
 

 

 

 

 

 
 

 
INFORMACJA Z ZAKRESU  

PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU 
według stanu na dzień 31.12.2020 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału zgodnie z Polityką ujawnień w Spółdzielczym Banku Ludowym im. Ks. P. Wawrzyniaka         2 

I. Podmioty objęte informacją 

Niniejsza informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału dotyczy Spółdzielczego Banku Ludowego 
im. Ks. P. Wawrzyniaka, sporządzona została według stanu na dzień 31.12.2020 roku. 
Bank jest Uczestnikiem Systemu Ochrony SGB, którego głównym celem jest zapewnianie płynności  
i wypłacalności. Z uczestnictwa w Systemie wynikają korzyści – między innymi dostęp do środków 
pomocowych w sytuacjach zagrożenia płynności lub wypłacalności, oraz obowiązki, do których należy 
m.in. stosowanie systemu limitów ustalonych w Systemie oraz poddawanie się działaniom prewencyjnym 
podejmowanym przez jednostkę zarządzającą Systemem. 
Bank nie posiada zaangażowania kapitałowego w podmiotach, których sprawozdania podlegają 
konsolidacji ze sprawozdaniem Banku. 

1. Informacje ogólne o Banku 

Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka działa w oparciu o prawo spółdzielcze, prawo bankowe, 
ustawę o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Bank  
w rozumieniu art.111a Prawo Bankowe nie działa poza granicami kraju, swoim obszarem działania 
obejmuje tylko obszar Polski. 
Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka jest samodzielną, samofinansującą się spółdzielnią, 
posiadającą osobowość prawną. 
Przedmiotem działalności Banku jest działalność depozytowo – rozliczeniowa oraz działalność kredytowa 
–według PKD 64.19.Z; 64.99.Z; 66.19.Z; 94.99.Z; 68.10.Z. 
Bank działa na terenie województwa Wielkopolskiego, oferuje usługi na rzecz klientów detalicznych  
i instytucjonalnych, posiada sformalizowaną strukturę organizacyjną, w której określono podział  
na jednostki i komórki organizacyjne. 

2. Władze Banku 

W skład Zarządu Banku wchodzą następujące osoby: 
- Paweł Fabisiak - Prezes Zarządu, 
- Magdalena Starkiewicz - Wiceprezes Zarządu, 
- Daniel Socha - Wiceprezes Zarządu. 

Funkcje kontrolne sprawuje Rada Nadzorcza, w której skład wchodzi 9 osób. 

Podstawową strukturę organizacyjną Banku tworzą: 
- Centrala, 
- Oddziały, 
- Filie, 
- Punkty Obsługi Klienta. 

Poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi kierują: 
- Oddziałami – Kierownicy Oddziałów, 
- Filiami – Kierownicy Filii. 

Działalność operacyjna prowadzona była w niżej wymienionych jednostkach organizacyjnych: 

 

 

 

Jednostka organizacyjna Lokalizacja

Centrala Banku 63-100 Śrem, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 3

Filia Śrem 63-100 Śrem, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 3

Oddział Śrem 63-100 Śrem, Al. Solidarności 4

Oddział Książ Wlkp. 63-130 Książ Wlkp., ul. Wichury 4a

Oddział Dolsk 63-140 Dolsk., ul. Kościelna 16

Filia Środa Wlkp. 63-000 Środa Wlkp., ul. Szarytek 8/48

Punkt Obsługi Klienta Śrem 63-100 Śrem, ul. Moniuszki 2F

Punkt Obsługi Klienta Śrem 63-100 Śrem, ul. Powstańców Wlkp. 14

Punkt Obsługi Klienta Śrem 63-100 Śrem, ul. 1-go Maja 21
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3. Słownik użytych pojęć i skrótów 

