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I. Wprowadzenie 

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie, zwany dalej „Bankiem”, zobowiązany jest na mocy 

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

(zwanego dalej Rozporządzeniem CRR) oraz ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 128 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawa Prawo bankowe”, ogłaszad w sposób 

ogólnie dostępny informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności 

kapitałowej z wyłączeniem informacji nieistotnych, zastrzeżonych lub poufnych. 

Niniejszy dokument zawiera informacje oparte na kalkulacjach zgodnych z przepisami 

obowiązującymi w dniu 31 grudnia 2016 roku. 

 

II. Informacje o Banku 

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie z siedzibą we Włoszczowie, ul. Partyzantów 5, wpisany jest do   

rejestru   pod  poz. KRS 0000073854   w  Sądzie  Rejonowym  w  Kielcach, X Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego.  

Władze Banku stanowią następujące organy: 

1. Zebranie Przedstawicieli, 

2. Rada Nadzorcza, 

3. Zarząd. 

W skład Zarządu Banku w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wchodzili: 

1. Artur Kowalczyk – Prezes Zarządu 

2. Henryk Szymczyk – Wiceprezes Zarządu 

3. Urszula Krupska – Wiceprezes Zarządu. 

W skład Rady Nadzorczej Banku w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wchodzili: 

1. Jan Chołubek – Przewodniczący Rady 

2. Witold Depta – Zastępca Przewodniczącego Rady 

3. Tadeusz Ciosek – Sekretarz Rady 

4. Krzysztof Bałazioski  - Członek Rady 

5. Andrzej Gacia  - Członek Rady 

6. Ryszard Pasoo  - Członek Rady 

7. Jerzy Pyka  - Członek Rady 

8. Andrzej Wiekiera  - Członek Rady 

Bank jest spółdzielnią prowadzącą swoją działalnośd na podstawie: 

1. ustawy z dnia 7 grudnia 2000 roku o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się 

i bankach zrzeszających, 

2. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, 

3. ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze, 

4. innych ustaw oraz Statutu Banku. 

Bank jest zrzeszony w Bankiem BPS S.A. w Warszawie oraz jest uczestnikiem Systemu Ochrony 

Zrzeszenia BPS. Bank działa na terenie powiatu włoszczowskiego oraz  jędrzejowskiego, 

kieleckiego, koneckiego z terenu województwa świętokrzyskiego i częstochowskiego, 

zawierciaoskiego z terenu województwa śląskiego,  radomszczaoskiego z terenu województwa 

łódzkiego. Podstawową strukturę organizacyjną w Banku Spółdzielczym tworzą:  

1. Centrala,  
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2. Oddziały.  

W ramach Banku tworzone są: Filie i Punkty Obsługi Klienta, podporządkowane bezpośrednio 

Centrali lub Oddziałom.  W 2016 roku Bank prowadził działalnośd w następujących jednostkach 

organizacyjnych: Centrala Włoszczowa, Oddziały Banku w: Kluczewsku, Krasocinie, Chlewicach, 

Filia w Radkowie, Punkty Obsługi Klienta : w Olesznie, w Moskorzewie, przy Starostwie 

Powiatowym we Włoszczowie, przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” oraz przy Placu Wolności. 

 

III. Fundusze własne  

Bank definiuje części składowe funduszy własnych zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzieo 

31 grudnia 2016 roku, w szczególności z postanowieniami Rozporządzenia CRR oraz ustawy Prawo 

bankowe. Fundusze własne Banku obejmują: 

1. Kapitał Tier I, w skład którego wchodzą kapitały podstawowe Tier I obejmujące: 

a) fundusz zasobowy, 

b) fundusz rezerwowy, 

c) fundusz ogólnego ryzyka bankowego, 

d) fundusz udziałowy – uwzględniany w części dozwolonej przez organ nadzorczy, 

e) niezrealizowane zyski i straty na instrumentach dłużnych i kapitałowych dostępnych do 

sprzedaży oraz fundusz z aktualizacji rzeczowych aktywów trwałych są ujmowane w 

funduszach własnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu CRR oraz w 

ustawie Prawo bankowe. Zgodnie z art. 171a ustawy Prawo bankowe zastosowane zostały 

następujące wartości procentowe: 

 niezrealizowane zyski są usuwane z funduszy własnych w 40%, 

 niezrealizowane straty są uwzględniane w funduszach własnych w 100%. 

2. Kapitał Tier II, obejmujący rezerwę z tytułu ogólnego, 

3. Bank dokonuje zmniejszeo funduszy własnych (kapitał Tier I) o następujące elementy: 

a) wartości niematerialne i prawne, 

b) korektę wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny. 

Kapitał z aktualizacji wyceny tworzony jest w wyniku: 

a) wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, 

b) aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych (fundusz z aktualizacji wyceny rzeczowych 

aktywów trwałych) 

Kapitał podstawowy składa się z udziałów wpłaconych przez członków spółdzielni; w kalkulacji 

funduszy własnych kapitał podstawowy nie może przekraczad wartości maksymalnej wyliczonej 

jako wartośd procentowa (maksymalne wartości wskazane w art. 171a, ust.9 ustawy Prawo 

Bankowe)  udziałów członkowskich, które zostały wyemitowane nie później niż w dniu 

31.12.2011r. oraz kwalifikowały się jako fundusze własne w dniu 31.12.2011r., wg stanu na dzieo 

31.12.2012r., czyli z uwzględnieniem wypłat dokonanych w ciągu 2012r. oraz bez uwzględnienia 

dopłat do udziałów zadeklarowanych do kooca 2011r. ale nieopłaconych częściowo lub całkowicie 

do kooca 2011r., pomniejszonych o wypłaty dokonane po 31.12.2012r. Bank prezentuje wartośd 

po uwzględnieniu amortyzacji.  

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku netto za kolejne lata oraz wpłat wpisowego. 

Kapitał rezerwowy  tworzony jest z części nadwyżki finansowej na pokrycie strat Banku. 
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Fundusz Ogólnego Ryzyka tworzony jest na podstawie Ustawy Prawo Bankowe z zysku po 

opodatkowaniu i jest przeznaczony na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej.  

W tabeli poniżej została zaprezentowana kalkulacja regulacyjnych funduszy własnych: 

Wyszczególnienie 

Pozycje 
sprawozdania 
finansowego 

podlegające ocenie 
biegłego rewidenta 

Pozycje 
nieujmowane 

w regulacyjnych 
funduszach 
własnych 

Pozycje 
ujmowane 

w regulacyjnych 
funduszach 
własnych 

Aktywa 

Wartości niematerialne i prawne 97 0 -97 

 Pasywa 

Rezerwa na ryzyko ogólne 20 0 20 

 Kapitał podstawowy (fundusz udziałowy) 1 018 519 499 

 Kapitał zapasowy 14 032 0 14 032 

Kapitały rezerwowe 28 0 28 

 Fundusz ogólnego ryzyka 120 0 120 

Kapitał z aktualizacji wyceny 59 46 13 

 Zysk (strata) roku bieżącego 1 013 1 013 0 

Korekta wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny -9 

Regulacyjne fundusze własne przyjęte do kalkulacji łącznego współczynnika kapitałowego 14 606 

Informacje na temat charakteru i kwot określonych pozycji funduszy własnych zostały 

zaprezentowane w poniższej tabeli: 

Wyszczególnienie 
Wartośd  
w tys.zł. 

Kapitał podstawowy Tier 1: instrumenty i kapitały rezerwowe 

3 Skumulowane inne całkowite dochody (i pozostałe kapitały rezerwowe) 14 073 

3a Fundusze ogólne ryzyka bankowego 120 

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 

499 

6 Kapitał podstawowy Tier I przed korektami regulacyjnymi  14 692 

Kapitał podstawowy Tier I: korekty regulacyjne 

7 Dodatkowe korekty wartości (kwota ujemna) -9 

8 
Wartości niematerialne i prawne (po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego) (kwota ujemna) 

-97 

28 Całkowite korekty regulacyjne w kapitale podstawowym Tier I  -106 

29 Kapitał podstawowy Tier I 14 586 

Kapitał dodatkowy Tier 1: instrumenty 

36 Kapitał dodatkowy Tier I przed korektami regulacyjnymi 0 

Kapitał dodatkowy Tier 1: korekty regulacyjne 

43 Całkowite korekty regulacyjne w kapitale dodatkowym Tier I nie dotyczy 0 

44  Kapitał dodatkowy Tier I  0 

45 Kapitał Tier 1 (kapitał Tier 1 = kapitał podstawowy Tier I + kapitał dodatkowy Tier I)  14 586 

Kapitał Tier II: instrumenty i rezerwy 

50 Korekty z tytułu ryzyka kredytowego 20 

51 Kapitał Tier II przed korektami regulacyjnymi  20 
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Kapitał Tier II: korekty regulacyjne 

57 Całkowite korekty regulacyjne w kapitale Tier II  0 

58 Kapitał Tier II  20 

59 Łączny kapitał (łączny kapitał = kapitał Tier I + kapitał Tier II)  14 606 

60 Aktywa ważone ryzykiem razem 81 058 

Współczynniki i bufory kapitałowe 

61 Kapitał podstawowy Tier I (wyrażony jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko) 18 

62 Kapitał Tier I (wyrażony jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko) 18 

63 Łączny kapitał (wyrażony jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko) 18 

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 wyrażony jako odsetek 
kwoty ekspozycji na ryzyko) 

1 013 

65 w tym: wymóg utrzymywania bufora zabezpieczającego 1 013 

 

IV. Wymogi kapitałowe  
Bank dostosowuje wielkośd funduszy własnych do poziomu i rodzaju ryzyka na jakie jest narażony 

oraz charakteru, skali i  złożoności prowadzonej działalności. W tym celu w Banku opracowany 

został i wdrożony proces oceny adekwatności kapitałowej, który służy utrzymaniu funduszy 

własnych na poziomie adekwatnym do profilu i poziomu ryzyka ponoszonego przez Bank. Kapitał 

wewnętrzny to szacowana wielkośd kapitału niezbędna do pokrycia wszystkich istotnych rodzajów 

ryzyka zidentyfikowanego w działalności Banku.  

Metoda stosowana przez Bank do oceny adekwatności kapitału wewnętrznego polega na ustalaniu 

wielkości kapitału wewnętrznego, niezbędnego do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych i 

istotnych rodzajów ryzyka występującego w Banku.  

Proces oceny adekwatności kapitałowej podlegał zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. Za 

skutecznośd procesu szacowania kapitału wewnętrznego i dokonywanie przeglądów tego procesu 

oraz za nadzór nad efektywnością procesu szacowania kapitału wewnętrznego odpowiedzialny jest 

Zarząd Banku. Całośd procesu wewnętrznej oceny adekwatności kapitałowej podlegała 

corocznemu przeglądowi. Bank stosuje następujące metody wyliczania wymogów kapitałowych:  

a) metodę standardową w zakresie ryzyka kredytowego,  

b) metodę wskaźnika bazowego w zakresie ryzyka operacyjnego,  

c) metodę podstawową wskazaną w art.351 Rozporządzenia CRR w zakresie ryzyka walutowego.  

Wartośd ekspozycji ważonej ryzykiem oraz wymogi kapitałowe z tytułu poszczególnych rodzajów 

ryzyka zawiera poniższa tabela: 

Rodzaj ryzyka 

Wartośd 
 ekspozycji 
 ważonej 
 ryzykiem 

Wymogi 
 kapitałowe 

Ryzyko kredytowe 67 875 5 430 

Ryzyko operacyjne 13 183 1 055 

Ryzyko rynkowe 0 0 

Razem 81 058 6 485 
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Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem zgodnie z przepisami części trzeciej tytuł II rozdział 2 
Rozporządzenia - 8 % kwot ekspozycji ważonych ryzykiem dla każdej kategorii ekspozycji 
określonej w art. 112 Rozporządzenia CRR zawiera poniższa tabela: 

Ekspozycje  

Wartośd 
 ekspozycji 
 ważonej 
 ryzykiem 

Wymogi 
 kapitałowe 

dla 
 ryzyka 

 kredytowego. 

