerw celowych dokonywane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko 

związane z działalnością banków. 

Bank tworzy rezerwy celowe na ekspozycje kredytowe zaklasyfikowane do kategorii: 

· normalne – w zakresie ekspozycji kredytowych wynikających z pożyczek 

i kredytów detalicznych, 
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· pod obserwacją, 

· zagrożone, w tym: 

- poniżej standardu, 

- wątpliwe, 

- stracone. 

Obowiązek tworzenia rezerw celowych nie dotyczy ekspozycji kredytowych stanowiących 

udzielone zobowiązania pozabilansowe (niewykorzystane kwoty kredytów) w przypadku, gdy 

postanowienia umowy kredytowej: 

 gwarantują bankowi swobodę w podjęciu decyzji o uruchomieniu środków w ramach 

zobowiązania lub 

 uzależniają uruchomienie środków w ramach zobowiązania od terminowej obsługi już 

wykorzystanej części i niebudzącej obaw sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika, w 

przypadku gdy wymagane jest stosowanie tego kryterium, lub  uzależniają uruchomienie 

środków w ramach zobowiązania od złożenia zabezpieczeń wykazanych w załączniku Nr  

2 do rozporządzenia, umożliwiających pomniejszenie podstawy tworzenia rezerw 

celowych o kwotę odpowiadającą uruchamianym środkom lub klasyfikowanie ekspozycji 

kredytowej do kategorii „normalne”. 

Ekspozycje kredytowe klasyfikuje się do poszczególnych kategorii ryzyka na podstawie: 

· kryterium terminowości spłaty kapitału lub odsetek w odniesieniu do: 

 ekspozycji kredytowych wobec Skarbu Państwa, 

 ekspozycji kredytowych wobec osób fizycznych, udzielonych na cele nie związane 

z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego ; 

· w odniesieniu do pozostałych ekspozycji kredytowych, dwóch niezależnych od siebie 

kryteriów: 

 terminowości spłaty kapitału lub odsetek, 

 sytuacji ekonomiczno – finansowej dłużnika 

W przypadku, gdy Bank posiada więcej niż jedną ekspozycję kredytową wobec jednego 

dłużnika, wszystkie ekspozycje kredytowe wobec tego dłużnika klasyfikuje się do najwyższej 

kategorii ryzyka spośród kategorii przypisanych tym ekspozycjom, przy czym: 

zasady tej nie stosuje się w przypadku, gdy ekspozycja kredytowa zaklasyfikowana została z 

uwzględnieniem zasad określonych w cz. I ust.3 pkt. 1 i 2 oraz ust. 4 zał. Nr 1 do 

rozporządzenia (zastąpienie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika oceną sytuacji 
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ekonomiczno-finansową wierzyciela lub wystawcy zabezpieczenia albo ze względu na 

zabezpieczenia ekspozycje kredytowe klasyfikuje się jako „normalne”), 

 zmiana klasyfikacji pożyczki detalicznej nie wpływa na klasyfikację pożyczki 

mieszkaniowej lub pożyczki hipotecznej oraz zmiana klasyfikacji pożyczki 

mieszkaniowej lub pożyczki hipotecznej nie wpływa na klasyfikację pożyczki 

detalicznej, 

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Bank tworzy rezerwy celowe na ryzyko związane 

z ekspozycjami kredytowymi w wysokości co najmniej wymaganego poziomu rezerw 

stanowiącego: 

 1,5 % podstawy tworzenia rezerw celowych – na ekspozycje kredytowe wynikające 

z pożyczek i kredytów detalicznych zaklasyfikowanych do kategorii „normalne”, 

 1,5 % podstawy tworzenia rezerw celowych – na ekspozycje kredytowe 

zaklasyfikowane do kategorii „pod obserwacją”, 

 20 % podstawy tworzenia rezerw celowych – na ekspozycje kredytowe 

zaklasyfikowane do kategorii „poniżej standardu”, 

 50 % podstawy tworzenia rezerw celowych – na ekspozycje kredytowe 

zaklasyfikowane do kategorii „wątpliwe”, 

 100 % podstawy tworzenia rezerw celowych – na ekspozycje kredytowe 

zaklasyfikowane do kategorii „stracone”. 

Podstawę tworzenia rezerw celowych stanowi wartość bilansowa ekspozycji kredytowej bez 

uwzględnienia utworzonych rezerw celowych, ale z uwzględnieniem przewidywanej, w 

związku z restrukturyzacją zadłużenia, kwoty umorzenia części ekspozycji kredytowej. 

W przypadku przeklasyfikowania ekspozycji kredytowych do kategorii o wyższym ryzyku 

Bank dotwarza rezerwę celową w wysokości wynikającej z różnicy wymaganej, do już 

utworzonej kwoty rezerwy celowej.  

Analogicznie w przypadku przeklasyfikowania do kategorii o niższym stopniu ryzyka 

następuje rozwiązanie części rezerwy celowej w wysokości różnicy między rezerwą 

utworzoną, a wymaganą. 

Rezerwy celowe rozwiązuje się po wygaśnięciu przyczyn ich utworzenia. 

Przeglądu ekspozycji kredytowych zgodnie z „Zasadami klasyfikacji kredytowych i 

tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków dla Uczestników Systemu 

Ochrony SGB” dokonują w zakresie terminowości spłat kapitału lub odsetek  oraz w zakresie 
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oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika pracownicy działu handlowego Centrali i 

Oddziału oraz kierownik ds. handlowych,  

Przeglądu i klasyfikacji ekspozycji kredytowych dokonuje się w okresach kwartalnych. 

Przeglądu ekspozycji kredytowych w zakresie terminowości spłat dokonuje się terminie do 

końca  miesiąca danego kwartału. 

Za monitorowanie poszczególnych ekspozycji kredytowych i ich cykliczną ocenę 

odpowiedzialni są pracownicy kredytowi działu handlowego w Centrali i Oddziale Banku 

oraz kierownik ds. handlowych. 

Klasyfikację ekspozycji kredytowych do sytuacji normalnej i pod obserwacją proponują 

pracownicy kredytowi działu handlowego w Centrali i Oddziale Banku, przy akceptacji 

koordynatora ds. analiz i ryzyka kredytowego lub kierownika ds. handlowych oraz kierownik 

ds. handlowych, przy akceptacji koordynatora ds. analiz i ryzyka kredytowego.  

Klasyfikację ekspozycji kredytowych do kategorii „zagrożonej” proponują pracownicy działu 

handlowego w Centrali i Oddziale Banku oraz kierownik ds. handlowych przy akceptacji 

koordynatora ds. analiz i ryzyka kredytowego w formie wydania pisemnego zalecenia 

zmieniającego kategorię ryzyka kredytowego. 

Dyspozycje o zmianie klasyfikacji ekspozycji oraz wartości wymaganej rezerwy koordynator 

ds. analiz i ryzyka kredytowego przekazuje Zarządowi. Decyzje o pomniejszeniu podstawy 

tworzenia rezerw o zabezpieczenie podejmuje Zarząd banku zgodnie z regulacjami 

obowiązującymi w banku. 

Za dokonanie przeglądów i aktualizacji wartości zabezpieczeń, o które pomniejszono 

podstawę tworzenia rezerw celowych odpowiedzialny jest koordynator ds. analiz i ryzyka 

kredytowego. 

Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się metodą praw 

własności, natomiast pozostałe akcje i udziały zaliczone do aktywów trwałych wycenia się 

według ceny nabycia, z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się nie rzadziej niż na dzień 

bilansowy w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne i/lub o odpisy z 

tytułu trwałej utraty wartości.  

8. Ekspozycje kredytowe według wyceny bilansowej (po korektach rachunkowych) na dzień 

31.12.2017 r. bez uwzględnienia skutków ograniczania ryzyka kredytowego oraz średnią 

kwot ekspozycji w podziale na klasy przedstawia poniższe zestawienie. 
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Lp. Kategorie ekspozycji 12/2016 03/2017 06/2017 09/2017 12/2017 

1 ekspozycje wobec rządów 
centralnych lub banków centralnych 370 899 360 811 365 755 421 086 426 288 

2 ekspozycje wobec samorządów 
regionalnych lub władz lokalnych 2 962 538 6 844 981 6 714 770 6 597 866 2 467 930 

3 ekspozycje wobec podmiotów sektora 
publicznego 

34 878 34 174 35 819  36 080 36 733 

4 ekspozycje wobec instytucji 12 903 016 12 273 266 9 521 616 9 734 244 14 702 242 

5 ekspozycje wobec przedsiębiorstw 4 523 632 6 383 462 6 966 216 7 493 162 7 639 575 

6 Ekspozycje detaliczne 18 461 393 19 163 855  20 534 338 20 707 406 21 454 174 

7 Ekspozycje zabezpieczone 
hipotekami na nieruchomościach 41 424 990 43 914 636 44 467 820 45 202 850 46 801 819 

8 Ekspozycje, których dotyczy 
niewykonanie zobowiązania 3 855 168 228 21 127 1 096 721  1 167 878 

9 Ekspozycje kapitałowe 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

10 Inne ekspozycje 4 618 798 4 693 439 5 055 438 5 228 935 4 637 197 

Razem 85 305 999 93 838 852 93 684 899 96 520 350 99 335 836 

 

Pozycjami generującymi dla Banku Spółdzielczego w Kcyni największy poziom ryzyka 

kredytowego są udzielone kredyty i pożyczki, a także zobowiązania pozabilansowe o 

charakterze finansowym (głównie niewykorzystane linie kredytowe). Istotną pozycję 

stanowią również należności z tytułu lokat międzybankowych, ulokowanych w Banku 

Zrzeszającym, jednakże ryzyko kredytowe z nimi związane jest zasadniczo niższe w stosunku 

do ryzyka udzielonych kredytów, pożyczek i zobowiązań pozabilansowych dotyczących 

finansowania. 

Na koniec 2017 roku największy udział w strukturze ekspozycji stanowiły ekspozycje 

zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach (46,99%). Znaczącą kwotę stanowiły 

również ekspozycje detaliczne (21,58%), a także ekspozycje wobec instytucji (14,76%). 

 

9. Bank prowadził swoją działalność na obszarze określonym w Statucie. Wszystkie 

zaangażowania Banku są wobec podmiotów z w/w obszaru geograficznego. Biorąc pod 

uwagę położenie geograficzne placówek, żadne znaczące różnice w ryzyku nie zostały 

zidentyfikowane. Z tego powodu Bank nie dokonał wydzielenia segmentów według podziału 

geograficznego. 