Apetyt na ryzyko - maksymalna akceptowalna gotowość Banku do podejmowania określonej wielkości 
ryzyka w określonym horyzoncie czasowym zaakceptowana przez Zarząd Banku, która stanowi element 
strategii biznesowej oraz planów budżetowych zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą, 
Bank - Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka, 
Filar I - dotyczy spełniania wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego, ryzyka 
korekty wyceny kredytowej instrumentów pochodnych, ryzyka walutowego i ryzyka operacyjnego, 
Filar II - jeden z trzech głównych elementów przepisów Bazylea III obejmujący proces ICAAP, 
Kapitał wewnętrzny - oszacowana przez Bank kwota, niezbędna do pokrycia wszystkich 
zidentyfikowanych istotnych rodzajów ryzyka występujących w działalności Banku oraz zmian otoczenia 
gospodarczego, uwzględniająca przewidywany poziom ryzyka (stanowi element Filaru II przepisów  
Basel III), 
Łączna kwota ekspozycji na ryzyko - łączna ekspozycja na ryzyko, kalkulowana jako suma kwoty ekspozycji 
ważonych ryzykiem dla ryzyka kredytowego oraz ryzyka kontrahenta, a także przemnożonych przez 12,5 
wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka korekty wyceny kredytowej instrumentów 
pochodnych, wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka walutowego oraz wymogów  
w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego, 
Proces ICAAP (ang. Internal Capital Adequacy Assessment Process) - Proces Oceny Adekwatności Kapitału 
Wewnętrznego, 
Prawo bankowe - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002 nr 72, poz. 665)  
z uwzględnieniem późniejszych zmian, 
Rekomendacja S - Rekomendacja KNF dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami 
kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, 
Rekomendacja T - Rekomendacja KNF dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem 
detalicznych ekspozycji kredytowych, 
Rozporządzenie 575/2013 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 575/2013  
z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm 
inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) 648/2012, 
Rozporządzenie 1423/2013 - Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 1423/2013 z dnia  
20 grudnia 2013 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących 
ujawniania informacji na temat funduszy własnych instytucji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 575/2013, 
Uchwała KNF 258/2011 - Uchwała 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. 
w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli 
wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego  
i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad 
ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku, 
Łączny współczynnik kapitałowy (ang. Capital Adequacy Ratio) - stanowi fundusze własne Banku 
wyrażone, jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, 
Współczynnik Tier I - stanowi kapitał Tier I Banku wyrażony jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji  
na ryzyko, 
Współczynnik kapitału wewnętrznego (ang. Internal Capital Ratio) - stanowi fundusze własne Banku 
wyrażone jako odsetek kapitału wewnętrznego przemnożonego przez 12,5. 

II. Cele i strategie oraz organizacja zarządzania rodzajami ryzyka uznanymi przez Bank za istotne 

1. Rodzaje ryzyka zidentyfikowane w działalności Banku 

W prowadzonej działalności Bank identyfikuje następujące rodzaje ryzyka: 

▪ kredytowe - rozumiane jako ryzyko związane z brakiem zwrotu należności lub zagrożeniem braku 

zwrotu należności; 

▪ ryzyko koncentracji - wobec pojedynczego podmiotu lub podmiotów powiązanych; w ten sam sektor 

gospodarczy oraz wobec klientów prowadzących tę samą działalność lub dokonujących obrotu tymi 
samymi towarami; w ten sam rodzaj zabezpieczenia lub w tego samego dostawcę zabezpieczenia; 
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▪ ryzyko inwestycji - ryzyko niedotrzymania planowanego zwrotu z instrumentu finansowego lub utraty 

zainwestowanych środków; 

▪ rynkowe - rozumiane jako ryzyko utraty wartości aktywów, wzrostu poziomu zobowiązań lub 

negatywnej zmiany wyniku finansowego w rezultacie wrażliwości na zmienność parametrów 
rynkowych; w ramach ryzyka rynkowego Bank wyróżnia:  

- ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym – obecne lub przyszłe ryzyko dla dochodów jak  
i wartości ekonomicznej banku, wynikające z niekorzystnych zmian stóp procentowych które wpływają 
na instrumenty wrażliwe na zmiany stóp, 
- ryzyko walutowe – obecne lub przyszłe ryzyko dla dochodów wynikające z niekorzystnych zmian 
kursów walutowych; 

▪ płynności - rozumiane jako zagrożenie utraty zdolności do finansowania aktywów i terminowego 

wykonania zobowiązań w toku normalnej działalności lub w innych warunkach, które można 
przewidzieć, powodujące konieczność poniesienia nieakceptowanych strat; w ramach ryzyka płynności 
Bank wyróżnia ryzyko: 

- finansowania - rozumiane jako niedostatek stabilnych źródeł finansowania w perspektywie średnio  
i długoterminowej skutkujące rzeczywistym lub potencjalnym ryzykiem niewywiązania się przez Bank 
z zobowiązań finansowych, w momencie ich wymagalności w perspektywie średnio i długoterminowej, 
bądź w całości, bądź związanym z koniecznością poniesienia nieakceptowalnych kosztów finansowania; 