Ekspozycje wobec rządów centralnych i banków centralnych 856 68 

Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz lokalnych 
2 259 181 

Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego 2 433 195 

Ekspozycje wobec instytucji (banki) 310 25 

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw 5 222 418 

Ekspozycje detaliczne 11 073 886 

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach 33 318 2 665 

Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 272 22 

Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem 353 28 

Ekspozycje kapitałowe 4 690 375 

Inne pozycje 7 089 567 

Razem 67 875 5 430 

 
Kalkulację wymogu kapitałowego na ryzyko operacyjne metodą wskaźnika bazowego, o której mowa w art. 

315 – Częśd Trzecia Tytuł III Rozdział 2 rozporządzenia CRR przedstawia poniższa tabela: 

Wyszczególnienie 2013 2014 2015 

Odsetki należne i podobne przychody 7 399 6 747 5 793 

Odsetki do zapłaty i podobne opłaty 2 269 1 612 1 223 

Przychody z akcji i innych papierów wartościowych o stałej/ zmiennej 
stopie dochodu 4 14 24 

Należności z tytułu prowizji/opłat 2 128 2 086 2 062 

Koszty z tytułu prowizji/opłat 135 119 151 

Zysk netto lub strata netto z operacji finansowych 0 0 0 

Pozostałe przychody operacyjne 59 188 99 

Przychody z tytułu ubezpieczenia, przychody z tytułu zdarzeo 
nadzwyczajnych lub nieregularnych 0 0 0 

Razem 7 186 7 304 6 604 

Średni wynik brutto za ostatnie trzy lata kalendarzowe 7 031 

Wymóg kapitałowy  1 055 

 

W 2016 roku Bank wyznaczał wymóg w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka walutowego 

zgodnie z metodą, o której mowa w art. 351 Rozporządzenia CRR. Na dzieo 31 grudnia 2016 roku 

całkowita pozycja walutowa netto nie przekroczyła 2% funduszy własnych Banku – nie wystąpiła 

koniecznośd wyznaczenia wymogu w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka walutowego. 

Bank jest zobowiązany do utrzymywania co najmniej 10,25% współczynnika T1 oraz 13,25% TCR. 

Obowiązek ten wynika z wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego i obejmuje: zapisy 

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

powiązaniu do dotychczasowego podejścia Komisji do utrzymywania zwiększonych poziomów 
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współczynników (9% dla T1 oraz 12% dla TCR) oraz bufory kapitałowe ustalone na podstawie 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i 

zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (bufor zabezpieczający wynoszący aktualnie 

1,25% od 1 stycznia 2016 r.)  

 

V. Ekspozycja na ryzyko kontrahenta 

Nie dotyczy. Bank nie posiada portfela handlowego. 

 

VI. Ekspozycja na ryzyko rynkowe 

Bank w zakresie ryzyka rynkowego wyznacza wyłącznie wymóg na ryzyko walutowe, po spełnieniu 

kryterium istotności. Bank wylicza wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego zgodnie z 

metodą określoną w art. 351 Rozporządzenia CRR.  

Rodzaj wymogu  
Wymóg 

kapitałowy  
(w tys.zł.) 

Wymóg zgodnie z art. 92 ust. 3 lit b. 

ryzyko pozycji nie dotyczy 

duże ekspozycje przekraczające limity określone w art. 395 - 401 w 
zakresie, w jakim zezwala się instytucji na przekroczenie tych limitów 

nie dotyczy 

Wymóg zgodnie z art. 92 ust. 3 lit c. 

ryzyko walutowe 0 

ryzyko rozliczenia nie dotyczy 

ryzyko cen towarów nie dotyczy 

 

VII. Ryzyko operacyjne – Rekomendacja M 

W roku 2016 Bank odnotował rzeczywiste straty brutto z tytułu zdarzeo operacyjnych na poziomie 

5,6 tys. zł. Informacje o ilości i wysokości strat rzeczywistych z tytułu ryzyka operacyjnego w 2016 

roku w podziale na rodzaje zdarzeo operacyjnych przedstawia poniższa tabela.  

Rodzaje zdarzeo operacyjnych Kategoria zdarzenia w ramach rodzaju  
Ilośd zdarzeo 

(szt.)  

Kwota strat 
rzeczywistych 

(w tys. zł.) 

1. Oszustwo wewnętrzne 0 0 

2. Oszustwo zewnętrzne 1 2 

3.Zasady dotyczące zatrudnienia oraz bezpieczeostwo w miejscu pracy 0 0 

4. Klienci, produkty i praktyki operacyjne 0 0 

5. Szkody związane z aktywami rzeczowymi 0 0 

6. Zakłócenia działalności i awarie systemów 4 3,3 

7. Wykonywanie transakcji, dostawa oraz zarządzanie procesami operacyjnymi 4 0,3 

razem 9 5,6 

 

W badanym okresie nie wystąpiły zdarzenia operacyjne, w przypadku których należałoby podjąd 
szczególne działania naprawcze. 
 

VIII. Ekspozycje w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym 
 

Na dzieo 31.12.2016r. Bank posiada akcje i udziały sklasyfikowane do portfela aktywa dostępne do 

sprzedaży w wartości bilansowej  2.132 tys.zł.  
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Posiadane przez Bank akcje i udziały przedstawia poniższa tabela: 

Rodzaj papieru 
Wartośd 

bilansowa (w 
tys.zł.) 

Akcje Bank BPS S.A. 1 862 

Udziały w SSOZ Banku BPS  5 

Akcje SGB Bank S.A. 29 

Udziały w firmie PartNet sp z o.o. 236 

razem 2 132 

 
Bank nie posiada ekspozycji z tytułu instrumentów będących przedmiotem obrotu giełdowego.  
Udziały i akcje  wyceniane są według ceny nabycia.  
 

IX. Ekspozycja na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu 
handlowym 

Ryzyko stopy procentowej definiowane jest jako niebezpieczeostwo negatywnego wpływu zmian 

stóp rynkowych na aktualny i prognozowany wynik finansowy oraz sytuację finansową Banku. 

Celem strategicznym polityki Banku w odniesieniu do ryzyka stopy procentowej jest minimalizacja 

ryzyka związanego z możliwością wystąpienia niekorzystnych zmian rynkowych stóp procentowych 

i negatywnym wpływem tych zmian na wynik finansowy Banku. Ponadto celem jest 

zidentyfikowanie podstawowych zagrożeo związanych z tym ryzykiem, z jednoczesnym 

zastosowaniem odpowiednich metod zarządzania mających na celu eliminację zagrożeo 

nierównomiernej reakcji różnych pozycji bilansowych na zmiany stóp procentowych a przez to na 

zmiany przychodów i kosztów. W konsekwencji ma to utrzymad zdolnośd do wywiązywania się w 

sposób optymalny z bieżących i przyszłych zobowiązao bilansowych, jak i pozabilansowych, przy 

zapewnieniu pożądanego wyniku finansowego oraz realnej wartości posiadanych kapitałów.  

Polityka Banku w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej oparta jest m.in. 

na następujących zasadach: 

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

2) do oceny tego ryzyka Bank może dodatkowo wykorzystywad również inne metody, 

np. badania symulacyjne wpływu zmian stóp procentowych na przychody odsetkowe, 

zmiany w kosztach odsetkowych i w konsekwencji zmiany w wyniku z tytułu odsetek, 

3) zarządzanie ryzykiem stopy procentowej koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem 

przeszacowania, ryzykiem bazowym oraz kontroli ryzyka opcji klienta, 

4) Bank bada wpływ zmiany poziomu stóp procentowych na wartośd ekonomiczną banku 

(kapitału) – od 2017r., 

5) Bank ogranicza ryzyko stopy procentowej poprzez stosowanie systemu limitów 

i odpowiednie kształtowanie struktury aktywów i pasywów. 

Koniecznośd dostosowania oferty produktowej Banku do potrzeb klientów i wymagao rynkowych 

skutkuje znacznym jej zróżnicowaniem m.in. pod względem sposobu ustalania oprocentowania 

oraz  terminów możliwej jego zmiany. 

Bank określa w przyjętej  siatce limitów, limity które regulują akceptowalny poziom narażenia  
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banku na ryzyko stopy procentowej.  Analizę wartości dopuszczalnych limitów przeprowadza co 

miesiąc Zespół Zarządzania Ryzykami, Sprawozdawczości i Analiz. Wyniki analiz przekazywane są 

Komitetowi Zarządzania Ryzykami wraz z ewentualnymi wnioskami. Komitet sporządza analizy 

ryzyka stopy procentowej, które są w okresach miesięcznych przedstawiane na posiedzeniach 

Zarządu Banku a w okresach kwartalnych na posiedzeniach Rady Nadzorczej Banku. 

Obserwacja wpływu skutków szokowych wzrostów lub spadków stóp procentowych dokonywana 

jest w ramach testów warunków skrajnych w obszarze: 

1) ryzyka przeszacowania przy założeniu szokowej zmiany stóp procentowych o ±100 punktów 

bazowych; 

2) ryzyka bazowego łącznie przy założeniu szokowej zmiany stóp procentowych o ±35 punktów 

bazowych; 

3) zmiany wartości ekonomicznej przy szokowej zmianie stóp procentowych o 200 punktów 

bazowych – od 2017r. 

Wyniki testów:  

1) zmiana dochodu odsetkowego wg stanu na dzieo 31.12.2016r. przy założeniu zmian stóp 

procentowych o +100 punktów bazowych wyniosła 993 tys. zł. co dało wykorzystanie limitu 

udziału w funduszach własnych na poziomie 85% 

2) zmiana wyniku odsetkowego z tytułu ryzyka bazowego przy zmianie stóp procentowych o +35 

punktów bazowych wyniosła 378 tys. zł. co dało wykorzystanie limitu udziału w funduszach 

własnych na poziomie 65%. 

Brak przekroczeo dopuszczalnych limitów skutkował nie tworzeniem wymogów wewnętrznych na 

ryzyko stopy procentowej. 

 

X. Ekspozycja na pozycje sekurytyzacyjne 

Nie dotyczy. Bank nie prowadzi działalności sekurytyzacyjnej. 

 

XI. Dźwignia finansowa 

Obliczenie regulacyjnego wskaźnika dźwigni finansowej Banku na 31 grudnia 2016 roku zostało 

dokonane w oparciu o postanowienia Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/62 z dnia 

10 października 2014 roku zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni (dalej zw. „Rozporządzeniem 2015/62”). Wskaźnik 

dźwigni finansowej jest kalkulowany poprzez podzielenie miary kapitału Tier I przez miarę 

ekspozycji całkowitej i wyrażany jest jako wartośd  procentowa. Miara ekspozycji całkowitej jest 

sumą wartości ekspozycji określonych zgodnie z Rozporządzeniem 2015/62 z tytułu wszystkich 

aktywów i pozycji pozabilansowych nieodliczonych przy wyznaczaniu miary kapitału Tier I.  

W ramach zarządzania ryzykiem nadmiernej dźwigni finansowej, Bank monitoruje wskaźnik 

dźwigni z częstotliwością kwartalną. Wielkośd wskaźnika jest analizowana i raportowana do 

Zarządu i Rady Nadzorczej Banku w ramach raportów z oceny adekwatności kapitałowej i 

uwzględniana w procesie bieżącego zarządzania Bankiem.  

Wskaźnik w roku 2016 utrzymywał się na stabilnym poziomie; największy wpływ na jego 

kształtowanie miało zaliczenie do kapitału Tier I  zysków z roku 2015.  
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Kształtowanie wskaźnika dźwigni na koniec roku 2016 przedstawia poniższa tabela: 

Wyszczególnienie 

Wskaźnik 
dźwigni na 

dzieo 
31.12.2016r. 