Struktura ekspozycji Banku na poszczególne kategorie ekspozycji. 
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Lp. Wyszczególnienie 
Pierwotna kwota 

ekspozycji 

Struktura  

(w %) 

1 ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych 426 288 0,43% 

2 ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz lokalnych 2 467 930 2,48% 

3 ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego 36 733 0,04% 

4 ekspozycje wobec instytucji 14 702 242 14,76% 

5 ekspozycje wobec przedsiębiorstw 7 639 887 7,67% 

6 ekspozycje detaliczne 21 494 855 21,58% 

7 ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach 46 814 639 46,99% 

8 ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania 1 399 639 1,40% 

9 ekspozycje kapitałowe 2 000 0,00% 

10 inne ekspozycje 4 637 197 4,65% 

Razem 99 621 410 100,00% 

 

10. Strukturę zaangażowania Banku wobec sektora niefinansowego w podziale na typ 

kontrahenta oraz w podziale na branże według stanu na dzień 31.12.2017 roku przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Lp. Typ kontrahenta  Wartość w zł 

1.  Przedsiębiorstwa i spółki państwowe  

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

 

 

- 

2.  Przedsiębiorstwa i spółki prywatne oraz spółdzielnie 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

4.816.160,36 

3.755.160,36 

125.000,00 

936.000,00 

3.  Przedsiębiorcy indywidualni 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

4.793.771,86 

4.384.200,68 

219.918,84 

189.652,34 

4.  Osoby prywatne 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

22.838.826,02 

22.723.024,00 

93.512,07 

22.289,95 

5.  Rolnicy indywidualni 

    Należności normalne 

40.860.630,89 

40.350.692,25 



74 
 
 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

508.081,64 

1.857,00 

6.  Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw 

domowych 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

202.724,89 

 

202.724,89 

- 

- 

 Razem zaangażowanie w sektorze niefinansowym 73.512.114,02 

 

11. Zestawienie wykonania limitów koncentracji wg stanu na 31.12.2017 r. 

Lp. Limity branż Limit 
Wykonanie na 

31.12.2017 r. 

% wykonania 

limitu 

1 
Uprawy rolne połączone z chowem i 

hodowlą zwierząt 

270% 21 522 339 75% 

2 
Uprawy zbóż, roślin strączkowych i 

pozostałych upraw rolnych 

140% 9 791 905 66% 

3 Chów i hodowla bydła mlecznego 55% 4 562 268 78% 

4 Chów i hodowla trzody 55% 4 020 630 69% 

5 Chów i hodowla drobiu 80% 4 389 893 52% 

6 Handel 150% 8 831 846 55% 

7 JST, Administracja publiczna 100% 2 467 930 23% 

Razem - 55 586 811 - 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy na dzień 31.12.2017 r. stwierdzono, że limity dotyczące 

koncentracji ekspozycji wobec podmiotów z tej samej branży, ustalone w ramach „Zasad 

zarządzania ryzykiem koncentracji w Banku Spółdzielczym w Kcyni” nie zostały 

przekroczone, wobec czego nie wystąpił wymóg z tytułu ryzyka koncentracji branżowej. 

 

12. Strukturę ekspozycji, kwoty salda korekt wartości i rezerw oraz kwoty korekt wartości i           

rezerw w rozbiciu na istotną branżę przedstawiają poniższe tabele (wg wartości 

nominalnej):   
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Lp. Branża rolnicza Stan na dzień 

31.12.2016 r. 

Stan na dzień 

31.12.2017 r. 

Zmiana 

1.  Wartość netto ekspozycji 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

37.050.998,21 

36.445.045,37 

602.491,00 

3.461,84 

40.860.630,89 

40.350.692,25 

508.081,64 

1.857,00 

3.809.632,68 

3.905.646,88 

-94.409,36 

-1.604,84 

2.  Korekty wartości (ESP) 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

476.120,66 

469.511,76 

6.569,57 

39,33 

547.938,59 

542.973,42 

4.926,08 

39,09 

71.817,93 

73.461,66 

-1.643,49 

-0,24 

3.  Rezerwy 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

12.498,21 

9.037,37 

0,00 

3.461,84 

9.471,03 

0,00 

7.621,23 

1.849,80 

-3.027,318 

-9.037,37 

7.621,23 

-1.612,04 

13. Bank w swoich analizach nie uwzględnia ryzyka geograficznego, ponieważ Bank 

funkcjonuje na terenie jednego obszaru geograficznego, określonego w Statucie Banku. Z 

tego też względu Bank odstępuje od prezentacji kwoty ekspozycji z nierozpoznaną utratą 

wartości, rozpoznaną utratą wartości i przeterminowanych oddzielnie, w podziale na 

istotne obszary geograficzne. 

 

Struktura ekspozycji przeterminowanych w podziale na terminy przeterminowania 

Lp. Okres przeterminowania kredytów 
Kapitał 

niewymagalny 
Kapitał wymagalny Rezerwa utworzona 

1. od 1 dnia do 30 dni 654.262,52  15.816,06 3.413,57 

2. od 30 dni do 90 dni 374.049,37 4.181,95 188.925,61 

3. od 90 dni do 180 dni 49.156,44 5.848,65 828,05 

4. od 180 dni do 1 roku 200,44 936.729,83 377.176,02 

5. powyżej 1 roku 5.844,82 20.930,90 26.750,22 

RAZEM 1.083.513,59 983.507,39 597.093,47 

 

14. Zmianę stanów korekt wartości i rezerw z tytułu ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości, 

obejmującą opis rodzajów korekt wartości i rezerw, salda początkowe, zwiększenia i 

zmniejszenia oraz salda końcowe, zawierają tabele załączone poniżej: 
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Zmiana stanu rezerw celowych i odpisów aktualizujących aktywa w 2017 roku 

 

VI Korzystanie z ocen zewnętrznych instytucji oceny wiarygodności kredytowej (ECAI) 

 

W 2017 roku Bank nie korzystał z ocen zewnętrznych instytucji oceny wiarygodności 

kredytowej i agencji kredytów eksportowych. 

 

VII Ekspozycje na ryzyko rynkowe 

 

Na dzień 31 grudnia 2017 r. ryzyko rynkowe stanowi w Banku jedynie ryzyko walutowe, dla 

którego wymóg kapitałowy wyliczany jest zgodnie z Uchwałą nr 76/2010 KNF i wynosi 0,00 

zł. 

 

VIII Ryzyko operacyjne 
 
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego wyliczany jest metodą podstawowego 

wskaźnika (BIA), zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE nr 575/2013)  z dnia 26 czerwca 2013 r. 

 

 

IX Ekspozycje kapitałowe nieuwzględnione w portfelu handlowym 
 
Zestawienie ekspozycji kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym według 

stanu na dzień 31.12.2017 roku przedstawia poniższe zestawienie. 

 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na Zwiększenia w okresie Zmniejszenia w okresie Stan na 

31.12.2016 01.01. - 31.12.2017 r. 01.01. - 31.12.2017 r. 31.12.2017 r. 

1. 
Na kredyty konsumpcyjne dla osób 
prywatnych 

68 097,47 113 957,41 72 425,91 109 628,97 

2. Na kredyty pod obserwacją 10 874,28 20 828,30 20 740,57 10 962,01 

3. Na kredyty poniżej standardu 161 300,00 494 237,80 630 534,20 25 003,60 

4. Na kredyty wątpliwe 0,00 2 308,59 2 303,34 5,25 

x     w tym stanowiące k.u.p.         

5. Na kredyty stracone 248 247,62 383 551,83 47 972,71 589 970,79 

x     w tym stanowiące k.u.p.         

OGÓŁEM 488 519,37 1 014 883,93 773 976,73 735 570,62 
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Lp. Wyszczególnienie Ilość udziałów Wartość bilansowa 
w zł 

Sposób wyceny 

1. Akcje SGB-Banku S.A. 9 769 976 900,00 cena nabycia 

2. Udziały Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB  1 000,00 cena nabycia 

3. Udziały Concordia Polska TUW 1 000 2 000,00 cena nabycia 

RAZEM 10 769 979 900,00 X 

Bank nie posiada w księgach odpisów aktualizujących wartość instrumentów kapitałowych. 

Bank w swoim portfelu nie posiadał ekspozycji kapitałowych, które należałoby wycenić w 

wartości godziwej. 

 

X Ekspozycje na ryzyko stopy procentowej dla pozycji zakwalifikowanych do portfela 
bankowego 
 

Bank identyfikuje cztery główne rodzaje ryzyka stopy procentowej tj. ryzyko niedopasowania 

terminów przeszacowania, ryzyko bazowe, ryzyko krzywej dochodowości, ryzyko opcji 

klienta. 

Ryzyko przeszacowania aktywów i pasywów wrażliwych na zmianę oprocentowania oraz 

ryzyko bazowe wynikają z portfela kredytowego opartego o stawki Banku i stawki rynku 

międzybankowego generują główną ekspozycję Banku na ryzyko stopy procentowej. 

Pomiar ryzyka stopy procentowej oparty jest na następujących założeniach: 

1) do pomiaru ryzyka stopy procentowej Bank stosuje metodę luki stopy 

procentowej,  

2) do oceny tego ryzyka Bank wykorzystuje również inne dodatkowe metody, np. 

badania symulacyjne zmian w przychodach odsetkowych, zmian w kosztach 

odsetkowych i w konsekwencji zmian w wyniku odsetkowym, 

3)  badaniu i ocenie podlega wpływ zmian stóp procentowych na wynik odsetkowy 

Banku. 

Analiza luki polega na określeniu wielkości niedopasowania między wrażliwymi na zmiany 

stopy procentowej aktywami i pasywami w poszczególnych przedziałach czasowych 

uwzględniających pierwszy możliwy termin zmian (przeszacowania) stóp procentowych. 

Zakłada się, że zmiana stóp procentowych sama w sobie nie jest źródłem potencjalnych strat 

dla Banku. Narażenie na negatywne oddziaływanie na wyniki Banku związane jest z 

występującymi różnicami w wielkościach aktywów i pasywów przeszacowywanych w 

poszczególnych terminach. 
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Rada Nadzorcza otrzymuje raporty z zakresu analizy ryzyka stopy procentowej w cyklach 

półrocznych; w przypadku uznania znaczącego wpływu ryzyka stopy procentowej na wynik 

finansowy Banku, Rada Nadzorcza otrzymuje raporty z większą częstotliwością. 

Zespół ds. analiz i ryzyk odpowiedzialny jest za pomiar i monitorowanie ryzyka stopy 

procentowej oraz za kontrolę zależności pomiędzy ryzykiem stopy a innymi ryzykami 

bankowymi. 

Bank dokonuje pomiaru ryzyka stopy procentowej z kwartalną częstotliwością. Wyniki 

pomiaru (raporty) przekazywane są co kwartał Zarządowi Banku. Wyniki pomiaru wraz ze 

stosownym opisem oraz komentarzem w formie analizy przekazywane są: 

1) co kwartał Zarządowi Banku, 

2) co pół roku Radzie Nadzorczej Banku. 