W pełni wprowadzona definicja 

Fundusze Tier I / Suma wartości bilansowej aktywów i nominalnej zobowiązao 
pozabilansowych (udzielonych) skorygowane o wartości niematerialne i prawne 

6,65 

Definicja przejściowa 

Fundusze Tier I / Suma wartości bilansowej aktywów i nominalnej zobowiązao 
pozabilansowych (udzielonych) skorygowane o wartości niematerialne i prawne 

6,86 

 

XII. Bufory kapitałowe 

Przepisy dyrektywy CRD IV, w szczególności dotyczące regulacyjnych buforów kapitałowych, 

zostały zaimplementowane do prawodawstwa krajowego w 2015 r. poprzez przyjęcie Ustawy o 

nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w 

systemie finansowym oraz stosowną aktualizację Prawa Bankowego. 

W kalkulacji współczynników kapitałowych na dzieo 31.12.2016 r. uwzględniono wartośd bufora 

zabezpieczającego: 1,25 p.p (od 1 stycznia 2016 r.), 

 

XIII. Wskaźnik globalnego znaczenia systemowego 

Bank na dzieo 31.12.2016r. nie należał do banków systemowo ważnych. 

 

XIV. Polityka w zakresie wynagrodzeo 

W 2016 w Banku obowiązywała Polityka zmiennych składników wynagrodzeo osób zajmujących 

stanowiska kierownicze. Polityka została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku.  

Rada Nadzorcza omawiała zagadnienia związane z  polityką wynagrodzeo w 2016 roku cztery razy. 

Raz w roku Rada Nadzorcza dokonuje oceny realizacji polityki wynagrodzeo. Przeprowadzona 

ocena jest elementem sprawozdania Rady z działalności i została przedstawiona do wiadomości 

Zebrania Przedstawicieli. 

Z uwagi na skalę działalności Banku nie powoływano komisji/komitetu ds.  wynagrodzeo. Zadania 

Komitetu ds. wynagrodzeo wykonuje Rada Nadzorcza Banku. 

Za osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie w rozumieniu 

Uchwały Nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. i które mają 

istotny wpływ na profil ryzyka Banku, zalicza się członków Zarządu Banku. 

Za istotny wpływ na profil ryzyka Banku uznaje się możliwośd podejmowania decyzji finansowych 

w kwocie przekraczającej 2% funduszy własnych Banku. 

Zmienne składniki wynagrodzeo obejmowały premie przyznane Członkom Zarządu przez Radę 

Nadzorczą. Podstawą określenia wysokości premii indywidualnych Członków Zarządu była  ocena 

efektów dokonana przez Radę Nadzorczą  w terminie oceny wykonania planu operacyjnego w  

oparciu o kryterium ilościowe oraz jakościowe. 
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Ocena efektów pracy obejmuje następujące wskaźniki Banku osiągane w ostatnich trzech latach w 

odniesieniu do założonego planu operacyjnego: 

1) zysk netto, 

2) jakośd portfela kredytowego, 

3) suma bilansowa. 

Ocenie podlega stopieo wykonania wymienionych wskaźników w odniesieniu do planu 

operacyjnego w poszczególnych latach podlegających ocenie oraz w stosunku do założeo 

przyjętych w planie operacyjnym  na dany okres.  

Przyjęto, iż wynagrodzenie zmienne nie powinno byd wyższe niż 60% wynagrodzenia stałego 

wypłaconego w kwartale, za który wypłacane jest wynagrodzenie zmienne. Wynagrodzenia 

zmiennego nie przyznaje się lub zmniejsza się je proporcjonalnie za okres, w którym Bank prowadzi 

działalnośd ze stratą. Bank nie stosuje polityki odraczania płatności i wynagrodzenia w postaci 

nabywania uprawnieo do papierów wartościowych, a także innych świadczeo niepieniężnych. 

Uwzględniając skalę działalności Bank przyjął, iż jeśli łączna kwota wynagrodzeo zmiennych 

przyznanych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania premii osobom podlegającym 

polityce, będzie wyższa niż równowartośd 2% funduszy własnych Banku na koniec danego roku lub 

łączna kwota wypłaconej premii uznaniowej osobom zajmującym stanowiska kierownicze w Banku 

za dany rok może spowodowad obniżenia wyniku finansowego Banku do poziomu, który nie 

zapewni realnego przyrostu funduszy własnych Banku oraz budowy bezpiecznej bazy kapitałowej 

Bank ustali zasady odraczania wypłaty wynagrodzenia zmiennego. 

Wartośd wynagrodzeo osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku za rok obrotowy 2016: 

1) wynagrodzenia stałe za rok 2016 – 461 tys. zł, 

2) wynagrodzenie zmienne – premia kwartalna w 2016 - 17 tys. zł, 

3) stosunek: składniki zmienne/składniki stałe – 3,7% , 

4) wynagrodzenie zmienne z odroczoną wypłatą, przyznane i wypłacone – nie dotyczy, Bank w 

roku 2016 nie odraczał wypłaty zmiennych składników wynagrodzeo, 

5) wartośd płatności związanych z podjęciem zatrudnienia i zakooczeniem stosunku 

zatrudnienia – nie dotyczy. 

Żadna z osób w Banku nie osiągnęła wynagrodzenia przekraczającego 1 mln Euro. 

 

XV. Cele i strategie w zakresie zarządzania ryzykiem 
W celu ostrożnego i stabilnego zarządzania poszczególnymi ryzykami Bank wprowadził regulację o 

nazwie „Strategia zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie” zwaną w dalszej 

części opracowania Strategią. Dokument został przyjęty przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę 

Nadzorczą Banku.  

Strategia jest zgodna z celami strategicznymi i ogólnymi zamierzeniami Banku w zakresie 

zarządzania ryzykiem, zawartymi w „Strategii działania Banku na lata 2013-2017”. Strategia 

podlega corocznemu przeglądowi zarządczemu i weryfikacji. Przegląd i weryfikacja dokonywane są 

również w przypadku występowania znaczących zmian wewnątrz lub w otoczeniu Banku.  

Strategia zarządzania ryzykiem określa:  

1) Istotę i cel zarządzania ryzykiem w Banku, 

2) Rolę organów nadzorczych i pracowników w procesie zarządzania ryzykiem, 

3) Zasady zarządzania ryzykiem, 
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4) Zadania priorytetowe w zakresie zarządzania ryzykiem, zawarte w Strategiach 

szczegółowych stanowiących załączniki do dokumentu Strategii,  

5) Zasady kontroli wewnętrznej i audytu.  

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. W Banku prowadzony jest proces identyfikacji, pomiaru, limitowania, raportowania i 

kontroli podejmowanego ryzyka. Bank ocenia ryzyko wynikające z działalności planowanej do 

podjęcia w przyszłości. W celu realizacji powyższych procesów w Banku realizowane są zadania, 

związane    z analizą podstawowych wartości mierników charakterystycznych dla poszczególnych 

rodzajów ryzyka. Podstawowe wskaźniki określające akceptowalny poziom poszczególnych 

rodzajów ryzyka są zatwierdzane przez Radę Nadzorczą i zawarte w siatce limitów obowiązującej w 

danym roku.  

Do głównych zadao w zakresie zarządzania ryzykiem w Banku należy: 

1) Dostarczanie informacji na temat ryzyka i jego profilu. 

2) Stosowanie działao profilaktycznych redukujących ryzyko i jego skutki.  

3) Monitorowanie dopuszczalnego poziomu ryzyka.  

4) Szacowanie wymogów kapitałowych na pokrycie poszczególnych rodzajów ryzyka. 

5) Analiza pokrycia wymogów kapitałowych funduszami własnymi. 

6) Uwzględnienie efektów pomiaru ryzyka w metodach szacowania wymogów kapitałowych. 

7) Agregacja procesów szacowania wymogów kapitałowych z procesami zarządzania ryzykiem 

w Banku. 

8) Raportowanie wyników oceny ryzyk oraz adekwatności kapitałowej Zarządowi oraz Radzie 

Nadzorczej. 

9) Audyt skuteczności zarządzania ryzykiem w Banku. 

10) Wykorzystywanie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą wyników kontroli wewnętrznej i 

audytu do bieżącego zarządzania oraz nadzoru nad zarządzaniem Bankiem. 

 Ograniczanie ekspozycji  na ryzyko w Banku następuje poprzez: 

1) Opracowanie przez Zarząd i zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Banku Strategii działania 

Banku, w której jednym z podstawowych celów jest zapewnienie odpowiednich kapitałów 

na pokrycie podejmowanych przez Bank rodzajów i wysokości ryzyka. 

2) Określenie zagrożeo z tytułu ryzyka podejmowanego przez Bank. Analizę profilu 

poszczególnych rodzajów ryzyka zawierają szczegółowe regulacje, obowiązujące w Banku.  

3) Wskazanie obszarów ryzyka, wymagających modyfikacji lub uzupełnienia technicznych i 

organizacyjnych instrumentów redukcji ryzyka. 

4) Opracowanie, wdrożenie, okresowy przegląd i aktualizacja wdrożonych metod zarządzania 

ryzykiem w celu adaptacji do bieżących warunków zewnętrznych oraz potrzeb Banku. 

5) Określenie zadao i wyznaczenie stanowisk służbowych w strukturze organizacyjnej Banku, 

odpowiedzialnych za realizację zadao w ramach systemu zarządzania ryzykiem w Banku.  

6) Opracowanie i wdrożenie szczegółowych pisemnych procedur obejmujących pomiar, 

limitowanie, monitorowanie i kontrolowanie ryzyka w Banku.  
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7) Opracowanie i bieżącą aktualizację regulacji wewnętrznych Banku, dotyczących 

planowanych działao zabezpieczających w postaci planów awaryjnych i planów ciągłości 

działania w sytuacji kryzysowej. 

8) Organizacja systemu kontroli wewnętrznej i audytu. 

Z uwagi na charakter i zakres prowadzonej działalności, najbardziej znaczącym rodzajem ryzyka w 

Banku jest ryzyko kredytowe, w tym jego pochodne: 

1) Ryzyko ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie,  

2) Ryzyko detalicznych ekspozycji kredytowych. 

Jednocześnie w Banku występują inne istotne ryzyka, które Bank identyfikuje w procesie przeglądu 

zarządczego szacowania kapitału wewnętrznego (ICAAP):  

1) ryzyko płynności i finansowania, 

2) ryzyko stopy procentowej, 

3) ryzyko operacyjne, w tym ryzyko braku zgodności, 

4) ryzyko biznesowe, w tym ryzyko wyniku finansowego, 

5) ryzyko walutowe, 

6) ryzyko kapitałowe.  

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

organizacyjne: 

1) Rada Nadzorcza Banku, 

2) Zarząd Banku, 

3) Komitet Zarządzania Ryzykami, 

4) Komitet Kredytowy, 

5) Zespół Zarządzania Ryzykami, Sprawozdawczości i Analiz, 

6) Stanowisko kontroli wewnętrznej i audyt wewnętrzny, 

7) Pozostali pracownicy Banku. 

Do podstawowych zadao poszczególnych podmiotów systemu zarządzania ryzykiem należy: 

1) Rada Nadzorcza dokonuje okresowej oceny realizacji przez Zarząd założeo Strategii w 

odniesieniu do zasad zarządzania ryzykiem w Banku. W tym celu Zarząd Banku okresowo 

przedkłada Radzie Nadzorczej syntetyczną informację na temat skali i rodzajów ryzyka, na 

które narażony jest Bank, prawdopodobieostwa jego występowania, skutków i metod 

zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad 

kontrolą systemu zarządzania ryzykiem oraz ocenia jej adekwatnośd i skutecznośd. Rada 

Banku zatwierdza w siatce limitów oraz długoterminowym planie finansowym i rocznych 

planach operacyjnych ogólny poziom (profil) ryzyka Banku. 

2) Zarząd Banku odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii zarządzania ryzykiem, w tym 

za zorganizowanie, wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem oraz, jeśli to 

konieczne – dokonania weryfikacji w celu usprawnienia tego systemu.  

3) Komitet Zarządzania Ryzykami inicjuje i koordynuje działania w zakresie identyfikacji, 

pomiaru, limitowania, monitorowania i raportowania ryzyka oraz opiniuje regulacje 

wewnętrzne Banku pod kątem poszczególnych rodzajów ryzyka, a także opiniuje 

podejmowanie działao, zmierzających do utrzymania ryzyka na akceptowalnym poziomie.  

4) Komitet Kredytowy uczestniczy w procesie opiniowania transakcji kredytowych oraz ich 

klasyfikacji pod kątem ryzyka ponoszonego przez Bank.  
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5) Zespół Zarządzania Ryzykami, Sprawozdawczości i Analiz  monitoruje realizację 

wyznaczonych celów i zadao strategicznych, procesów tworzenia zysku oraz przedstawia i 

monitoruje pozycję Banku w zakresie bezpieczeostwa finansowego i operacyjnego. 

Podstawowe zadania Zespołu to gromadzenie, przetwarzanie, pomiar i raportowanie 

odpowiednim organom, komórkom i komitetom Banku, informacji dotyczących 

podejmowanego przez Bank ryzyka. 

6) Stanowisko kontroli wewnętrznej oraz audyt wewnętrzny ma za zadanie kontrolę i ocenę 

sprawności działania systemu zarządzania ryzykiem oraz dokonywanie regularnych 

przeglądów prawidłowości przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem, obowiązujących w 

Banku. Stanowisko dostarcza obiektywnej oceny adekwatności i skuteczności 

funkcjonującego systemu zarządzania oraz zgodności przeprowadzanych operacji 

bankowych z wewnętrznymi regulacjami Banku.  

7) Pozostali pracownicy Banku mają obowiązek przestrzegania zasad zarządzania 

poszczególnymi rodzajami ryzyka, obowiązujących w Banku w formie wewnętrznych 

regulacji i zaleceo, uczestnictwa w postępowaniu wyjaśniającym przyczyny wystąpienia 

zdarzeo generujących ryzyko oraz raportowania tych zdarzeo. 

 

Cele i zasady zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka: 

Ryzyko kredytowe 

Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym jest utrzymywanie stabilnego i 

zrównoważonego pod względem jakości i wartości portfela  kredytowego równocześnie 

cechującego się wysoką dochodowością oraz bezpieczeostwem rozumianym jako  minimalizacja 

ryzyka wystąpienia kredytów zagrożonych.  

Cel ten jest realizowany poprzez zarządzanie ryzykiem kredytowym obejmujące podstawowe 

kierunki działao (cele pośrednie): 

1) budowa bezpiecznego, zdywersyfikowanego portfela kredytowego, 

2) podejmowanie działao zabezpieczających w obszarze ryzyka pojedynczej transakcji oraz 

ryzyka portfela, 

3) działania organizacyjno-proceduralne. 

Ryzyko kredytowe Banku należy rozpatrywad w dwóch aspektach:  

1) ryzyka pojedynczej transakcji,  

2) ryzyka łącznego portfela kredytowego 

Ryzyko pojedynczej transakcji zależy od wysokości możliwej straty i prawdopodobieostwa jej 

wystąpienia. Ryzyko łączne portfela kredytowego zależne jest od wysokości pojedynczych 

kredytów, prawdopodobieostwa ich niespłacenia i współzależności między poszczególnymi 

kredytami lub kredytobiorcami. Im mniejsza jest ta wzajemna zależnośd (koncentracja) tym 

mniejsze jest ryzyko wystąpienia sytuacji, w której czynniki powodujące niespłacenie jednego 

kredytu będą również wpływały na niespłacenie innych, zwiększając w ten sposób łączne ryzyko 

kredytowe. Metodą zabezpieczenia się przed nadmiernym ryzykiem w działalności kredytowej jest 

odpowiednio prowadzone zarządzanie ryzykiem zarówno w odniesieniu do pojedynczego kredytu, 

jak i łącznego zaangażowania kredytowego. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w odniesieniu do 

pojedynczego kredytu polega na: 
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1) badaniu wiarygodności i zdolności kredytowej przed udzieleniem kredytu, w oparciu o 

zweryfikowane pod względem wiarygodności dokumenty, dostarczane przez klientów, 

2) wykorzystaniu w ocenie zdolności kredytowej i zabezpieczeo dostępnych baz danych, 

3) prawidłowym zabezpieczaniu zwrotności ekspozycji kredytowych, zgodnie z regulacjami 

wewnętrznymi Banku, gwarantującym zwrotnośd kredytów, 

4) bieżącym monitoringu zabezpieczeo kredytowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

zabezpieczeo hipotecznych w całym okresie kredytowania, 

5) dokonywaniu okresowych przeglądów ekspozycji kredytowych oraz tworzeniu rezerw 

celowych, 

6) prawidłowym prowadzeniu windykacji i nadzoru nad trudnymi kredytami,  

7) kontroli działalności kredytowej. 

Zasady zarządzania ryzykiem kredytowym w odniesieniu do pojedynczej transakcji kredytowej 

obejmują procedury, praktyki, mechanizmy kontroli wewnętrznej składające się na metodykę 

oceny ryzyka kredytowego przed udzieleniem kredytu oraz w trakcie trwania umowy kredytowej.  

Zabezpieczenia transakcji kredytowych dokonywane są w stopniu adekwatnym do oceny sytuacji 

ekonomicznej klienta oraz charakteru i okresu trwania transakcji, z zastosowaniem zasad 

ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności.  

W Banku prowadzony jest systematyczny monitoring sytuacji ekonomicznej kredytobiorców oraz 

zabezpieczeo, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Banku.  

Bank dokonuje wyceny i aktualizacji aktywów i zobowiązao pozabilansowych oraz tworzy rezerwy 

na ryzyko związane z działalnością banku zgodnie z obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami. 

Zasady bezpiecznego zarządzania ryzykiem kredytowym w odniesieniu do łącznego zaangażowania 

kredytowego Banku obejmują działania polegające na:  

1) Dywersyfikacji ryzyka (limity), w tym wyznaczenie i monitorowanie maksymalnego poziomu 

wskaźnika LtV, 

2) Analizie skuteczności przyjmowanych zabezpieczeo ekspozycji kredytowych, 

3) Monitorowaniu zabezpieczeo, tj. ocenę wpływu zmian cen nieruchomości na poziom ryzyka 

Banku, 

4) Analizie struktury podmiotowej i produktowej portfela kredytowego, 

5) Monitorowaniu ekspozycji zagrożonych, ich struktury, czynników ryzyka, w tym  analizie 

wpływu zmian stóp procentowych na poziom kredytów zagrożonych.  

Podstawowa analiza ryzyka kredytowego jest przeprowadzana co najmniej raz w miesiącu, po 

zakooczeniu miesiąca wraz z analizą ogólnego poziomu ryzyka, w odniesieniu do realizacji planu 

podstawowych wskaźników charakteryzujących ryzyko. Miesięcznej analizie poddawane są w 

szczególności takie elementy jak: struktura portfela kredytowego, struktura i dynamika kredytów 

zagrożonych, wynik z tytułu rezerw celowych. 

W Banku dokonuje się pomiaru i oceny ryzyka portfela kredytowego i profilu ryzyka kredytowego 

w cyklach kwartalnych, na podstawie raportów sporządzonych przez Zespół Zarządzania Ryzykami, 

Sprawozdawczości i Analiz. Raporty zawierające zestawienia liczbowe są analizowane przez 

Komitet Zarządzania Ryzykami. Sporządzone analizy wraz z raportem przekazywane są zgodnie z 

Instrukcją sporządzania informacji zarządczej na posiedzenia Zarządu i Rady Nadzorczej.  

Analiza kwartalna przeprowadzana jest według stanu na ostatni dzieo kwartału  

i przygotowywana w terminach określonych w Instrukcji sporządzania informacji zarządczej. Każda 
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sytuacja pogorszenia się jakości portfela kredytowego jest na bieżąco sygnalizowana 

nadzorującemu członkowi Zarządu. 

Dane analityczne stanowiące źródło analizy ryzyka portfela kredytowego pobierane są z systemu 

operacyjnego oraz innych systemów wspomagających. Każdorazowo po zaimportowaniu danych 

do systemu informatycznego i wygenerowaniu raportów, przeprowadzana jest kontrola ich 

zgodności ze sprawozdawczością Banku za analizowany okres oraz kontrola spójności z 

poprzednimi okresami sprawozdawczymi. 

Badanie ryzyka łącznego portfela kredytowego Banku obejmuje: 

1) analizę ilościową i wartościową portfela, 

2) analizę wskaźnikową, 

3) ocenę realizacji limitów koncentracji, 

4) analizę jakościową portfela,  

5) analizę wrażliwości na wystąpienie sytuacji skrajnej. 

W celu dywersyfikacji ryzyka kredytowego Bank wprowadza odpowiednie do skali  

i złożoności działalności limity wewnętrzne ograniczające jego poziom. 

Przyjęte rodzaje limitów wewnętrznych oraz ich wysokośd zatwierdza Zarząd Banku i akceptuje 

Rada Nadzorcza, po zaopiniowaniu przez Komitet Zarządzania Ryzykami. 

Rodzaje i wysokośd obowiązujących w Banku limitów wewnętrznych ograniczających ryzyko 

kredytowe zawiera siatka limitów opracowana zgodnie z Metodologią ustalania i weryfikacji 

limitów ograniczających  poziom  ryzyk bankowych (…).  

W przypadku przekroczenia ustanowionych limitów Zespół Zarządzania Ryzykami, 

Sprawozdawczości i Analiz sporządza Raport z przekroczenia limitów, który wraz z analizą przyczyn 

przekroczenia limitów i propozycją działao zaradczych przedstawiany na posiedzeniach Zarządu i 

Rady Nadzorczej. 

Limity określające jednostkowe zaangażowanie danego klienta są monitorowane w momencie 

udzielania kredytu oraz podczas monitoringu sytuacji klienta po udzieleniu kredytu przez 

pracownika kredytowego prowadzącego dokumentację danego klienta. 

Każdy przypadek lub możliwośd przekroczenia limitów jednostkowych jest sygnalizowany osobie 

kierującej komórką udzielającą kredyty, a następnie Prezesowi Zarządu nadzorującemu ryzyko 

kredytowe. Powyższe działania pozwalają mierzyd, kontrolowad i monitorowad profil ryzyka 

kredytowego, występującego w działalności Banku.  

 

Ryzyko walutowe 

Podstawowym celem zarządzania ryzykiem walutowym jest ograniczanie skutków narażenia Banku 

oraz Klientów na nieoczekiwane zmiany kursów walut. Cel jest realizowany poprzez: 

1) zawieranie transakcji o takiej strukturze oraz warunkach, które w najbardziej efektywny sposób 

zabezpieczają Bank przed potencjalnymi stratami z tytułu zmian kursów walutowych 

minimalizując związane z nim ryzyko.  

2) utrzymywanie pozycji walutowej całkowitej w wysokości nie przekraczającej 2% funduszy 

własnych, która nie wiąże się z koniecznością utrzymywania regulacyjnego wymogu 

kapitałowego na ryzyko walutowe.  

Cel jest realizowany w oparciu o poniższe cele pośrednie: 
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1) Zarządzanie ryzykiem walutowym polega m.in. na zawieraniu transakcji o takiej strukturze 

oraz warunkach, które w najbardziej efektywny sposób zabezpieczają Bank przed 

potencjalnymi stratami z tytułu zmian kursów walutowych minimalizując związane z nim 

ryzyko.  

2) Podstawowym celem Banku jest utrzymywanie pozycji walutowej całkowitej w wysokości 

nie przekraczającej 2% funduszy własnych, która nie wiąże się z koniecznością 

utrzymywania regulacyjnego wymogu kapitałowego na ryzyko walutowe.  