W 2017 roku Bank narażony był na ryzyko niekorzystnej zmiany wyniku odsetkowego w 

przypadku spadku stóp procentowych. W celu dokonania oceny potencjalnego wpływu na 

sytuację finansową banku dużych zmian parametrów rynkowych przeprowadzono testy 

warunków skrajnych dla ryzyka stopy procentowej obejmujące następujące aspekty badania 

sytuacji szokowej: 

1) wysokiej zmiany stóp procentowych i jej wpływu na wynik finansowy, 

2) wysokiej zmiany stóp procentowych i jej wpływu na wartość zaktualizowanego 

kapitału. 

Do przeprowadzenia powyższych testów Bank zakładał zmianę oprocentowania o 200 p.b. 

Test warunków skrajnych, przy występującym niedopasowaniu w przedziałach 

przeszacowania oraz ryzyku bazowym wykazał, że nagły spadek stóp procentowych może 

obniżyć dochód odsetkowy Banku w skali 12 miesięcy o 1.004.511 zł co stanowi 9,45% 

funduszy własnych. 

Bank przeprowadził również test warunków skrajnych polegający na analizie wpływu 

skrajnej zmiany stóp procentowych o +/-200 p.b. na wartość ekonomiczną Banku, który 

wskazały, że według stanu na 31.12.2017 r. zmiana wyniosła 12.292 zł, co stanowi 0,12% 

funduszy własnych, przy ustalonym limicie 2%. 

Podstawowe informacje i cele zarządzania ryzykiem stopy procentowej zawarte są w 

Rozdziale II niniejszego opracowania. 
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XI. Wymogi kapitałowe na kwoty ekspozycji sekurytyzacyjnych ważone ryzykiem 
 
Bank nie dokonywał sekurytyzacji aktywów. 

 

XII. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska 
kierownicze. 
 

I. Postanowienia ogólne. 
 
1. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze, 

określa zasady ustalania i wypłacania zmiennych składników wynagrodzeń osób 

zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Kcyni, zwana dalej 

„Polityką”.  

2. Celem wprowadzenia  Polityki jest: 

1) wspieranie prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem i niezachęcanie do 

podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zatwierdzony przez Radę 

Nadzorczą  Banku Spółdzielczego w Kcyni akceptowalny ogólny poziom ryzyka; 

2) wspieranie realizacji przyjętej przez Bank strategii działania oraz strategii 

zarządzania ryzykiem; 

3) ograniczenie ryzyka konfliktu interesów. 

3. Bank realizuje Politykę z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej z § 29 

ust. 2 Rozporządzenia, tj. odpowiednio do formy prawnej w jakiej działa, rozmiaru 

działalności, ryzyka związanego z prowadzoną działalnością, wewnętrznej organizacji 

oraz charakteru, zakresu i stopnia złożoności prowadzonej działalności. 

4. Postanowień niniejszej Polityki nie stosuje się do członków Rady Nadzorczej Banku na 

podstawie § 25 ust. 1 Rozporządzenia. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują 

wynagrodzenie ustalane uchwałą  Zebrania Przedstawicieli, bez podziału na stałe i 

zmienne składniki wynagrodzenia.  

5.   Polityka opracowana została na podstawie:  

1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939  

z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą”; 

2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu 

zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz 

szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 637); 
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3) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 604/2014 z dnia 4 marca 2014 r. 

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do 

regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do kryteriów jakościowych i 

właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowników, których działalność 

zawodowa na istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (Dz. Urz. UE L 167 z 6.06.2014 

r., z późn. zm.). 

6. Bank prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania osób, których  działalność 

zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku. 

7.   Wynagrodzenie osób zajmujących stanowiska kierownicze obejmuje: 

1) składniki stałe – wynagrodzenie zasadnicze zależne od doświadczenia 

zawodowego i zakresu odpowiedzialności związanej z pełnioną funkcją określone 

w umowie o pracę, a także dodatki za staż pracy, jednorazowe odprawy i 

rekompensaty z tytułu zakończenia stosunku pracy lub inne świadczenia 

wynikające z przepisów Kodeksu pracy lub Regulaminu wynagradzania Zarządu 

Banku Spółdzielczego w Kcyni, przysługujące na równych warunkach wszystkim 

pracownikom; 

2) składniki zmienne – premie roczną.  

8.    Wynagrodzenia przyznawane w Banku mają charakter wyłącznie pieniężny. 

9.   Stałe składniki wynagrodzenia stanowią na tyle dużą część wynagrodzenia, aby możliwe 

było prowadzenie elastycznej polityki zmiennych składników wynagrodzenia, w tym 

obniżanie lub nieprzyznawanie zmiennych składników wynagrodzenia, przy czym 

stosunek zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia 

nie może przekraczać 100% w odniesieniu do każdej z osób zajmującej stanowisko 

kierownicze.  

10. Bank może zastosować wyższy stosunek zmiennych składników wynagrodzeń do stałych 

składników wynagrodzeń, jednak nie wyższy nić 200%, na zasadach określonych w § 25 

ust. 2 pkt 4) lit. b) i c) Rozporządzenia. 

11. Łączna wysokość premii rocznej przyznanej osobom zajmującym stanowiska istotne nie 

może ograniczać zdolności Banku do zwiększania jego funduszy własnych. 

 

II. Stanowiska Kierownicze 

Zgodnie z określoną w § 29 ust. 2 Rozporządzenia zasadą proporcjonalności  

i przeprowadzoną przez Bank oceną kryteriów jakościowych i odpowiednich kryteriów 

ilościowych określonych w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 604/2014  
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 przez osoby zajmujące stanowiska istotne w Banku, rozumie się  wyłącznie członków 

Zarządu, związanych z Bankiem umową o pracę. 

 

III. Zasady oceny efektów pracy Członków Zarządu 

1. Podstawą oceny efektów pracy są kryteria dotyczące oceny wyników całego Banku, a 

także ocena indywidualnych wyników danego członka Zarządu. 

2. Oceny efektów pracy członków Zarządu Banku dokonuje Rada Nadzorcza. 

3. Ocena ta dokonywane jest po zakończeniu roku obrachunkowego, nie później niż do końca 

II kwartału roku następującego po okresie oceny, i obejmuje 3 lata, tzn. miniony rok 

obrotowy oraz dwa poprzednie lata, tak aby wysokość wynagrodzenia zależna od wyników 

uwzględniała cykl koniunkturalny i ryzyko związane z prowadzoną przez Bank 

działalnością oraz zweryfikowany przez biegłego rewidenta wynik finansowy netto na 

dzień 31 grudnia roku poprzedzającego ocenę.  

4. Ocena efektów pracy członków Zarządu obejmuje m.in. wskaźniki Banku osiągane w 

latach podlegających ocenie w podziale na poszczególne lata w odniesieniu do realizacji 

planu finansowego w danym okresie, w zakresie: 

1) zysku netto; 

2) zwrotu z aktywów (ROA); 

3) wskaźnika należności zagrożonych; 

4) współczynnika wypłacalności;  

5. Oceniając indywidualne wyniki pracy członka Zarządu Rada Nadzorcza bierze pod uwagę:  

1) efekty realizacji zadań wynikających z zakresu obowiązków i odpowiedzialności w 

ramach podziału zadań w Zarządzie; 

2) pozytywną ocenę kwalifikacji; 

3) uzyskanie absolutorium z wykonania obowiązków za dany rok obrotowy; 

4) wyniki kontroli przeprowadzonych w Banku przez podmioty zewnętrzne,  w tym 

audyt wewnętrzny sprawowany przez Spółdzielczy System Ochrony SGB lub kontrola 

Komisji Nadzoru Finansowego, w obszarach nadzorowanych  przez danego członka 

Zarządu. 

 

IV. Zasady przyznawania i wypłacania regulaminowej premii rocznej 

1. Wysokość premii rocznej nie może stanowić znaczącej części wynagrodzenia członka 

Zarządu Banku.  
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2. Łączna kwota  premii rocznej dla członków Zarządu Banku ustalana jest w wysokości 12 

% rocznego zweryfikowanego przez biegłego rewidenta wyniku finansowego netto z 

zastrzeżeniem, że wysokość premii nie może być większa niż 15 % osiągniętego w danym 

roku przez członka Zarządu  wynagrodzenia zasadniczego. Na podstawie przeprowadzonej 

oceny Rada Nadzorcza podejmuje decyzję w formie uchwały o przyznania premii rocznej 

i jej wysokości dla poszczególnych członków Zarządu w przypadku oceny pozytywnej. 

3. Wypłata premii rocznej jest zmniejszana w przypadku nieobecności w okresie 

podlegającym ocenie trwającej dłużej niż 6 m-cy;  

4. Premia roczna nie jest przyznawana w przypadku: 

1) negatywnej oceny pracy członka Zarządu, 

2) zagrożenia niespełnienia wymogów ostrożnościowych; 

3) o którym mowa w art. 142 ust. 1 Ustawy Prawo bankowe; 

4) zagrożenia upadłością; 

5) gdy członek Zarządu uczestniczył w działaniach, których wynikiem były znacznej 

straty Banku lub była odpowiedzialna za takie działania;  

6) nie spełnienia odpowiednich standardów dotyczących rękojmi bezpiecznego i 

ostrożnego zarządzania bankiem. 

 

Zarząd w Banku działa w składzie 3 osobowym i w 2017 r. wartość wynagrodzeń Członków 

Zarządu wyniosła 581 471 zł (stały składnik). W 2017 roku Zarząd nie otrzymał zmiennych 

składników wynagrodzeń. 

Wg stanu na 31.12.2017 roku nie dokonano wypłaty członkom Zarządu wynagrodzeń z 

odroczoną wypłatą. Nie dokonano również płatności związanych z podjęciem zatrudnienia 

lub zakończeniem stosunku zatrudnienia przez członków Zarządu. 

 

XIII. Dźwignia finansowa 

 

Bank identyfikuje ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej jako ryzyko wynikające z 

podatności instytucji na zagrożenia z powodu dźwigni finansowej lub warunkowej dźwigni 

finansowej, które może wymagać podjęcia niezamierzonych działań korygujących jej plan 

biznesowy, w tym awaryjnej sprzedaży aktywów mogącej przynieść straty lub spowodować 

konieczność korekty wyceny jej pozostałych aktywów. Ryzyko nadmiernej dźwigni 

finansowej Bank klasyfikuje do ryzyk nieistotnych, zarządzanie tym rodzajem ryzyka odbywa 

się w ramach ryzyka kapitałowego. 
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Bank mierzy ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej poprzez obliczanie wskaźnika dźwigni 

finansowej liczonego jako wyrażony w procentach udział kapitału Tier I w łącznej kwocie 

aktywów według wartości bilansowej, powiększonej o łączną kwotę zobowiązań 

pozabilansowych udzielonych przy czym: 

1) W łącznej kwocie aktywów Bank nie uwzględnia pozycji pomniejszających kapitał 

Tier I; 

2) Wartość ekspozycji pozabilansowych jest wyliczana: od wartości nominalnej (bez 

uwzględniania korekt z tytułu rezerw celowych) z uwzględnieniem współczynników 

konwersji z zastrzeżeniem dolnego limitu 10%; 

Bank ustalił limit wskaźnika dźwigni finansowej na poziomie minimum 3%.  