3) Strategią Banku jest prowadzenie konserwatywnej polityki w zakresie ryzyka walutowego, 

tzn. kształtowanie pozycji w granicach nie wiążących się z koniecznością utrzymywania 

wymogu kapitałowego, zgodnie z Rozporządzeniem CRR.  

4) Na rynku walutowym Bank przykłada szczególną uwagę do rozwoju operacji z klientami 

i prowadzi ciągłe prace nad rozszerzeniem zakresu i udoskonaleniem oferty produktów 

i usług. Działania swoje opiera w szczególności na uelastycznieniu oferty produktowej, 

pozwalającej na lepsze zaspokojenie indywidualnych potrzeb klientów adekwatnie do 

sytuacji rynkowej.  

5) Zgodnie z profilem biznesowym Banku oraz strukturą jego bazy klientów, szczególny nacisk 

położono na dopasowywanie oferty produktowej i kanałów zawierania transakcji do 

potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących wymianę handlową z zagranicą. 

6) W ramach stosowanej polityki ograniczania ryzyka Bank dąży do utrzymywania 

maksymalnie zrównoważonej pozycji walutowej.  

7) Poziom ryzyka walutowego w działalności Banku z tytułu ryzyka kursowego ograniczony jest 

poprzez limity maksymalnej pozycji walutowej (w tym limity pozycji dla poszczególnych 

walut). 

8) Monitoring wykorzystania limitów w zakresie ryzyka walutowego realizowany jest przez 

osoby zatrudnione w komórce monitorowania ryzyka, z zachowaniem niezależności oceny 

ryzyka od działalności, która to ryzyko generuje. 

9) Pomiar ryzyka walutowego dokonywany jest codziennie. Do wyliczenia ryzyka walutowego 

wyznaczane są pozycje walutowe dla poszczególnych walut oraz pozycja całkowita dla 

wszystkich walut  łącznie, przeliczone na PLN po kursie średnim NBP. Wyliczenia pozycji 

dokonywane są zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Prezesa Narodowego Banku 

Polskiego oraz Komisji Nadzoru Finansowego. 

10) Bank zakłada, że skala działalności walutowej będzie nieznacząca, tj. udział obrotów 

walutowych w obrotach ogółem Banku nie przekroczy 5%. 

 

Ryzyko stopy procentowej 

Celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest utrzymanie relacji przychodów i kosztów 

odsetkowych oraz bilansowej wartości zaktualizowanej kapitału wynikającej ze zmian stóp 

procentowych, w granicach nie zagrażających bezpieczeostwu Banku i akceptowanych przez Radę 

Nadzorczą. 

Do strategicznych celów zarządzania ryzykiem stopy procentowej należą:  

1) utrzymanie zmienności wyniku odsetkowego w granicach nie zagrażających realizacji  planu 

finansowego i adekwatności kapitałowej Banku. 
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2) utrzymanie profilu ryzyka stopy procentowej w Banku na poziomie nie wyższym niż 

akceptowany. 

3) konsekwentne budowanie wizerunku Banku jako profesjonalnego i aktywnego uczestnika 

rynku międzybankowego. 

4) utrzymywanie nieznaczącej skali działalności handlowej w rozumieniu Rozporządzenia CRR 

lub nie występowanie działalności handlowej. 

5) prowadzenie działao mających na celu zabezpieczanie ryzyka stopy procentowej w ramach 

zarządzania aktywami i pasywami Banku. 

Bank realizuje cele strategiczne poprzez:   

1) Integrację procesów zarządzania ryzykiem z efektywnością Banku w ramach: 

a. aktywnego i komplementarnego kształtowania oprocentowania produktów, 

b. ograniczania ryzyka stopy procentowej poprzez system limitów zatwierdzanych przez Zarząd  

i Radę Nadzorczą Banku po zaopiniowaniu przez Komitet Zarządzania Ryzykami. 

2) Prowadzenie pomiaru i kontroli istotnych kategorii ryzyka stopy procentowej dla potrzeb 

oceny ekspozycji oraz wyznaczenia kapitału wewnętrznego, 

3) Rozwój metod pomiaru ryzyka stopy procentowej, 

4) Doskonalenie narzędzi do zarządzania ryzykiem stopy procentowej poprzez wdrożenie 

rozwiązao informatycznych, 

5) Standaryzacja i automatyzacja procesu pozyskiwania, gromadzenia i redystrybucji danych  z 

zakresu ryzyka stopy procentowej, 

6) Identyfikacja ryzyka stopy procentowej przy nowo wprowadzanych do oferty produktach. 

Bank w oparciu o przeprowadzane testy warunków skrajnych przeprowadza symulację wyniku 

finansowego w przyszłości oraz szacuje wartośd zaktualizowaną kapitału (wartośd ekonomiczną 

Banku). Bank bada wpływ istotnego wzrostu stóp procentowych na spłacalnośd kredytów oraz 

informuje klientów o wzroście ryzyka związanego ze wzrostem rynkowych stóp procentowych.  

Bank wyznacza akceptowalny profil ryzyka stopy procentowej poprzez określone wielkości 

wskaźników ryzyka stopy procentowej zawartych w siatce limitów, zatwierdzonej przez Radę 

Nadzorczą.  

 

Ryzyko płynności i finansowania 

Celem strategicznym Banku w zarządzaniu płynnością jest pełne zabezpieczenie jego płynności, 

minimalizacja ryzyka utraty płynności przez Bank w przyszłości oraz optymalne zarządzanie 

nadwyżkami środków finansowych. 

Cel ten jest realizowany poprzez zarządzanie ryzykiem płynności obejmujące podstawowe kierunki 

działao (cele pośrednie): 

a. zapewnienie odpowiedniej struktury aktywów, ze szczególnym uwzględnieniem aktywów 

długoterminowych, 

b. podejmowanie działao (w tym działao marketingowych) w celu utrzymania odpowiedniej do 

skali działalności stabilnej bazy depozytowej. 

c. utrzymanie nadzorczych miar płynności,  w tym miar wynikających z wejścia w życie zapisów 

Rozporządzenia UE. 

Realizacja strategii zarządzania płynnością następuje poprzez równoczesne zarządzanie aktywami i 

pasywami oraz pozycjami pozabilansowymi Banku. Zarządzanie ryzykiem płynności w Banku ma 
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charakter skonsolidowany i całościowy. Całościowy charakter zarządzania oznacza uwzględnienie 

wszystkich istotnych dla Banku rodzajów ryzyka i zależności między nimi; skonsolidowane 

zarządzanie ryzykiem płynności oznacza objęcie procesem zarządzania wszystkich jednostek 

Banku. Struktura posiadanych przez Bank aktywów powinna umożliwiad elastyczne 

dostosowywanie się do potrzeb płynnościowych. W tym celu Bank dywersyfikuje swoje aktywa 

według następujących kryteriów: 

a. płynności, 

b. bezpieczeostwa, 

c. rentowności. 

Istotnym warunkiem utrzymania płynności w przyszłości jest zarządzanie płynnością 

długoterminową. Bank bada strukturę pasywów długoterminowych powiązaną ze strukturą 

aktywów długoterminowych i ustala limity finansowania aktywów długoterminowych. 

Bank zakłada utrzymanie dotychczasowej struktury depozytów przyjętych od klientów Banku, 

gdzie głównym źródłem finansowania aktywów są depozyty podmiotów niefinansowych, ludności i 

budżetu. Z punktu widzenia zarządzania płynnością Banku najważniejsza jest analiza poziomu 

płynności w ujęciu krótko- i średnioterminowym. W celu posiadania pełnej oceny strukturalnej 

posiadanych aktywów i pasywów dokonuje się analizy w poszczególnych przedziałach czasowych. 

Bank ogranicza ryzyko płynności poprzez stosowanie systemu limitów oraz odpowiednie 

kształtowanie struktury posiadanych aktywów i pasywów. Bank dokonuje identyfikacji wszelkich 

zagrożeo związanych z ryzykiem utraty płynności. W zależności od stwierdzonego charakteru 

zagrożenia utraty płynności Bank postępuje według określonych procedur awaryjnych. 

Bank systematycznie bada i przestrzega nadzorczych miar płynności określonych w odpowiedniej 

uchwale Komisji Nadzoru Finansowego oraz w Rozporządzeniu UE. Bank może  regulowad swoją 

płynnośd płatniczą poprzez wykorzystywanie szeregu instrumentów oferowanych przez Bank 

Zrzeszający oraz System Ochrony Zrzeszenia BPS. Po stronie aktywnej są to przede wszystkim 

rachunki bieżące i lokaty terminowe oraz depozyt obowiązkowy, które charakteryzują się wysoką 

płynnością. Po stronie pasywnej jest to kredyt w rachunku bieżącym, lokaty płynnościowe oraz 

inne kredyty celowe oferowane przez Bank Zrzeszający.  

Bank wyznacza akceptowalny profil ryzyka płynności poprzez określone wielkości wskaźników 

dotyczących ryzyka płynności zawartych w siatce limitów, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.  

Do głównych źródeł występowania ryzyka płynności w Banku zalicza się:  

1) Niedopasowanie terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów Banku,  

2) Ryzyka związane ze stroną pasywną bilansu Banku:  

a) Ryzyko nieprzewidywalnego zachowania się deponentów,  

b) Ryzyko związane ze zdolnością pozyskania depozytów, oraz zaciągania kredytów i pożyczek,  

c) Ryzyko poniesienia nieplanowanych kosztów, powodujące obniżenie wyniku finansowego 

Banku;  

3) Ryzyka związane ze stroną aktywną bilansu Banku:  

a) Ryzyko braku wystarczającej ilości aktywów płynnych, lub możliwości zbycia tych aktywów,  

b) Ryzyko braku wystarczającej ilości środków pieniężnych w kasach Banku,  

c) Ryzyko niedotrzymania terminów spłat kredytów oraz innych należności;  

4)  Ryzyko dużych koncentracji zobowiązao i należności,  

5) Inne czynniki wpływające na ryzyko płynności Banku, do których zaliczamy:  
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a) Wzrost aktywów niepracujących,  

b) Brak możliwości pozyskiwania nowych klientów,  

c) Zmiany przepisów prawnych, mogących wpłynąd na spadek depozytów w Banku.  

Pomiar, monitorowanie i analiza płynności finansowej dokonywana jest przez wydzielony w 

strukturze organizacyjnej Banku Zespół Zarządzania Ryzykami, Sprawozdawczości i Analiz (ZZR).  

Wyniki analiz płynności finansowej ZZR przedstawia miesięcznie Komitetowi Zarządzania Ryzykami 

(KZR), powołanemu przez Zarząd Banku. KZR na swych comiesięcznych posiedzeniach dokonuje 

własnej oceny płynności finansowej Banku, opiniuje poziom ryzyka płynności i przedstawia 

pisemną analizę ryzyka płynności wraz ze stosownymi wnioskami Zarządowi Banku. Bank 

utrzymuje płynnośd krótkoterminową i długoterminową na adekwatnym poziomie z zachowaniem 

norm zawartych w Uchwale Nr 386/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia 

wiążących banki norm płynności.  Nadzorcze miary płynności wylicza się na każdy dzieo 

sprawozdawczy. ZZR dokonuje obliczeo następujących nadzorczych miar płynności:  

1) współczynnika udziału podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności w aktywach ogółem - 

obliczanego jako iloraz sumy wartości podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności w dniu 

sprawozdawczym do wartości aktywów ogółem ,  

2) współczynnika pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi - obliczanego jako iloraz 

funduszy własnych Banku pomniejszonych o łączną wartośd wymogów kapitałowych z tytułu 

ryzyka rynkowego i z tytułu ryzyka rozliczenia dostawy oraz ryzyka kontrahenta do aktywów 

niepłynnych.  