Wskaźnik dźwigni finansowej monitorowany jest w okresach kwartalnych i stanowi element 

informacji zarządczej na posiedzenie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku. 

Wartość wskaźnika dźwigni na dzień 31.12.2017 r. wyniosła 10,95%. 

 

Wyszczególnienie W pełni wprowadzona 
definicja Definicja przejściowa 

Kapitał T1 10 609 584 10 628 073 

Inne aktywa 95 033 424 

[VDPC041] Pozycje o średnim ryzyku związane 
z finansowaniem handlu i pozycje 
pozabilansowe związane z oficjalnie 
wspieranym finansowaniem eksportu 2 151 207 

Korekty regulacyjne kapitałów -112 472 -112 472 

Wskaźnik dźwigni - wykorzystując definicję 
kapitału 10,93% 10,95% 

 

Bank nie uznaje ryzyka nadmiernej dźwigni jako ryzyka istotnego, ze względu na wysoki 

poziom wskaźnika dźwigni Banku w porównaniu z rekomendowanym poziomem 

minimalnym określonym w Strategii zarządzania i planowania kapitałowego w Banku 

Spółdzielczym w Kcyni . 
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XIV. Stosowane techniki ograniczania ryzyka kredytowego 

 

Bank Spółdzielczy w Kcyni nie stosuje technik ograniczania ryzyka kredytowego. 

 

 

Sporządził(a): Stelmachowicz Łukasz 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Sekretarz Rady 

 

Przewodniczący Rady 

 

Tadeusz Szymański 

 

Lucjan Jabkowski 
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Załącznik nr 1 
Do informacji z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału 

według stanu na dzień 31.12.2017 r. 
 

 

 

Oświadczenie Zarządu 

na temat adekwatności ustaleń dotyczących zarządzania ryzykiem 

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kcyni z siedzibą: 89-240 Kcynia, ul. Nakielska 21, 

niniejszym oświadcza, iż ustalenia opisane  w „Informacji z zakresu profilu ryzyka i poziomu 

kapitału Banku Spółdzielczego w Kcyni na dzień 31.12.2017 roku” są adekwatne do stanu 

faktycznego, a stosowane systemy zarządzania ryzykiem są odpowiednie z punktu widzenia 

profilu i strategii ryzyka Banku. 

 

 

Prezes Zarządu           Niedbalski Piotr                ….…………………… 

 

Wiceprezes                 Kasperska Wiesława         ……………………….   

 

Wiceprezes                 Kieca-Demska Anna         ……………………….   

 

 

 

 

 

 

……….………………………………. 
                                                                                                                               (pieczęć firmowa)                     
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Załącznik nr2 
Do informacji z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału 

według stanu na dzień 31.12.2017 r. 
 

 

Oświadczenie Zarządu 

na temat ogólnego profilu ryzyka związanego ze strategią działania 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kcyni oświadcza, iż profil ryzyka Banku wynika z 

przyjętych przez Bank strategii tj.: „Strategii zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym 

w Kcyni”, „Strategii zarządzania i planowania kapitałowego w Banku Spółdzielczym w 

Kcyni”, „Strategii działania Banku Spółdzielczego w Kcyni na lata 2013-2017” jak i regulacji 

dotyczących zarządzania poszczególnymi istotnymi rodzajami ryzyka w Banku. 

W 2017 roku Bank dokonywał pomiaru oraz oceny ryzyka, zgodnie z zapisami przepisów 

nadzorczych tj. Uchwał, Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, a także zasadami 

wynikającymi z Pakietu CDIV/CRR. 

Ogólny profil ryzyka w Banku, zawarty w „Strategii zarządzania ryzykiem w Banku 

Spółdzielczym w Kcyni” został określony na podstawie wybranych wskaźników (ich 

poziomu granicznego) zatwierdzonego przez Zarząd i Radę Nadzorczą. 

 

Na dzień 31.12.2017 r. przyjęte przez Bank wskaźniki kształtowały się na poziomie: 

Nazwa limitu 
Wysokość 

limitu 
Wartość 

Stopień 
realizacji 

Ryzyko kredytowe 

Udział kredytów zagrożonych w portfelu kredytowym Max 2,5% 1,68% 67% 

Udział portfela kredytów podmiotów niefinansowych w sumie 
bilansowej powiększonej o zobowiązania pozabilansowe udzielone 
dotyczące finansowania 

Max 86% 82% 96% 

Udział ekspozycji kredytowych Banku zabezpieczonych hipotecznie w 
łącznej wartości ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie w 
sektorze bankowym1 

Max 2% 0,007% 0,35% 

Udział ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie w portfelu 
kredytowym 

Max 85% 62%       73% 

Udział zagrożonych ekspozycji kredytowych zabezpieczonych 
hipotecznie w portfelu ekspozycji kredytowych zabezpieczonych 
hipotecznie ogółem 

Max 2,5% 0,41% 16% 

Udział detalicznych ekspozycji kredytowych Banku w łącznej wartości 
detalicznych ekspozycji kredytowych sektora bankowego2 

Max 2% 0,002% 0,1% 

                                                           
1 Limit monitorowany raz w roku, do końca I kwartału. 
2 Limit monitorowany raz w roku, do końca I kwartału. 
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Udział detalicznych ekspozycji kredytowych w portfelu kredytowym Max 10% 7,6% 77% 

Udział zagrożonych detalicznych ekspozycji kredytowych 
w detalicznych ekspozycjach kredytowych ogółem 

Max 0,5% 0,03% 6% 

Ilość ekspozycji kredytowych udzielonych poza obowiązującymi 
standardami kredytowania (w okresie od daty ostatniego raportu) 

------ 42 szt. ----- 

Wartość ekspozycji kredytowych udzielonych poza obowiązującymi 
standardami kredytowania (w okresie od daty ostatniego raportu) 

------ 6.775.980 zł ----- 

Wartość ekspozycji kredytowych udzielonych poza obowiązującymi 
standardami kredytowania (w okresie od daty ostatniego raportu) w 
relacji do średniej wartości portfela kredytowego obliczonej wg stanów z 
końca miesięcy analizowanego okresu 

------ 9,25% ----- 

Udział portfela kredytów podmiotów niefinansowych w sumie 
bilansowej 

86% 80% 93% 

Ryzyko operacyjne  

Suma strat z kategorii 3.1 z okresu 12 miesięcy Max 391.000 zł 102.882 zł 26,3% 
Suma strat z kategorii 6.1 z okresu 12 miesięcy Max   72.109 zł   17.548 zł 24,3% 
Suma strat z kategorii 7.1 z okresu 12 miesięcy Max   41.046 zł     6.097 zł 14,8% 
Suma strat z kategorii 7.3 z okresu 12 miesięcy  Max        101 zł          20 zł 19,7% 

Ryzyko walutowe 

Udział całkowitej pozycji walutowej w funduszach własnych Max 2% 0,16% 8,08% 

Ryzyko płynności 

Ilość przypadków przekroczenia nadzorczej miary płynności M1  0 0 X 

Ilość przypadków przekroczenia nadzorczej miary płynności M2  0 0 X 

Kwota nadwyżki środków ponad kwotę środków wypełniających 
nadzorczą miarę płynności M1  

----- 6 506 065 zł X 

Ilość przekroczeń limitu luki płynności w okresie do 1 roku 

 (ponad dopuszczalne granice przekroczeń) 
0 0 X 

Ilość przekroczeń limitu luki płynności w okresie powyżej 1 roku 

(ponad dopuszczalne granice przekroczeń) 
0 0 X 

Ryzyko stopy procentowej 

Udział pozycji wrażliwych na zmiany stóp procentowych z terminami 
przeszacowania powyżej 1 roku w sumie bilansowej 

Max 2% 0 X 

Ilość przekroczeń limitu ryzyka przeszacowania i bazowego łącznie 0 0 X 

Ilość przekroczeń limitu ryzyka opcji klienta 0 0 X 
Ilość przekroczeń limitu ryzyka krzywej dochodowości 0 0 X 

Ryzyko kapitałowe  

Łączny współczynnik kapitałowy Min 13,25% 15,16% 114% 

Kapitał wewnętrzny/ Fundusze własne  Max 80% 56% 70% 

Limit alokacji funduszy własnych na ryzyko kredytowe, z podziałem na: Max 51% 46% 90% 

a)        regulacyjny wymóg kapitałowy  Max 50% 46% 92% 
b)        dodatkowy wymóg kapitałowy (w ramach II Filaru)  Max 1% 0% 0% 

Limit alokacji funduszy własnych na ryzyko operacyjne z podziałem na: Max 9% 6,8% 75% 

a)        regulacyjny wymóg kapitałowy  Max 8% 6,8% 85% 
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b)        dodatkowy wymóg kapitałowy (w ramach II Filaru)  Max 1% 0% 0% 

Limit alokacji funduszy własnych na ryzyko walutowe z podziałem na: Max 1% 0% 0% 

a)        regulacyjny wymóg kapitałowy  Max 0% 0% X 
b)        dodatkowy wymóg kapitałowy (w ramach II Filaru) Max 1% 0% 0% 

Limit alokacji funduszy własnych na ryzyko koncentracji  Max 3% 0% 0% 

Limit alokacji funduszy własnych na ryzyko płynności  Max 4% 0% 0% 

Limit alokacji funduszy własnych na ryzyko stopy procentowej w 
księdze bankowej 

Max 12% 3,5% 29% 

Limit alokacji funduszy własnych na ryzyko kapitałowe  Max 0% 0% X  

 
Uzyskane wartości powyższych wskaźników potwierdzają, iż ogólny profil ryzyka w Banku 

jest adekwatny do przyjętych założeń, określających tolerancję na ryzyko. Bank Spółdzielczy 

w Kcyni podejmował działania w 2017 r. zmierzające do zapewnienia prowadzenia 

działalności na bezpiecznym poziomie wynikającym z przyjętych i zatwierdzonych przez 

Rade Nadzorczą założeń i celów strategii działania Banku, strategii zarządzania ryzykami, 

poszczególnych procedur oraz założeń do Planu finansowego. Podejmowane prze Bank 

działania zapewniały stabilny i zrównoważony rozwój. 

Występujące w Banku ryzyko wynikało ze standardowych produktów bilansowych. Poziom 

limitów dopuszczalnej ekspozycji na ryzyko, stosowana polityka i metody zarządzania 

ryzykami przyczyniały się do prowadzenia bezpiecznej i rentownej działalności. 

W 2017 r. nie dokonywano zmian organizacyjnych i operacyjnych wpływających na profil 

ryzyka kredytowego. Nie zidentyfikowano nowych istotnych czynników ryzyka kredytowego 

ani istotnych słabych stron w procesie zarządzania tym ryzykiem. 

Miary płynności kształtowały się na bezpiecznym poziomie, powyżej ustalonych norm.  

Nie wystąpiło ryzyko utraty płynności ani symptomy wskazujące na konieczność 

uruchomienia planu awaryjnego płynności. 

Profil ryzyka operacyjnego, stopy procentowej, walutowego, kapitałowego i braku zgodności 

utrzymywał się na poziomie akceptowalnym przez Radę Nadzorczą Banku. 

 

 

 

 

 

………………………………. 
                                                                                                         (Zarząd) 
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Załącznik nr 3 
Do informacji z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału 

według stanu na dzień 31.12.2017 r. 
 
 

Kapitał podstawowy Tier 1: instrumenty i kapitały rezerwowe 
(A) KWOTA 

W DNIU 
UJAWNIENIA 

(B) 
ODNIESIENIE DO 

ARTYKUŁU 
ROZPORZĄDZENIA 

(UE) NR 575/ 2013 

(C) 
KWOTY UJĘTE 
PRZED PRZY-

JĘCIEM 
ROZPORZĄ-
DZENIA (UE) 
NR 575/2013 
LUB KWOTA 

REZYDUALNA 
OKREŚLONA W 

ROZPORZĄ-
DZENIU (UE) 
NR 575/2013 

1 Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne 9.988.144 art. 26 ust. 1, art. 27, 
28 i 29, wykaz EUNB, 
o którym mowa w art. 
26 ust. 3 

9.988.144 

 w tym: instrument typu 1  wykaz EUNB, o którym 
mowa w art. 26 ust. 3 

 

 w tym: instrument typu 2  wykaz EUNB, o którym 
mowa w art. 26 ust. 3 

 

 w tym: instrument typu 3  wykaz EUNB, o którym 
mowa w art. 26 ust. 3 

 

2 Zyski zatrzymane  art. 26 ust. 1 lit. c)  
3 Skumulowane inne całkowite dochody (i pozostałe kapitały 

rezerwowe, z uwzględnieniem niezrealizowanych zysków i 
strat zgodnie z mającymi zastosowanie standardami 
rachunkowości) 

92.445 art. 26 ust. 1 92.445 

3a Fundusze ogólne ryzyka bankowego 389.245 art. 26 ust. 1 lit. f) 389.245 
4 Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w art. 

484 ust. 3, i powiązane ażio emisyjne przeznaczone do 
wycofania z kapitału podstawowego Tier I 

289.200 art. 486 ust. 2 289.200 

 Zastrzyki kapitałowe ze strony sektora publicznego, 
podlegające zasadzie praw nabytych do dnia 1 stycznia 2018 
r. 

 art. 483 ust. 2  

5 Udziały mniejszości (kwota dopuszczona w skonsolido-
wanym kapitale podstawowym Tier I) 

 art. 84, 479, 480  

5a Niezależnie zweryfikowane zyski z bieżącego okresu po 
odliczeniu wszelkich możliwych do przewidzenia obciążeń 
lub dywidend 

 art. 26 ust. 2  

6 Kapitał podstawowy Tier I przed korektami regulacyjnymi 10.759.034  10.759.034 

Kapitał podstawowy Tier I: korekty regulacyjne 

7 Dodatkowe korekty wartości (kwota ujemna) -18.489 art. 34, 105 -18.489 
8 Wartości niematerialne i prawne (po odliczeniu powiązanej 

rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego) 
(kwota ujemna) 

-112.473 art. 36 ust. 1 lit. b), art. 
37 i art. 472 ust. 4 

-112.473 

9 Zbiór pusty w UE    
10 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte 

na przyszłej rentowności z wyłączeniem aktywów 
wynikających z różnic przejściowych (po odliczeniu 
powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego w przypadku spełnienia warunków okre-
ślonych w art. 38 ust. 3) (kwota ujemna) 

 art. 36 ust. 1 lit. c), art. 
38, art. 472 ust. 5 

 

11 
Kapitały rezerwowe odzwierciedlające wartość godziwą 
związane z zyskami lub stratami z tytułu instrumentów 
zabezpieczających przepływy pieniężne 

 art. 33 lit. a)  

12 
Kwoty ujemne będące wynikiem obliczeń kwot oczekiwanej 
straty 

 art. 36 ust. 1 lit. d), art. 
40, 159, art. 472 ust. 6 

 

13 Każdy wzrost kapitału własnego z tytułu aktywów seku- 
rytyzowanych (kwota ujemna) 

 art. 32 ust. 1  

14 Zyski lub straty z tytułu zobowiązań, wycenione według 
wartości godziwej, które wynikają ze zmian zdolności 
kredytowej instytucji 

 art. 33 lit. b)  

15 Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi 
świadczeniami (kwota ujemna) 

 art. 36 ust. 1 lit. e), art. 
41, art. 472 ust. 7 
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16 
Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały 
kapitałowe w instrumentach własnych w kapitale 
podstawowym Tier 1 (kwota ujemna) 

 art. 36 ust. 1 lit. f), art. 
42, art. 472 ust. 8 

 

17 Udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podsta-
wowym Tier 1 podmiotów sektora finansowego, jeżeli 
podmioty te mają z instytucją krzyżowe powiązania 
kapitałowe mające na celu sztuczne zawyżanie funduszy 
własnych instytucji (kwota ujemna) 

 art. 36 ust. 1 lit. g), art. 
44, art. 472 ust. 9 

 

18 Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały 
kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier 
1 podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie 
dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota 
przekraczająca próg 10 % oraz po odliczeniu 
kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota ujemna) 

 art. 36 ust. 1 lit h), art. 
43, 45, 46, art. 49 ust. 
2 i 3, art. 79, art. 472 
ust. 10 

 

19 Posiadane przez instytucję bezpośrednie, pośrednie i 
syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale 
podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli 
instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 
(kwota przekraczająca próg 10 % oraz po odliczeniu 
kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota ujemna) 

 art. 36 ust. 1 lit. i), art. 
43, 45, 47, art. 48 ust. 
1 lit. b), art. 49 ust. 1-
3, art. 79, 470, art. 472 
ust. 11 

 

20 Zbiór pusty w UE    
20a Kwota ekspozycji następujących pozycji kwalifikujących 

się do wagi ryzyka równej 1 250 %, jeżeli instytucja 
decyduje się na wariant odliczenia 

 art. 36 ust. 1 lit. k)  

20b w tym: znaczne pakiety akcji poza sektorem finansowym 
(kwota ujemna) 

 art. 36 ust. 1 lit. k) ppkt 
(i), art. 89-91 

 

20c w tym: pozycje sekurytyzacyjne (kwota ujemna)  art. 36 ust. 1 lit. k) ppkt 
(ii) 
art. 243 ust. 1 lit. b) 
art. 244 ust. 1 lit. b) 
art. 258 

 

20d w tym: dostawy instrumentów z późniejszym terminem 
rozliczenia (kwota ujemna) 

 art. 36 ust. 1 lit. k) ppkt 
(iii), art. 379 ust. 3 

 

21 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
wynikające z różnic przejściowych (kwota przekraczająca 
próg 10 %, po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego w przypadku spełnienia 
warunków określonych w art. 38 ust. 3) (kwota ujemna) 

 art. 36 ust. 1 lit c), art. 
38, art. 48 ust. 1 lit. a), 
art. 470, art. 472 ust. 5 

 

22 Kwota przekraczająca próg 15 % (kwota ujemna)  art. 48 ust. 1  

23 w tym: posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie 
instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów 
sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej 
inwestycji w te podmioty 

 art. 36 ust. 1 lit. i), art. 
48 ust. 1 lit. b), art. 
470, art. 472 ust. 11 

 

24 Zbiór pusty w UE    

25 w tym: aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
wynikające z różnic przejściowych 

 art. 36 ust. 1 lit c), art. 
38, art. 48 ust. 1 lit. a), 
art. 470, art. 472 ust. 5 

 

25a Straty za bieżący rok obrachunkowy (kwota ujemna) 
 art. 36 ust. 1 lit. a), art. 

472 ust. 3) 
 

25b Możliwe do przewidzenia obciążenia podatkowe związane z 
pozycjami kapitału podstawowego Tier I (kwota ujemna) 

 art. 36 ust. 1 lit. I)  

26 
Korekty regulacyjne stosowane w odniesieniu do kapitału 
podstawowego Tier I pod względem kwot ujętych przed 
przyjęciem CRR. 

   

26a 
Korekty regulacyjne dotyczące niezrealizowanych zysków i 
strat zgodnie z art. 467 i 468; 

   

 w tym: ...filtr dla niezrealizowanej straty 1  art. 467  

 w tym: ...filtr dla niezrealizowanej straty 2  art. 467  

 w tym: ...filtr dla niezrealizowanego zysku 1  art. 468  

 w tym: ...filtr dla niezrealizowanego zysku 2  art. 468  

26b Kwota, którą należy odjąć od lub dodać do kwoty kapitału 
podstawowego Tier I w odniesieniu do dodatkowych filtrów 
i odliczeń wymaganych przed przyjęciem CRR 

 art. 481  

 w tym: ...  art. 481  

27 Kwalifikowalne odliczenia od pozycji w kapitale dodat-
kowym Tier I, które przekraczają wartość kapitału 
dodatkowego Tier I instytucji (kwota ujemna) 

 art. 36 ust. 1 lit. j)  

28 
Całkowite korekty regulacyjne w kapitale podstawowym 
Tier 1 

-130.962  -130.962 
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29 Kapitał podstawowy Tier 1 10.759.034  10.759.034 

Kapitał dodatkowy Tier 1: instrumenty 

30 Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne  art. 51, 52  

31 w tym: zaklasyfikowane jako kapitał własny zgodnie z 
mającymi zastosowanie standardami rachunkowości 

   

32 w tym: zaklasyfikowane jako zobowiązania zgodnie z 
mającymi zastosowanie standardami rachunkowości 

   

33 Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w art. 
484 ust. 4, i powiązane ażio emisyjne przeznaczone do 
wycofania z kapitału dodatkowego Tier 1 

 art. 486 ust. 3  

 Zastrzyki kapitałowe ze strony sektora publicznego, 
podlegające zasadzie praw nabytych do dnia 1 stycznia 2018 
r. 

 art. 483 ust. 3  

34 Kwalifikujący się kapitał Tier 1 uwzględniony w skonsoli-
dowanym kapitale dodatkowym Tier 1 (w tym udziały 
mniejszości nieuwzględnione w wierszu 5) wyemitowany 
przez jednostki zależne i będący w posiadaniu stron trzecich 

 art. 85, 86, 480  

35 w tym: przeznaczone do wycofania instrumenty wyemi-
towane przez jednostki zależne 

 art. 486 ust. 3  

36 Kapitał dodatkowy Tier 1 przed korektami regulacyj-
nymi 

10.759.034  10.759.034 

Kapitał dodatkowy Tier 1: korekty regulacyjne 

37 Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały 
kapitałowe we własnych instrumentach dodatkowych w 
kapitale Tier 1 (kwota ujemna) 

 art. 52 ust. 1 lit. b), art. 
56 lit. a), art. 57, art. 
475 ust. 2 

 