Do podstawowej rezerwy płynności Bank zalicza:  

1) gotówkę w kasach i skarbcu,  

2) rachunki bieżące złotowe i walutowe w Banku Zrzeszającym (z wyłączeniem rezerwy 

obowiązkowej),  

3) lokaty typu O/N,  

4) lokaty złotowe i walutowe z terminem zapadalności do 7 dni,  

5) pozostałe należności od podmiotów regulowanych z terminem zapadalności do 7 dni,  

6) instrumenty dłużne o niskim ryzyku w kwocie możliwej do uzyskania w ciągu 7 dni, (np. bony 

pieniężne, bony skarbowe, obligacje skarbowe, na które istnieje płynny rynek wtórny),  

7) otrzymane bezwarunkowe zobowiązania pozabilansowe, z których Bank może efektywnie 

otrzymad środki na własne konto w terminie 2 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji o 

wykorzystaniu uprawnienia;  

8) rozliczenia międzybankowe,  

9) dodatnia różnica wartości salda rezerwy obowiązkowej, zgodnie z zasadą podaną w zał. nr 1 do 

uchwały KNF;  

Do uzupełniającej rezerwy płynności Bank zalicza:  

1) lokaty walutowe i złotowe z terminem zapadalności powyżej 7 dni i nie przekraczającym 30 

dni,  

2) pozostałe należności od podmiotów regulowanych z terminem zapadalności powyżej 7 dni i nie 

przekraczającym 30 dni,  

3) instrumenty dłużne o niskim ryzyku w kwocie możliwej do uzyskania w okresie powyżej 7 dni i 

do 30 dni, nie ujęte w podstawowej rezerwie płynności.  

Do pozostałych transakcji zawieranych na hurtowym rynku finansowym Bank zalicza :  
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1) tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania,  

2) lokaty złotowe i walutowe z terminem zapadalności powyżej 30 dni,  

3) pozostałe należności od podmiotów regulowanych, z terminem zapadalności powyżej 30 dni 

Do aktywów o ograniczonej płynności Bank zalicza:  

1) kredyty dla podmiotów finansowych,  

2) kredyty dla podmiotów niefinansowych,  

3) kredyty dla podmiotów sektora budżetowego i samorządowego,  

4) pozostałe należności od podmiotów finansowych, podmiotów niefinansowych oraz podmiotów 

sektora budżetowego i samorządowego (np. zrealizowane gwarancje, skupione wierzytelności, 

odsetki, dopłaty do kredytów preferencyjnych).  

Do aktywów niepłynnych Bank zalicza:  

1) majątek trwały netto z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych, o które 

pomniejszane są fundusze własne Banku,  

2) udziały i akcje posiadane przez Bank w innych podmiotach  

3) pozostałe aktywa trwałe,  

4) aktywa do zbycia,  

5) rozrachunki, z wyłączeniem rozliczeo międzybankowych,  

6) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego,  

7) należności publiczno-prawne,  

8) rachunki celowe (ZFŚS, inne),  

9) dodatnią różnicę między wartością aktywów wynikających z rozliczenia kosztów i przychodów 

w czasie oraz pasywów wynikających z rozliczenia kosztów i przychodów w czasie,  

Wartośd nadzorczych miar płynności na dzieo 31-12-2016r. prezentuje poniższa tabela: 

Aktywa 
Wartośd 
w tys.zł. 

A1 Podstawowa rezerwa płynności 29 450 

A2 Uzupełniająca rezerwa płynności 60 837 

A3 
Pozostałe transakcje zawierane na hurtowym rynku 
finansowym 32 439 

A4 Aktywa o ograniczonej płynności 70 318 

A5 Aktywa niepłynne 12 074 

A6 Aktywa ogółem 205 118 

Pasywa 
Wartośd 
w tys.zł. 

B1 Fundusze własne pomniejszone o sumę wartości wymogów 
kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego i wymogu z tytułu 
ryzyka rozliczenia dostawy oraz ryzyka kontrahenta 14 606 

Miary płynności Limit 
Wartośd 
uzyskana 

M1 
Współczynnik udziału podstawowej i 
uzupełniającej rezerwy płynności w aktywach 
ogółem ((A1+A2) / A6) 

>0,20    0,44 

M2 
Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych 
funduszami własnymi (B1/A5) 

>1,00    1,21 
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Zestawienie posiadanych depozytów w podziale podmiotowym oraz wartośd wyliczonych depozytów 
stabilnych wg osadu przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartośd  

(w tys.zł.) 
Wskaźniki 

 osadu 

1. Depozyty ogółem 190 453   

1.1. Banki 0   

1.2. Niebankowe podmioty finansowe 0   

1.3. Podmioty niefinansowe 172 611   

1.3.1. Podmioty gospodarcze 17 051   

1.3.2. Gospodarstwa domowe 151 289   

1.3.3. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 4 271   

1.4. Podmioty sektora rządowego i samorządowego 17 842   

2. Depozyty stabilne 143 108   

2.1. Niebankowe podmioty finansowe 0   

2.1.1. Rachunki bieżące (PLN i waluty obce) 0 0,00 

2.1.2. Depozyty terminowe 0 0,00 

2.2. Podmioty niefinansowe 141 104   

2.2.1. Podmioty gospodarcze 12 977   

2.2.1.1. Rachunki bieżące (PLN i waluty obce) 10 025 85,06 

2.2.1.2. Depozyty terminowe 2 952 56,06 

2.2.2. Gospodarstwa domowe 124 546   

2.2.2.1. Rachunki bieżące (PLN i waluty obce) 73 581 82,49 

2.2.2.2. Depozyty terminowe 50 965 82,15 

2.2.3. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 3 581   

2.2.3.1. Rachunki bieżące (PLN i waluty obce) 3 482 85,06 

2.2.3.1. Depozyty terminowe 99 56,06 

2.3. Podmioty sektora rządowego i samorządowego 2 003   

2.3.1. Rachunki bieżące (PLN i waluty obce) 2 003 11,73 

2.3.2. Depozyty terminowe 0 0,00 

 

Ryzyko operacyjne, w tym ryzyko braku zgodności 

Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz ryzykiem braku zgodności 

w Banku jest ograniczanie ryzyka występowania strat operacyjnych oraz dążenie do ich 

minimalizowania. 

Cel ten jest realizowany poprzez zarządzanie ryzykiem operacyjnym oraz ryzykiem braku zgodności 

obejmujące podstawowe kierunki działao (cele pośrednie): 

1) określenie podstawowych procesów niezbędnych do zarządzania ryzykiem operacyjnym,  

2) prowadzenie i analiza rejestru incydentów i strat z tytułu ryzyka operacyjnego,  

3) opracowanie ogólnych zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym, w tym zasady identyfikacji, 

oceny, monitorowania, zabezpieczania i transferu ryzyka operacyjnego,  

4) zarządzanie kadrami, 

5) określenie docelowego profilu ryzyka operacyjnego, uwzględniającego skalę i profil ryzyka 

operacyjnego obciążającego Bank,  

6) zdefiniowanie tolerancji/apetytu banku na ryzyko operacyjne, w tym wartości progowe sum 

strat danej klasy zdarzeo w określonym horyzoncie czasowym, oraz określone działania, które 

bank będzie podejmował w przypadkach, gdy wartości te zostaną przekroczone, 

7) przyjęcie założeo dla systemu kontroli wewnętrznej w zakresie ryzyka operacyjnego.  

Podstawowe procesy niezbędne do zarządzania ryzykiem operacyjnym to: 

1) Opracowanie i wdrożenie procedur zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz bezpieczeostwem 

Banku, dostosowanych do przepisów zewnętrznych, z wykorzystaniem procedur wzorcowych 
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Banku Zrzeszającego. 

2) Okresowa weryfikacja przyjętych procedur wewnętrznych. 

3) Identyfikacja i rejestracja zdarzeo ryzyka operacyjnego oraz incydentów ryzyka braku 

zgodności. 

4) Wycena strat zdarzeo ryzyka operacyjnego. 

5) Analiza zagrożeo i propozycja działao w celu ograniczania ryzyka operacyjnego. 

6) Przeprowadzanie testów warunków skrajnych oraz testów ciągłości działania. 

7) Raportowanie wyników analiz i ocen Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej. 

8) Podejmowanie działao ograniczających ryzyko operacyjne oraz ryzyko braku zgodności. 

9) Kontrola wewnętrzna i audyt. 

10) Szkolenia pracowników, członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.   

Identyfikacja zdarzeo ryzyka operacyjnego oraz incydentów ryzyka braku zgodności odbywa się na 

każdym stanowisku pracy Banku w oparciu o wykaz zdarzeo zawartych w Regulaminie zarządzania 

ryzykiem operacyjnym. Każdy pracownik Banku ma obowiązek zgłaszania do przełożonego 

incydentów i po wyjaśnieniu przyczyn zgłoszenia do Komórki ds. ryzyk celem zarejestrowania w 

rejestrze zdarzeo ryzyka operacyjnego. Komórka organizacyjna Banku odpowiedzialna za 

prowadzenie rejestru dokonuje ostatecznej klasyfikacji zdarzenia i raportuje, zgodnie z 

szczegółową procedurą opisaną w Regulaminie zarządzania ryzykiem operacyjnym.  Bank 

rejestruje wszystkie zdarzenia ryzyka operacyjnego bez względu na wysokośd straty i częstotliwośd 

występowania.  

Działania zabezpieczające w zakresie ryzyka operacyjnego: 

1) Wdrożenie i systematyczna weryfikacja procesów zapobiegania występowaniu oraz 

zmniejszania skutków ryzyka, odpowiednio do rodzaju ryzyka i jego możliwego wpływu na 

wynik Banku. 

2) Zapobieganie powstawaniu zagrożeo o charakterze katastroficznym lub zagrażającym utratą 

ciągłości działania Banku. 

3) Zapewnienie opłacalności stosowania wybranych metod ograniczania ryzyka, odpowiednio do 

skali działania Banku i wielkości ryzyka. 

4) Działania prewencyjne, związane z identyfikacją i monitoringiem ryzyka prowadzenia operacji, 

rozpoznawaniem i zapobieganiem powstawaniu zdarzeo ryzyka operacyjnego w trakcie 

codziennej działalności, a także zapewnienie identyfikacji i oceny ryzyka przed podjęciem 

istotnych decyzji związanych z wdrożeniem nowych produktów, procesów, systemów; 

5) Osłabianie i niwelowanie skutków zaszłych zdarzeo poprzez przygotowanie odpowiednich 

procedur i sposobów reagowania pracowników Banku na wypadek zajścia zdarzenia ryzyka 

operacyjnego, a także poprzez dokonanie przeniesienia ryzyka na inne podmioty w przypadku 

opłacalności i dostępności takiej metody dla danego rodzaju ryzyka. 

6) Stosowanie ubezpieczeo. 

7) Tworzenie planów awaryjnych zachowania ciągłości działania. 

8) Okresowa weryfikacja procedur obowiązujących w Banku. 

 

Ryzyko kapitałowe (adekwatnośd kapitałowa) 

Podstawowym celem strategicznym w zakresie adekwatności kapitałowej jest budowa 

odpowiednich funduszy własnych, zapewniających bezpieczeostwo zgromadzonych depozytów, 
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przy osiąganiu planowanego poziomu rentowności prowadzonej działalności. 

Poziom funduszy własnych Banku powinien byd dostosowany (adekwatny) do skali, złożoności i 

profilu ryzyka Banku. Cel ten jest realizowany poprzez zarządzanie adekwatnością kapitałową 

obejmujące podstawowe kierunki działao tj. 

1) zwiększanie wysokości funduszy własnych, 

2) zapewnienie odpowiedniego poziomu kapitałów Tier I, Tier podstawowy I i TIER II.  

3) odpowiednie kształtowanie struktury bilansu Banku w celu utrzymania planowanego poziomu 

wymogów kapitałowych, dostosowanych do wymagao Rozporządzenia 575/2013 UE.  

4) optymalne zarządzanie ryzykiem bankowym. 