38 Udziały kapitałowe we własnych instrumentach dodatko-
wych w kapitale Tier 1 podmiotów sektora finansowego, 
jeżeli podmioty te mają z instytucją krzyżowe powiązania 
kapitałowe mające na celu sztuczne zawyżanie funduszy 
własnych instytucji (kwota ujemna) 

 art. 56 lit. b), art. 58 i 
art. 475 ust. 3 

 

39 Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe we własnych 
instrumentach dodatkowych w kapitale Tier 1 podmiotów 
sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej 
inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 10 % 
oraz po odliczeniu kwalifikowanych pozycji krótkich) 
(kwota ujemna) 

 art. 56 lit. c), art. 59, 
60, 79, art. 475 ust. 4 

 

40 Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały 
kapitałowe we własnych instrumentach dodatkowych w 
kapitale Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli 
instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 
(kwota przekraczająca próg 10 % oraz po odliczeniu 
kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota ujemna) 

 art. 56 lit. d), art. 59, 
79, art. 475 ust. 4 

 

41 Korekty regulacyjne stosowane w odniesieniu do kapitału 
dodatkowego Tier I pod względem kwot ujętych przed 
przyjęciem CRR oraz kwot ujętych w okresie przejściowym 
przeznaczonych do wycofania zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 575/2013 (tj. kwoty rezydualne określone w CRR) 

   

41 a Kwoty rezydualne odliczane od kapitału dodatkowego Tier I 
w odniesieniu do odliczeń od kapitału podstawowego Tier I 
w okresie przejściowym zgodnie z art. 472 rozporządzenia 
(UE) nr 575/2013 

 art. 472, art. 472 ust. 3 
lit. a), art. 472 ust. 4, 
art. 472 ust. 6, art. 472 
ust. 8 lit. a), art. 472 
ust. 9, art. 472 ust. 10 
lit. a), art. 472 ust. 11 
lit. a) 

 

 W tym pozycje, które należy wyszczególnić, np. istotne 
straty netto w bieżącym okresie, wartości niematerialne i 
prawne, brak rezerw na pokrycie oczekiwanych strat itd. 

   

41 b Kwoty rezydualne odliczane od kapitału dodatkowego Tier I 
w odniesieniu do odliczeń od kapitału podstawowego Tier II 
w okresie przejściowym zgodnie z art. 475 rozporządzenia 
(UE) nr 575/2013. 

 art. 477, art. 477 ust. 3, 
art. 477 ust. 4 lit. a) 

 

 W tym pozycje, które należy wyszczególnić, np. krzyżowe 
powiązania kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II, 
bezpośrednie udziały kapitałowe w nieistotnych 
inwestycjach w kapitał innych podmiotów sektora finan-
sowego itd. 

   

41c Kwota, którą należy odjąć od lub dodać do kwoty kapitału 
dodatkowego Tier I w odniesieniu do dodatkowych filtrów i 
odliczeń wymaganych przed przyjęciem CRR 

 art. 467, 468, 481  

 w tym: ...możliwe filtry dla niezrealizowanych strat  art. 467  
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 w tym: ...możliwe filtry dla niezrealizowanych zysków  art. 468  
 w tym: ...  art. 481  
42 Kwalifikowalne odliczenia od pozycji w kapitale Tier II, 

które przekraczają wartość kapitału Tier II instytucji (kwota 
ujemna) 

 art. 56 lit. e)  

43 
Całkowite korekty regulacyjne w kapitale dodatkowym 
Tier 1 

   

44 Kapitał dodatkowy Tier 1    

45 
Kapitał Tier 1 (kapitał Tier 1 = kapitał podstawowy Tier 
1 + kapitał dodatkowy Tier 1) 

10.628.073  10.628.073 

Kapitał Tier II: instrumenty i rezerwy 

46 Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne  art. 62, 63  
47 Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w art. 

484 ust. 5, i powiązane ażio emisyjne przeznaczone do 
wycofania z kapitału Tier II 

 art. 486 ust. 4  

 Zastrzyki kapitałowe ze strony sektora publicznego, 
podlegające zasadzie praw nabytych do dnia 1 stycznia 2018 
r. 

 art. 483 ust. 4  

48 Kwalifikujące się instrumenty funduszy własnych 
uwzględnione w skonsolidowanym kapitale Tier II (w tym 
udziały mniejszości i instrumenty dodatkowe w kapitale 
Tier I nieuwzględnione w wierszach 5 lub 34) wyemitowane 
przez jednostki zależne i będące w posiadaniu stron trzecich 

 art. 87, 88, 480  

49 w tym: przeznaczone do wycofania instrumenty wyemi-
towane przez jednostki zależne 

 art. 486 ust. 4  

50 Korekty z tytułu ryzyka kredytowego  art. 62 lit. c) i d)  

51 Kapitał Tier II przed korektami regulacyjnymi    

Kapitał Tier II: korekty regulacyjne 

52 Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały 
kapitałowe w instrumentach własnych w kapitale Tier II i 
pożyczki podporządkowane (kwota ujemna) 

 art. 63 lit. b) ppkt (i), 
art. 66 lit. a), art. 67, 
art. 477 ust. 2 

 

53 Udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II i 
pożyczki podporządkowane podmiotów sektora finanso-
wego, jeżeli podmioty te mają z instytucją krzyżowe 
powiązania kapitałowe mające na celu sztuczne zawyżanie 
funduszy własnych instytucji (kwota ujemna) 

 art. 66 lit. b), art. 68 i 
art. 477 ust. 3 

 

54 Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w instru-
mentach w kapitale Tier II i pożyczki podporządkowane 
podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie 
dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota 
przekraczająca próg 10 % oraz po odliczeniu kwalifiko-
wanych pozycji krótkich) (kwota ujemna) 

 art. 66 lit. c), art. 69, 
70, 79, art. 477 ust. 4 

 

54a 
w tym: nowe udziały kapitałowe niebędące przedmiotem 
uzgodnień dotyczących okresu przejściowego 

   

54 b w tym udziały kapitałowe istniejące przed dniem 1 stycznia 
2013 r. i będące przedmiotem uzgodnień dotyczących 
okresu przejściowego 

   

55 Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały 
kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II i pożyczki 
podporządkowane podmiotów sektora finansowego, jeżeli 
instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (po 
odliczeniu kwalifikowalnych pozycji krótkich) (kwota 
ujemna) 

 art. 66 lit. d), art. 69, 
79, art. 477 ust. 4 

 

56 Korekty regulacyjne stosowane w odniesieniu do kapitału 
Tier II pod względem kwot ujętych przed przyjęciem CRR 
oraz kwot ujętych w okresie przejściowym, przeznaczonych 
do wycofania zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 575/2013 
(tj. kwoty rezydualne określone w CRR) 

   

56a Kwoty rezydualne odliczane od kapitału Tier II w odnie-
sieniu do odliczeń od kapitału podstawowego Tier I w 
okresie przejściowym zgodnie z art. 472 rozporządzenia 
(UE) nr 575/2013 

 art. 472, art. 472 ust. 
3 lit. a), art. 472 ust. 
4, art. 472 ust. 6, art. 
472 ust. 8 lit. a), art. 
472 ust. 9, art. 472 
ust. 10 lit. a), art. 472 
ust. 11 lit. a) 

 

 W tym pozycje, które należy wyszczególnić, np. istotne 
straty netto w bieżącym okresie, wartości niematerialne i 
prawne, brak rezerw na pokrycie oczekiwanych strat itd. 

   

56b Kwoty rezydualne odliczane od kapitału Tier II w odnie-
sieniu do odliczeń od kapitału dodatkowego Tier I w okresie 

 art. 475, art. 475 ust. 
2 lit. a), art. 475 ust. 
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przejściowym zgodnie z art. 475 rozporządzenia (UE) nr 
575/2013. 

3, art. 475 ust. 4 lit. a) 

 W tym pozycje, które należy wyszczególnić, np. krzyżowe 
powiązania kapitałowe w dodatkowych instrumentach w 
kapitale Tier I, bezpośrednie udziały kapitałowe w 
nieistotnych inwestycjach dokonywanych w kapitał innych 
podmiotów sektora finansowego itd. 

   

56c Kwota, którą należy odjąć od lub dodać do kwoty kapitału 
Tier II w odniesieniu do dodatkowych filtrów i odliczeń 
wymaganych przed przyjęciem CRR 

 art. 467, 468, 481  

 w tym: ...możliwe filtry dla niezrealizowanych strat  art. 467  

 w tym: ...możliwe filtry dla niezrealizowanych zysków  art. 468  

 w tym: ...  art. 481  

57 Całkowite korekty regulacyjne w kapitale Tier II 
   

58 Kapitał Tier II 
   

59 
Łączny kapitał (łączny kapitał = kapitał Tier I + kapitał 
Tier II) 

10.628.073  10.628.073 

59a Aktywa ważone ryzykiem pod względem kwot ujętych 
przed przyjęciem CRR oraz kwot ujętych w okresie 
przejściowym, przeznaczonych do wycofania zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 575/2013 (tj. kwoty rezydualne 
określone w CRR) 

61.104.051  61.104.051 

 w tym: pozycje nieodliczone od kapitału podstawowego 
Tier I (kwoty rezydualne określone w rozporządzeniu (UE) 
nr 575/2013) 
(pozycje, które należy wyszczególnić, np. aktywa z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej 
rentowności po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego, pośrednie udziały 
kapitałowe w instrumentach własnych w kapitale 
podstawowym Tier I itd.) 

 art. 472, art. 472 ust. 
5, art. 472 ust. 8 lit. 
b), art. 472 ust. 10 lit. 
b), art. 472 ust. 11 lit. 
b) 

 

 w tym: pozycje nieodliczone od kapitału dodatkowego Tier 
I (kwoty rezydualne określone w rozporządzeniu (UE) nr 
575/2013) 
(pozycje, które należy wyszczególnić, np. krzyżowe 
powiązania kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II, 
bezpośrednie udziały kapitałowe w nieistotnych inwesty-
cjach w kapitał innych podmiotów sektora finansowego itd.) 

 art. 475, art. 475 ust. 
2 lit. b), art. 475 ust. 2 
lit. c), art. 475 ust. 4 
lit. b) 

 

 w tym: pozycje nieodliczone od kapitału Tier II (kwoty 
rezydualne określone w rozporządzeniu (UE) nr 575/ 2013) 
(pozycje, które należy wyszczególnić, np. pośrednie udziały 
kapitałowe w instrumentach własnych w kapitale Tier II, 
pośrednie udziały kapitałowe w nieistotnych inwestycjach w 
kapitał innych podmiotów sektora finansowego, pośrednie 
udziały kapitałowe w istotnych inwestycjach w kapitał 
innych podmiotów sektora finansowego itd.) 

 art. 477, art. 477 ust. 
2 lit. b), art. 477 ust. 2 
lit. c), art. 477 ust. 4 
lit. b) 

 

60 Aktywa ważone ryzykiem razem 
61.104.051  61.104.051 

Współczynniki i bufory kapitałowe 

61 
Kapitał podstawowy Tier I (wyrażony jako odsetek kwoty 
ekspozycji na ryzyko) 

15,16 art. 92 ust. 2 lit. a), 
art. 465 

15,16 

62 
Kapitał Tier I (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na 
ryzyko) 

15,16 art. 92 ust. 2 lit. b), 
art. 465 

15,16 

63 Łączny kapitał (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na 
ryzyko) 

15,16 art. 92 ust. 2 lit. c) 15,16 

64 Wymóg bufora dla poszczególnych instytucji (wymóg 
dotyczący kapitału podstawowego Tier I zgodnie z art. 92 
ust. 1 lit. a) powiększony o wymogi utrzymywania bufora 
zabezpieczającego i antycyklicznego, jak również bufor 
ryzyka systemowego oraz bufor instytucji o znaczeniu 
systemowym (bufor globalnych instytucji o znaczeniu 
systemowym lub bufor innych instytucji o znaczeniu 
systemowym) wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na 
ryzyko) 

 dyrektywa w sprawie 
wymogów kapitało-
wych, art. 128, 129, 
130 

 

65 w tym: wymóg utrzymywania bufora zabezpieczającego    

66 w tym: wymóg utrzymywania bufora antycyklicznego    
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67 w tym: wymóg utrzymywania bufora ryzyka systemowego    

67a w tym: bufor globalnych instytucji o znaczeniu syste-
mowym lub bufor innych instytucji o znaczeniu syste-
mowym 

 dyrektywa w sprawie 
wymogów kapitało-
wych, art. 131 

 

68 
Kapitał podstawowy Tier I dostępny w celu pokrycia 
buforów (wyrażony jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji 
na ryzyko) 

 dyrektywa w sprawie 
wymogów kapitało-
wych, art. 128 

 

69 [nieistotne w przepisach unijnych]    

70 [nieistotne w przepisach unijnych] 
   

71 [nieistotne w przepisach unijnych] 
   

Współczynniki i bufory kapitałowe 

72 Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe podmiotów 
sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej 
inwestycji w te podmioty (kwota poniżej progu 10 % oraz 
po odliczeniu kwalifikowalnych pozycji krótkich) 

 art. 36 ust. 1 lit. h), 
art. 45, 46, art. 472 
ust. 10 
art. 56 lit. c), art. 59, 
60, art. 475 ust. 4 art. 
66 lit. c), art. 69, 70, 
art. 477 ust. 4 

 

73 Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały 
kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I 
podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała 
znacznej inwestycji w te podmioty (kwota poniżej progu 10 
% oraz po odliczeniu kwalifikowalnych pozycji krótkich) 

 art. 36 ust. 1 lit. i), art. 
45, 48, 470, art. 472 
ust. 11 

 

74 Zbiór pusty w UE    
75 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

wynikające z różnic przejściowych (kwota poniżej progu 10 
%, po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego w przypadku spełnienia warunków 
określonych w art. 38 ust. 3) 

 art. 36 ust. 1 lit. c), 
art. 38, 48, 470, art. 
472 ust. 5 

 

Pułapy stosowane do uwzględniania rezerw w kapitale Tier II 

76 Korekty z tytułu ryzyka kredytowego uwzględnione w 
kapitale Tier II w odniesieniu do ekspozycji objętych 
metodą standardową (przed zastosowaniem pułapu) 

 art. 62  

77 Pułap uwzględniania korekt z tytułu ryzyka kredytowego w 
kapitale Tier II zgodnie z metodą standardową 

 art. 62  

78 Korekty z tytułu ryzyka kredytowego uwzględnione w 
kapitale Tier II w odniesieniu do ekspozycji objętych 
metodą wewnętrznych ratingów (przed zastosowaniem 
pułapu) 

 art. 62  

79 Pułap uwzględniania korekt z tytułu ryzyka kredytowego w 
kapitale Tier II zgodnie z metodą wewnętrznych ratingów 

 art. 62  

Instrumenty kapitałowe będące przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania (mających zastosowanie wyłącznie od dnia 1 stycznia 
2013 r. do dnia 1 stycznia 2022 r.) 

80 
Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów w kapitale 
podstawowym Tier I będących przedmiotem ustaleń 
dotyczących wycofania 

 
art. 484 ust. 3, art. 
486 ust. 2 i 5 

 

81 
Kwota wyłączona z kapitału podstawowego Tier I ze 
względu na pułap (nadwyżka ponad pułap po upływie 
terminów wykupu i zapadalności) 

 
art. 484 ust. 3, art. 
486 ust. 2 i 5 

 

82 
Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów dodatkowych 
w kapitale Tier I będących przedmiotem ustaleń 
dotyczących wycofania 

 art. 484 ust. 4, art. 
486 ust. 3 i 5 

 

83 Kwota wyłączona z kapitału dodatkowego Tier I ze względu 
na pułap (nadwyżka ponad pułap po upływie terminów 
wykupu i zapadalności) 

 art. 484 ust. 4, art. 
486 ust. 3 i 5 

 

84 Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów w kapitale 
Tier II będących przedmiotem ustaleń dotyczących 
wycofania 

 art. 484 ust. 5, art. 
486 ust. 4 i 5 

 

85 Kwota wyłączona z kapitału Tier II ze względu na pułap 
(nadwyżka ponad pułap po upływie terminów wykupu i 
zapadalności) 

 art. 484 ust. 5, art. 
486 ust. 4 i 5 
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Załącznik nr 4 
Do informacji z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału 

według stanu na dzień 31.12.2017 r. 
 

Ujawnienie informacji w zakresie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej 

 

 

System kontroli wewnętrznej obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Banku i jest 

dostosowany do charakteru i profilu ryzyka i skali działalności Banku. 

Funkcjonujący w Banku system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej są 

zorganizowane na trzech, niezależnych i wzajemnie uzupełniających się liniach obrony 

(poziomach).  

      Na pierwszą linię obrony składa się operacyjne zarządzanie ryzykiem, powstałym  

w związku z działalnością prowadzoną przez Bank. Komórki pierwszej linii obrony 

odpowiedzialne są za projektowanie i zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych, 

w szczególności w procesach biznesowych funkcjonujących w Banku oraz zgodności 

postępowania z regulacjami. 

      Na drugą linię obrony składa się zarządzanie przez pracowników na specjalnie 

powołanych do tego stanowiskach i komórkach organizacyjnych niezależne od operacyjnego 

zarządzania ryzykiem na pierwszym poziomie. Druga linia obrony odpowiedzialna jest m.in. 

za monitorowanie bieżące przyjętych mechanizmów kontrolnych, przeprowadzanie 

pionowych testów mechanizmów kontrolnych, ocenę adekwatności i skuteczności 

mechanizmów kontrolnych, matryce funkcji kontroli, prowadzenie rejestru nieprawidłowości 

znaczących i krytycznych oraz raportowanie o tych nieprawidłowościach. 

      Trzecią linię obrony stanowi audyt wewnętrzny realizowany przez Spółdzielczy System 

Ochrony SGB. Audyt wewnętrzny odpowiedzialny jest za badanie oraz ocenę adekwatności i 

skuteczności mechanizmów kontroli i niezależnego monitorowania ich przestrzegania 

odpowiednio w ramach pierwszej i drugiej linii obrony, zarówno w odniesieniu do systemu 

zarządzania ryzykiem, jak i systemu kontroli wewnętrznej.    

 

Celem systemu kontroli wewnętrznej Banku jest: 

 - wspomaganie zarządzania Bankiem, realizacja wyznaczonych celów, w tym 

usprawnianie realizacji zadań Banku oraz zapewnienie bezpieczeństwa i stabilnego jego 

funkcjonowania, przyczyniające się w szczególności do zapewnienia:   

1. skuteczności i efektywności działania Banku, 
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2. wiarygodności sprawozdawczości finansowej, 

3.przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku, 

4.zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi  

i standardami rynkowymi.  

 

W ramach systemu kontroli wewnętrznej w Banku wyodrębniona jest: 

1. funkcja kontroli, na którą składają się wszystkie mechanizmy kontrolne w procesach 

funkcjonujących w Banku, niezależne monitorowanie przestrzegania tych mechanizmów 

kontrolnych oraz raportowanie w ramach funkcji kontroli, 

2. komórka do spraw zgodności, której zadaniem jest identyfikacja, ocena, kontrola i 

monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności banku z przepisami zewnętrznymi, 

regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w 

tym zakresie.  

3. niezależną komórkę audytu wewnętrznego – komórka Spółdzielni wykonująca zadania 

związane z przeprowadzaniem audytu w Systemie Ochrony. 

Na wszystkich poziomach, w ramach systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli 

wewnętrznej stosowane są odpowiednie mechanizmy kontrolne lub niezależne monitorowanie 

ich przestrzegania.  

Mechanizmy kontrolne przyjęte w Banku wbudowane są w funkcjonujące procesy, 

czynności, w codzienną działalność operacyjną Banku. Proces projektowania, zatwierdzania i 

wprowadzania w Banku mechanizmów kontrolnych jest odpowiednio udokumentowany i 

umożliwia przypisanie komórkom organizacyjnym odpowiedzialności za realizację zadań w 

poszczególnych etapach tego procesu.  

W Banku zapewniona jest niezależność monitorowania pionowego poprzez jednoznaczne 

wyodrębnienie linii obrony oraz poziomego poprzez rozdzielenie zadań dotyczących 

stosowania danego mechanizmu kontrolnego i niezależnego monitorowania jego 

przestrzegania w ramach danej linii. Za monitorowanie odpowiednio: poziome (weryfikacja 

bieżąca, testowanie) w ramach danej linii odpowiedzialni są wyznaczeni pracownicy, w tym 

kierownicy jednostek/komórek organizacyjnych oraz pionowe pierwszej linii obrony przez 

drugą linię obrony odpowiada komórka kontroli wewnętrznej/ds. testowania pionowego/ ….. 

oraz komórka do spraw zgodności. Monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych 

obejmuje weryfikację bieżącą i testowanie w ramach monitorowania pionowego i poziomego 

z uwzględnieniem: 

− celów systemu kontroli wewnętrznej, 
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− złożoności procesów, w tym zwłaszcza procesów istotnych, 

− liczby, rodzaju i stopnia złożoności mechanizmów kontrolnych, 

− ryzyka zaistnienia nieprawidłowości, 

− zasobów poszczególnych linii obrony, w tym kwalifikacji, doświadczenia  

i umiejętności pracowników tych linii, 

− zasady proporcjonalności. 