Bank jest zobowiązany utrzymywad Kapitał założycielski w wysokości nie niższej niż równowartośd 

1 000 000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w 

dniu sprawozdawczym. Bank jest zobowiązany do utrzymywania sumy funduszy własnych na 

poziomie nie niższym niż wyższa z następujących wartości: 

1) suma wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów 

kapitałowych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia innych norm określonych w ustawie 

Prawo bankowe, powiększonych o bufory kapitału (bezpieczeostwa i antycykliczny), z 

uwzględnieniem okresów przejściowych określonych w pakiecie CRD IV / CRR. 

2) oszacowana przez bank kwota, niezbędna do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych, istotnych 

rodzajów ryzyka występujących w działalności banku oraz zmian otoczenia gospodarczego, 

uwzględniająca przewidywany poziom ryzyka (kapitał wewnętrzny), powiększona o bufory 

kapitału (bezpieczeostwa i antycykliczny), z uwzględnieniem okresów przejściowych 

określonych w pakiecie CRD IV / CRR. 

Bank tworzy procedury zarządzania ryzykami istotnymi w Banku, zatwierdzane przez Zarząd Banku. 

Procedury zawierają zapisy dotyczące przekształcania miar ryzyka na wymogi kapitałowe. 

Bank podejmuje ryzyko odpowiednio do posiadanych funduszy własnych. 

Realizacja celów kapitałowych odbywa się poprzez podejmowanie decyzji kapitałowych z zakresu 

struktury finansowania, podziału zysku oraz polityki dywidend. 

Bank przyjmuje następujące długoterminowe cele kapitałowe: 

1) dąży do posiadania funduszy własnych banku zapewniających utrzymanie współczynnika 

wypłacalności na poziomie minimum 13,25%.  

2) dąży do uzyskania struktury funduszy, w której dominująca wartością będzie fundusz zasobowy 

stanowiący co najmniej 85%. 

3) przeznacza co najmniej 80% wypracowanego zysku rocznego netto na zwiększenie funduszy 

własnych banku. 

4) dąży do uzyskania takiej struktury funduszu udziałowego, aby suma znaczących pakietów 

udziałów, czyli pakietów przekraczających 5% funduszu udziałowego, nie przekroczyła 30% 

funduszu udziałowego banku. 

5) dąży do uzyskania zaangażowania kapitałowego w akcje Banku Zrzeszającego na poziomie od 

minimum 7% do maksymalnie 15% uznanego kapitału. 

6) ogranicza zaangażowanie kapitałowe w kapitałowe instrumenty finansowe (poza Bankiem 

Zrzeszającym), które nie są kwotowane na aktywnych rynkach do poziomu maksymalnie 5% 

funduszy własnych banku. 
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Bank przeprowadza kapitałowe testy warunków skrajnych opisane w Instrukcji oceny 

adekwatności kapitałowej. 

 

Ryzyko wyniku finansowego: 

Celem strategicznym w zakresie ryzyka wyniku finansowego jest wypracowanie takiej wielkości 

zysku, który zagwarantuje stały wzrost funduszy własnych, dostosowany do poziomu 

podejmowanego ryzyka. 

Proces zarządzania ryzykiem wyniku finansowego jest elementem zarządzania ryzykiem 

biznesowym  i obejmuje proces planowania, w tym planowania wieloletniego (strategia działania) 

oraz monitorowania wykonania planu. 

Realizacja celu strategicznego w zakresie ryzyka biznesowego (w tym wyniku finansowego) 

odbywa się poprzez podejmowanie następujących działao: 

1) Angażowanie się Banku w lokalny rozwój poprzez współpracę z klientami i jednostkami 

samorządu terytorialnego,  

2) Analiza potrzeb klientów i rozpoznanie możliwości ich zaspokajania, 

3) Analiza konkurencji w zakresie rozwoju oferty oraz polityki cenowej, 

4) Dostosowanie oferty produktowej oraz cenowej do oczekiwao klientów, 

5) Zapewnienie konkurencyjności cen oferowanych produktów, 

6) Elastycznośd w zakresie konstrukcji produktów oraz negocjowania cen, 

7) Prowadzenie działao promocyjnych i reklamowych, w tym współpraca z Bankiem Zrzeszającym,  

 

Przepływ informacji dotyczącej ryzyka kierowanej do Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Banku jest 

sformalizowany i objęty odpowiednią Instrukcją sporządzania informacji zarządczej, definiującą: 

nazwy, częstotliwośd, zakres, odbiorców i terminy sporządzania raportów i sprawozdao 

dotyczących ryzyka. Systemem informacji zarządczej są objęte wszystkie rodzaje ryzyka uznawane 

przez Bank za istotne. Zakres i częstotliwośd raportowania są dostosowane do skali narażenia na 

ryzyko, a także zmienności ryzyka zapewniając możliwośd podejmowania decyzji, oraz 

odpowiednią reakcję w przypadku zmiany ekspozycji na ryzyko.  
 

Zatwierdzone przez Zarząd oświadczenie na temat adekwatności ustaleo dotyczących zarządzania 

ryzykiem w Banku, dające pewnośd, że stosowane systemy zarządzania ryzykiem są odpowiednie z 

punktu widzenia profilu i strategii Banku wymagane przez art. 435 ust.1 lit. e zawarte jest w części 

XXV niniejszej informacji.  

W zakresie art. 435 ust 2 Bank informuje, że:  

1) Członkowie Zarządu Banku nie zajmują stanowisk dyrektorskich w organach innych 

podmiotów. Siedmiu Członków Rady Nadzorczej Banku nie zajmuje stanowisk dyrektorskich w 

organach innych podmiotów. Jeden Członek Rady Nadzorczej piastuje stanowisko prezesa w 

innym podmiocie,  

2) Członków Zarządu powołuje zgodnie z przepisami prawa Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu 

podlegają ocenie odpowiedniości, uwzględniającej ocenę kwalifikacji, doświadczenia i 

reputacji. Zasady oceny Członków Zarządu zawiera procedura Zasady oceny odpowiedniości 

członków Zarządu Banku Spółdzielczego we Włoszczowie, 

3) Członków Rady Nadzorczej powołuje zgodnie z przepisami prawa Zebranie Przedstawicieli. 
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Członkowie Rady Nadzorczej podlegają ocenie odpowiedniości, uwzględniającej ocenę 

kwalifikacji, doświadczenia i reputacji. Zasady wyboru i oceny Członków Rady Nadzorczej 

zawiera Regulamin działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Włoszczowie. Ocena 

dokonywana jest przez Zebranie Przedstawicieli. 

 

XVI. Stosowanie technik ograniczania ryzyka kredytowego 

W Banku stosowane są techniki ograniczania ryzyka kredytowego tj.: pomniejszanie podstawy 

tworzenia rezerw celowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16.12.2008r. w 

sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. nr 235 poz. 

1589), zwanego dalej “Rozporządzeniem”. Bank przyjmuje zabezpieczenia zgodnie z Instrukcją 

ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności. 

Zabezpieczenie wierzytelności ma na celu zapewnienie zwrotu należności Banku  

w szczególności z tytułu udzielonego kredytu, pożyczki wraz z odsetkami, prowizjami  

i innymi kosztami Banku, lub wykonania przez dłużnika innego zobowiązania pieniężnego wobec 

Banku, w razie gdyby dłużnik nie wywiązał się w terminie z warunków umowy. 

W celu ograniczenia ryzyka kredytowego Bank przyjmuje zabezpieczenia rzeczowe i instrumenty 

finansowe. Bank ustala formę zabezpieczenia w porozumieniu z wnioskodawcą, biorąc pod uwagę:  

1) typowe oraz indywidualne ryzyko związane z zawarciem umowy z wnioskodawcą, (m.in. ryzyko 

branży, sytuację finansową i gospodarczą wnioskodawcy, status prawny wnioskodawcy, 

przebieg dotychczasowej współpracy z Bankiem lub opinie banków z którymi wnioskodawca 

dotychczas współpracował, rodzaj i wysokośd wierzytelności oraz okres kredytowania, cechy 

danego zabezpieczenia wynikające z regulujących je przepisów ogólnych i wewnętrznych 

Banku (w tym sposób ustanowienia zabezpieczenia, przesłanki i zakres odpowiedzialności 

wynikającej z zabezpieczenia, sposób realizacji uprawnieo Banku), w szczególności:  realną 

możliwośd zaspokojenia roszczeo Banku z ustanowionego zabezpieczenia w możliwie 

najkrótszym czasie z przyjętego zabezpieczenia, płynnośd zabezpieczenia, istniejące już 

obciążenia na rzeczy mającej stanowid przedmiot zabezpieczenia, w przypadku zabezpieczeo 

rzeczowych oraz sytuację finansową i gospodarczą osoby trzeciej zobowiązującej się do 

zaspokojenia roszczeo Banku za wnioskodawcę oraz jej powiązania personalne i kapitałowe z 

innymi podmiotami, w przypadku zabezpieczeo osobistych, możliwośd pomniejszenia 

podstawy tworzenia rezerw celowych na należności Banku, na zasadach określonych w 

przepisach w sprawie tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków oraz w 

aktualnych przepisach wewnętrznych Banku w tym zakresie, 

2)  przewidywany koszt ustanowienia zabezpieczenia,  

3) przewidywany nakład pracy Banku związany z monitorowaniem stanu zabezpieczeo oraz koszt 

dochodzenia roszczeo z przedmiotu zabezpieczenia, z zastrzeżeniem ponoszenia kosztów 

koniecznych,  

4) zasady stosowania odpowiednich form zabezpieczeo określone w odrębnych uregulowaniach 

wewnętrznych Banku.  

Podstawowe zabezpieczenia stosowane w Banku w 2016r. to: weksel in blanco, depozyt bankowy, 

kaucja pieniężna, blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym, pełnomocnictwo do 

dysponowania rachunkiem bankowym, poręczenie według prawa cywilnego, poręczenie 

wekslowe, gwarancja, przelew wierzytelności na zabezpieczenie, cesja praw z umów 
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ubezpieczenia, przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do 

gatunku/przeniesienie własności, przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do 

tożsamości/ przeniesienie własności, zastaw rejestrowy, zastaw zwykły, zastaw finansowy, 

hipoteka, hipoteka przymusowa, przystąpienie do długu, przejęcie długu, ubezpieczenie kredytu. 

Bank nie dokonywał transakcji na instrumentach pochodnych.  

Bank badał koncentrację ryzyka kredytowego w odniesieniu do rodzajów stosowanych 

zabezpieczeo. 
 

XVII. Ryzyko kredytowe i korekty z tytułu ryzyka kredytowego 
Należności przeterminowane rozumiane są jako należności wymagalne, które nie zostały spłacone 

w terminie spłaty, ustalonym w umowie kredytowej (dotyczy rat lub całej należności) lub na skutek 

wypowiedzenia umowy w całości lub w części przez Bank. Należnościami zagrożonymi (z 

rozpoznaną utratą wartości) są ekspozycje kredytowe zakwalifikowane do kategorii ryzyka: poniżej 

standardu, wątpliwe i stracone, o których mowa w przepisach dotyczących zasad tworzenia rezerw 

na ryzyko związane z działalnością banków.  

Bank stosował definicje należności zagrożonych oraz metody ustalania korekt wartości i rezerw w 

oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko 

związane z działalnością banków (Dz. U. z 2008r. Nr 235 poz.1589 z późniejszymi zmianami).  

Bank tworzył rezerwy celowe na ekspozycje kredytowe, które zaliczał w ciężar kosztów. Przy 

dokonywaniu klasyfikacji Bank wykorzystywał dwa niezależne kryteria:  

1) kryterium terminowości – terminowośd spłaty kapitału lub odsetek,  

2) kryterium ekonomiczne – badanie sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika (kredytobiorcy).  