 

Matryca funkcji kontroli: 

 

Podstawowym narzędziem do operacyjnego zarządzania systemem kontroli w Banku jest 

matryca funkcji kontroli, w której powiązano cele ogólne systemu kontroli wewnętrznej i 

wyodrębnione w ich ramach cele szczegółowe z procesami istotnymi wraz z wpisanymi w te 

procesy kluczowymi mechanizmami kontrolnymi i niezależnym monitorowaniem tych 

mechanizmów.  

Bank określił kategorie nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli wewnętrznej, 

biorąc pod uwagę ich negatywny wpływ na zapewnienie osiągania określonych celów 

systemu kontroli wewnętrznej. Nadanie odpowiedniej kategorii nieprawidłowości 

stwierdzonej, w ramach niezależnego monitorowania, polega na oszacowaniu poziomu 

ryzyka związanego z tą nieprawidłowością. W Banku prowadzony jest rejestr wszystkich 

nieprawidłowości znaczących i krytycznych. Wykryte w ramach pierwszej linii obrony 

nieprawidłowości znaczące lub krytyczne, są niezwłocznie raportowane do komórki 

organizacyjnej drugiej linii obrony, odpowiedzialnej za niezależne monitorowanie procesu, w 

ramach którego zaistniała dana nieprawidłowość znacząca lub krytyczna, a w przypadku 

nieprawidłowości krytycznych również do Zarządu Banku oraz komórki audytu 

wewnętrznego. Stwierdzone w ramach drugiej linii obrony nieprawidłowości znaczące lub 

krytyczne, są niezwłocznie raportowane do Zarządu Banku i Rady Nadzorczej, a w przypadku 

nieprawidłowości krytycznych również do komórki audytu wewnętrznego. 

Zarząd i Rada Nadzorcza otrzymuje w okresach półrocznych informacje o wynikach 

testowania pionowego i poziomego przestrzegania kluczowych mechanizmów kontrolnych  

z uwzględnieniem m.in. zestawienia wykrytych nieprawidłowości znaczących i krytycznych 

oraz informacji dotyczących efektów działań podjętych w celu usunięcia tych 

nieprawidłowości.  

Zgodnie z Umową Systemu Ochrony komórka audytu wewnętrznego przygotowuje 

syntetyczną informację o najistotniejszych nieprawidłowościach, stwierdzanych w trakcie 
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audytów wewnętrznych i w okresach półrocznych przekazuje do Banku. Bank wykorzystuje 

ww. informacje w celu poprawy jakości wykonywanych usług i obniżenia poziomu ryzyka 

prowadzonej działalności. 

 

Rada Nadzorcza: 

     Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem i zapewnieniem funkcjonowania 

adekwatnego systemu kontroli wewnętrznej oraz odpowiedzialna jest za monitorowanie jego 

skuteczności, z zastrzeżeniem, iż nadzór nad funkcjonowaniem audytu wewnętrznego 

sprawuje Rada Nadzorcza Spółdzielni. 

     Nadzór Rady Nadzorczej nad funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej obejmuje 

m.in.: 

1) akceptowanie zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, w tym matrycy 

funkcji kontroli,  

2) zatwierdzenie zasad kategoryzacji nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli 

wewnętrznej, 

3) zatwierdzenie kryteriów adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, 

4) półroczną ocenę efektów działań podjętych w celu usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu mechanizmów kontrolnych, 

5) coroczną ocenę adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej,  

w tym funkcji kontroli, komórki do spraw zgodności oraz wyników audytu 

przeprowadzonego przez komórkę audytu. 

 

Zarząd: 

Zarząd, w ramach trzech linii obrony, odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz 

zapewnienie we wszystkich jednostkach/komórkach/stanowiskach organizacyjnych Banku, 

funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, który obejmuje 

funkcję kontroli i komórkę do spraw zgodności. 

      Do zadań Zarządu, należy w szczególności: 

1) ustanowienie, w ramach trzech linii obrony, kryteriów adekwatności i skuteczności 

systemu kontroli wewnętrznej, 

2) zapewnienie ciągłości i skuteczności działania systemu kontroli wewnętrznej, a także 

właściwej współpracy wszystkich pracowników Banku w ramach funkcji kontroli 

z komórką do spraw zgodności i komórką audytu oraz dostępu osobom wykonującym 

czynności kontrolne/czynności audytowe do niezbędnych dokumentów źródłowych, w 
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tym zawierających informacje poufne, 

3) określenie rodzaju działań podejmowanych w celu usunięcia nieprawidłowości 

wykrytych przez system kontroli wewnętrznej, w tym środki naprawcze  

i dyscyplinujące, 

4) sporządzanie okresowej (nie rzadziej niż raz w roku) informacji dla Rady Nadzorczej 

o sposobie wypełniania zadań przez pracowników Banku w ramach funkcji kontroli 

oraz komórki do spraw zgodności ze szczególnym uwzględnieniem: 

a) adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w zapewnieniu 

osiągania każdego z celów systemu kontroli wewnętrznej, 

b) skali i charakterze nieprawidłowości znaczących i krytycznych oraz 

najważniejszych działań zmierzających do usunięcia tych nieprawidłowości,  

w tym o podjętych środkach naprawczych i dyscyplinujących, 

c) zapewnienia niezależności komórce do spraw zgodności, 

d) zapewnienia środków finansowych niezbędnych do skutecznego wykonywania 

przez pracowników komórki zgodności oraz do systematycznego podnoszenia 

kwalifikacji oraz zdobywania doświadczenia i umiejętności przez pracowników 

tej komórki, 

5) zatwierdzanie listy istotnych procesów wyodrębnionych przez Bank oraz ich 

powiązanie z celami ogólnymi i szczegółowymi systemu kontroli wewnętrznej, 

6) zapewnienie dokonywania regularnego przeglądu wszystkich procesów 

funkcjonujących w Banku pod kątem ich istotności, 

7) zatwierdzenie zasad kategoryzacji nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli 

wewnętrznej, 

8) zapewnienie niezależnego monitorowania przestrzegania mechanizmów kontrolnych 

poprzez określenie odpowiedniego jego zakresu i kryteriów, 

9) wyznaczenie komórki organizacyjnej/stanowiska odpowiedzialnej za zadania 

związane z prowadzeniem matrycy funkcji kontroli, określenie formy 

udokumentowania przeprowadzonego przeglądu i oceny efektywności wewnętrznych 

mechanizmów kontrolnych oraz wniosków wynikających z tych przeglądów, 

10) określenie trybu przekazania wewnątrz Banku raportu pokontrolnego/raportu,  

w celu podjęcia działań służących usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości 

mechanizmów kontroli oraz sposobu kontroli skorygowania tych nieprawidłowości. 
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Komórka kontroli wewnętrznej: 

       W Banku, w pionie Prezesa Zarządu, działa komórka kontroli wewnętrznej 

odpowiedzialna  za wykonywanie zadań związanych z niezależnym monitorowaniem 

pionowym. 

Do zadań tej komórki należy m.in.: 

1) przeprowadzanie pionowych testów przestrzegania kluczowych mechanizmów 

kontrolnych, 

2) ocena adekwatności i skuteczności kluczowych mechanizmów kontrolnych, 

3) prowadzenie rejestru nieprawidłowości istotnych i krytycznych, 

4) raportowanie o przestrzeganiu kluczowych mechanizmów kontrolnych, obejmujące co 

najmniej zestawienie wykrytych nieprawidłowości znaczących i krytycznych,  

5) administrowanie matrycą funkcji kontroli, w tym pozyskiwanie informacji 

niezbędnych do przygotowania i aktualizacji matrycy. 

        Komórka do spraw zgodności odpowiedzialna jest za identyfikację, ocenę, kontrolę i 

monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami 

wewnętrznymi i standardami rynkowymi (w szczególności rekomendacjami KNF nie 

związanymi z zarządzaniem ryzykiem).  

W ramach funkcji kontroli, komórka do spraw zgodności odpowiedzialna jest m.in. za 

zapewnienie zgodności poprzez: 

1) weryfikację bieżącą pionową, w przypadku gdy ta weryfikacja nie została przypisana 

innym pracownikom lub komórkom organizacyjnym w ramach drugiej linii obrony, 

2) testowanie pionowe przestrzegania kluczowych mechanizmów kontrolnych, 

zapewniających osiąganie zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami 

wewnętrznymi i standardami rynkowymi. 

Proces zarządzania ryzykiem braku zgodności określony zostały w odrębnej regulacji 

normującej zasady zarządzania zgodności 

Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Banku, wypełniając swoje obowiązki, 

wprowadzają w życie przyjęte przez Zarząd wewnętrzne strategie i procedury dotyczące 

zarządzania ryzykiem, a przede wszystkim: 

1) odpowiadają za wdrożenie odpowiednich mechanizmów kontrolnych; 

2) monitorują prawidłowość przestrzegania mechanizmów kontrolnych. 
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Załącznik nr 5 

Do informacji z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału 

według stanu na dzień 31.12.2017 r. 

 

 

Ujawnienie informacji o spełnieniu przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu 

wymogów określonych w art. 22aa. Ustawy Prawo bankowe. 

 

1. Rada Nadzorcza podjęła Uchwały stwierdzające, iż poszczególni członkowie Zarządu dają 

rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, w tym prowadzenia działalności 

Banku z zachowaniem bezpieczeństwa wkładów i lokat w nim zgromadzonych. Posiadają 

wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizacji zarządzania ryzykiem, a 

reputacja osobista nie stwarza zagrożenia dla utraty reputacji Banku . 

2. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę stwierdzającą, że Zarząd jako organ kolegialny posiada 

odpowiednie doświadczenie praktyczne dające rękojmie ostrożnego i stabilnego zarządzania 

Bankiem, a pochodna działań członków Zarządu nie stwarza zagrożenia dla utraty reputacji 

Banku. 

3. Zebranie Przedstawicieli podjęło Uchwały stwierdzające, iż poszczególni członkowie Rady 

Nadzorczej są w stanie w sposób konstruktywny kwestionować podejmowane przez Zarząd 

decyzje, sprawować skuteczny nadzór, posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do 

realizacji czynności nadzorczych, a ich reputacja osobista nie stwarza zagrożenia dla utraty 

reputacji Banku. 

5. Zebranie Przedstawicieli podjęło Uchwałę stwierdzającą, że Rada Nadzorcza jako organ 

kolegialny daje rękojmię ostrożnego i stabilnego nadzoru nad zarządzaniem Bankiem, a 

pochodna działań członków Rady Nadzorczej nie stwarza zagrożenia dla utraty reputacji 

Banku.  

4. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej spełniają również warunki art. 22aa ust. 3 ustawy 

– Prawo bankowe, tzn. nie pełnią funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej poza bankiem 

w nadmiernej liczbie. 

 