Rezerwy celowe tworzone są na ryzyko związane z działalnością Banku w odniesieniu do ekspozycji 

kredytowych zaklasyfikowanych do:  

1) kategorii "normalne" – w zakresie ekspozycji kredytowych wynikających z pożyczek i kredytów 

detalicznych w wysokości 1,5% podstawy tworzenia rezerw,  

2) kategorii "pod obserwacją" – w wysokości 1,5% podstawy tworzenia rezerw,  

3) kategorii "poniżej standardu" – w wysokości 20% podstawy tworzenia rezerw,  

4) kategorii "wątpliwe" – w wysokości 50% podstawy tworzenia rezerw,  

5) kategorii „stracone” – w wysokości 100% podstawy tworzenia rezerw.  

Rezerwa tworzona/dotwarzana była przez komórki organizacyjne Banku w miesiącu, w którym 

udzielono kredytu lub dokonano zmiany jego klasyfikacji do wyższej grupy ryzyka oraz w 

momencie aktualizacji wartości zabezpieczeo. W celu określenia korekt z tytułu szczególnego i 

ogólnego ryzyka kredytowego w Banku obowiązywała instrukcja Zasady klasyfikacji ekspozycji 

kredytowych i tworzenia rezerw celowych.  

Rozkład geograficzny ekspozycji w podziale na obszary ważne pod względem istotnych kategorii 

ekspozycji wraz z dodatkowymi szczegółowymi podziałami w stosownych przypadkach nie 

występował z uwagi na charakter prowadzonej działalności, tj. wyłącznie na terenie kraju 

(lokalnie).  

Bank nie stosował Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Bank nie wyznaczał kwot 

ekspozycji o utraconej wartości i ekspozycji przeterminowanych w podziale na obszary 

geograficzne, z uwagi na brak ekspozycji poza granicami Polski. Wartośd odpisów (rezerw 
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celowych) dla kredytów z rozpoznana utratą wartości oraz dla kredytów bez rozpoznanej utraty 

wartości prezentuje poniższa tabela: 

 

Wyszczególnienie 
Wartośd w 

tys.zł 

Stan odpisów aktualizujących na dzieo 1 stycznia 2016 roku  1 342 

Utworzone w okresie 258 

Rozwiązane w okresie  333 

Spisane w ciężar odpisów 0 

Stan odpisów aktualizujących na dzieo 31 grudnia 2016 roku  1 267 

 

Korekty z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka kredytowego 

Typ kontrahenta 

Rezerwy celowe na należności 

bez 
rozpoznanej 

utraty 
wartości 

z rozpoznaną 
utratą 

wartości 

Gospodarstwa domowe  130 1 118 

Przedsiębiorstwa  3 16 

razem 133 1 134 

 

Ekspozycje wg branż w wartości nominalnej: 

Branża według PKD 2007 

Kredyty bez 
rozpoznanej 

utraty 
wartości 

Kredyty z 
rozpoznaną 

utrata 
wartości 

Razem 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 9 439 760 10 199 

Przetwórstwo przemysłowe 11 735 185 11 920 

Budownictwo 965 68 1 033 

Handel hurtowy i detaliczny 9 437 271 9 708 

Transport i gospodarka magazynowa 3 347 34 3 381 

Działalnośd związana z obsługą rynku nieruchomości 1 874 0 1 874 

Administracja publiczna i obrona narodowa 11 324 0 11 324 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1 060 0 1 060 

Inne 1 119 5 1 124 

Kredyty dla osób prywatnych 19 885 395 20 280 

Razem 70 185 1 718 71 903 

 

Ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości w wartości nominalnej: 

Typ kontrahenta 
Wartośd w 

tys.zł. 

Przedsiębiorstwa 136 

Gospodarstwa domowe 1 582 

razem 1 718 
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Ekspozycje według przeterminowania w wartości nominalnej: 

Okres przeterninowania 
Wartośd w 

tys.zł. 

Należności nieprzeterminowane 69 812 

>0 <= 30 dni 1 206 

>30 <= 90 dni 213 

>90 <= 180 dni 39 

>180 <= 1 rok 39 

 > 1 rok 594 

razem 71 903 

 

Ekspozycje wg rezydualnych terminów zapadalności  w wartości nominalnej: 

<=1 tydz
>1 tydz

<=1 m-ce

>1 m-ce

 <=3 m-ce

>3m-ce

<=6m-ce

>6m-ce

<=1 rok

>1 rok

<=2 lat

>2 lat

<=5 lat

>5 lat

<=10 lat

>10 lat

<=20 lat
>20 lat

Sektor finansowy 21 860 18 450 28 100 22 800 9 600 0 0 0 0 0 0 100 810

Sektor niefinansowy 228 74 1 253 3 671 7 306 10 129 6 662 13 510 10 387 6 913 423 60 556

Sektor instytucje rządowych 

i samorządowych 0 0 113 492 554 1 152 3 168 4 097 1 509 262 0 11 347

razem 22 088 18 524 29 466 26 963 17 460 11 281 9 830 17 607 11 896 7 175 423 172 713

Bez 

okreslonego 

terminu

Sektor

Terminy zapadalności

Razem

 
 
 

XVIII. Aktywa wolne od obciążeo 

Składnik aktywów jest traktowany jako obciążony, jeżeli został zastawiony lub podlegał 

jakiejkolwiek formie ustaleo, mających na celu zabezpieczenie lub wsparcie jakości kredytowej 

transakcji bilansowej lub pozabilansowej, z której nie mógł zostad swobodnie wycofany (np. w celu 

zastawiania dla potrzeb finansowania).   

Aktywa obciążone według stanu na 31.12.2016 r. w tys.zł. przedstawia poniższa tabela: 

Aktywa 
Wartośd bilansowa 

aktywów 
obciążonych  

Wartośd godziwa 
aktywów 

obciążonych  

Wartośd 
bilansowa 

aktywów wolnych 
od obciążeo  

Wartośd godziwa 
aktywów wolnych 

od obciążeo  

Aktywa instytucji sprawozdającej w tym 0 x 209 439 x 

Instrumenty udziałowe (kapitałowe) 0 0 2 132 2 132 

Dłużne papiery wartościowe 0 0 24 995 24 995 

Kredyty  0 x 70 318 x 

Inne aktywa 0 x 111 994 x 

Zabezpieczenia otrzymane 

Wartośd godziwa otrzymanego 
zabezpieczenia lub wyemitowanych 

własnych dłużnych papierów 
wartościowych, które mogą zostad 

obciążone  

Wartośd nominalna otrzymanego 
zabezpieczenia lub wyemitowanych 

własnych dłużnych papierów 
wartościowych, które nie mogą zostad 

obciążone 

 Zabezpieczenia otrzymane przez instytucję 
sprawozdającą w tym: 0 44 303 

Instrumenty udziałowe (kapitałowe) 0 0 

Dłużne papiery wartościowe 0 0 

Kredytu i zaliczki 0 44 303 

Inne zabezpieczenia otrzymane 0 0 
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XIX. Korzystanie z ECAI 

Na dzieo 31.12.2016 r. Bank nie posiadał ekspozycji którym przypisano wagi ryzyka według ocen 

wiarygodności kredytowej nadawanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności 

kredytowej. 

 

XX. Stosowanie metody IRB w odniesieniu do ryzyka kredytowego 

Nie dotyczy. Bank nie stosuje metody IRB. 

 

XXI. Stosowanie metod zaawansowanego pomiaru w odniesieniu do ryzyka operacyjnego 

Nie dotyczy. Bank nie stosuje zaawansowanych metod pomiaru w odniesieniu do ryzyka 

operacyjnego. 

 

XXII. Stosowanie wewnętrznych modeli pomiaru ryzyka rynkowego 

Nie dotyczy. Bank nie stosuje wewnętrznych modeli pomiaru ryzyka rynkowego. 

 

XXIII. Zakres konsolidacji ostrożnościowej 

Bank nie posiadał podmiotów zależnych, w związku z powyższym nie dokonywał konsolidacji do 

celów rachunkowości i regulacji ostrożnościowych. 

 

XXIV. Wymogi informacyjne zgodnie z art. 111a ust. 4 ustawy Prawo bankowe gdzie indziej nie 

ujawnione 

 

Członkowie Zarządu Banku i Rady Nadzorczej Banku są objęci oceną w zakresie wiedzy, 

umiejętności i doświadczenia, odpowiedniego do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im 

obowiązków, a także rękojmi należytego wykonywania tych obowiązków dokonywaną 

odpowiednio przez Zebranie Przedstawicieli w zakresie oceny członków Rady Nadzorczej Banku 

oraz Radę Nadzorczą Banku w zakresie członków Zarządu Banku. Ocena ma charakter uprzedni 

przed powołaniem oraz następczy w trakcie pełnienia funkcji. Wszyscy członkowie Zarządu Banku 

oraz Rady Nadzorczej Banku zgodnie z dokonaną za 2016 rok oceną spełniają wymagania art. 22aa 

ustawy Prawo bankowe. 

Stopa zwrotu z aktywów, obliczona jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej, na dzieo 

31.12.2016r. wynosi: 0,48%. 

Bank nie zawarł umowy, o której mowa w art. 141f ust. 1 Ustawy prawo bankowe (Dz.U. z 2016 

poz.1988). 

Opis systemu kontroli wewnętrznej 

W Banku działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie procesów 

decyzyjnych, przyczyniających się do zapewnienia: 

1) Skuteczności i wydajności działania Banku, 

2) Wiarygodności sprawozdawczości finansowej, nadzorczej oraz informacji zarządczej, 

3) Zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, 

4) Bezpieczeostwa środowiska teleinformatycznego i informacji. 

Kontrola wewnętrzna w Banku wykonywana jest w sposób niezależny, obiektywny, 

odpowiedzialny. Poprzez niezależnośd kontroli wewnętrznej rozumied należy warunki działania 
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kontroli wewnętrznej dające gwarancję, że kontrolujący bez żadnych zewnętrznych nacisków 

przeprowadza kontrolę według ustalonych metod, dokonuje oceny skuteczności procedur i 

regulaminów oraz sporządza dokumentację pokontrolną. Niezależnośd umożliwia bezstronny i 

niedwuznaczny osąd działalności poddanej kontroli. 

Obiektywnośd kontroli rozumiana jest jako niezależna od czynników pozamerytorycznych ocena 

dokonywana przez kontrolujących, co oznacza, że kontrolujący nie mogą byd stronniczy i nie mogą 

uzależniad swojej opinii od kwestii kontrolowanego tematu od opinii innych. 

Odpowiedzialnośd kontroli wewnętrznej oznacza dokonywanie prawidłowej oceny, adekwatności, 

skuteczności oraz efektywności i jakości wewnętrznych systemów Banku, co oznacza 

prezentowanie w dokumentacji pokontrolnej sprawdzonych zadao, które wymagają podjęcia 

działao naprawczych, unikanie niedomówieo i nieścisłości. 

Rada Nadzorcza Banku zapewnia, aby kontrola wewnętrzna i audyt były sprawowane z 

zachowaniem zasad zapewniających unikanie konfliktów interesów, w tym z zachowaniem zasady, 

że osoby przeprowadzające kontrolę wewnętrzną i audyt nie powinny byd powiązane personalnie z 

osobami kontrolowanymi. 

Funkcjonujący w Banku system kontroli wewnętrznej jest dostosowany do ogólnego profilu ryzyka 

tj., obejmuje w szczególności obszary obarczone wysokim ryzykiem. 

Przez obszary generujące wysokie ryzyko należy rozumied te obszary działania, gdzie istnieje 

potencjalne niebezpieczeostwo wystąpienia nieprawidłowości, które mogą wywoład niepożądane 

skutki finansowe lub negatywne zjawiska godzące w bezpieczeostwo i reputację funkcjonowania 

Banku. W szczególności do obszarów obarczonych wysokim ryzykiem w Banku zalicza się 

działalnośd kredytową, obsługę klienta, rozliczenia, działalnośd kasowo-skarbcową, zarządzanie 

bankiem. 
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