▪ operacyjne - rozumiane jako możliwość wystąpienia straty wynikającej z niedostosowania lub 

zawodności procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych, w tym również 
ryzyko prawne, w ramach ryzyka operacyjnego Bank wyróżnia ryzyko: 

- modeli - rozumiane jako potencjalna strata, jaką może ponieść Bank, w wyniku decyzji, które mogły 
zasadniczo opierać się na danych uzyskanych przy zastosowaniu modeli wewnętrznych, z powodu 
błędów w opracowaniu, wdrażaniu lub stosowaniu takich modeli; 
- IT - rozumiane jako niepewność związana z prawidłowym, efektywnym i bezpiecznym wspieraniem 
działalności Banku przez jego środowisko teleinformatyczne, w szczególności ryzyko IT należy 
rozpoznawać w kontekście zagrożeń oraz podatności istniejącego komponentu lub grupy 
komponentów środowiska teleinformatycznego i wpływu tych relacji na bezpieczne funkcjonowanie 
infrastruktury teleinformatycznej i procesów z nią związanych oraz bezpieczeństwa danych 
wykorzystywanych dla potrzeb działalności Banku oraz do świadczenia usług dla klientów; 
- prawne - związane z ryzykiem poniesienia strat na skutek zbyt późnego lub błędnego opracowania lub 
uchwalenia regulacji, niestabilności uregulowań prawnych, zmian w orzecznictwie, błędnego 
ukształtowania stosunków prawnych, jakości dokumentacji formalno – prawnej czy niekorzystnych 
rozstrzygnięć sądów; 
- prania brudnych pieniędzy - związane z udziałem w procederze prania pieniędzy (klienci, pośrednicy, 
pracownicy); 

▪ ryzyko wyniku finansowego – ryzyko realizacji wyniku finansowego poniżej wymagań wynikających  

z potrzeby prowadzenia bieżącej działalności i rozwoju, głównie w celu zapewnienia odpowiedniego 
zasilenia kapitału; 

▪ kapitałowe - rozumiane jako posiadanie przez Bank niewystarczającego poziomu funduszy własnych 

do pokrycia nieoczekiwanych strat oraz nie wystarczającego dla spełnienia wymogów nadzorczych 
umożliwiających funkcjonowanie, w ramach ryzyka kapitałowego Bank wyróżnia ryzyko: 

- nadmiernej dźwigni – 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 rezydualne, wynikające z mniejszej niż założona przez Bank skuteczności stosowanych w Banku 

technik ograniczania ryzyka kredytowego – w przypadkach w których: Bank stosuje preferencyjne wagi 
ryzyka dla ekspozycji w pełni i całkowicie zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach 
mieszkalnych, Bank stosuje obniżone wagi ryzyka z tytułu posiadania innych zabezpieczeń, Bank stosuje 
pomniejszenia podstawy naliczania rezerw celowych i odpisów aktualizujących odnoszących się 
do odsetek; 
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▪ braku zgodności - ryzyko będące skutkiem nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych 

oraz przyjętych przez Bank standardów postępowania; 

▪ ryzyko makroekonomiczne - związane z niekorzystnymi zmianami parametrów makroekonomicznych 

lub otoczenia makroekonomicznego; 

▪ strategiczne - niekorzystne lub błędne decyzje strategiczne, brak realizacji strategii, brak właściwej 

reakcji na zmiany w otoczeniu zewnętrznym; 

▪ biznesowe - związane z nieosiągnięciem założonych i koniecznych celów ekonomicznych z powodu 

niepowodzenia w rywalizacji rynkowej; 

▪ utraty reputacji – związane z negatywnym odbiorem wizerunku Banku, mogącym mieć negatywny 

wpływ dla wyniku finansowego, funduszy własnych lub płynności; 

▪ zarządzania - rozumiane jako ryzyko związane z niewłaściwym zarządzaniem, złą identyfikacją  

i ograniczaniem ryzyka prowadzonej działalności, brakiem lub niewystarczającym działaniem kontroli 
wewnętrznej, nieodpowiednim stosowaniem procedur wewnętrznych lub ich nieprzestrzeganiem;  
w ramach ryzyka zarządzania Bank wyróżnia ryzyko: 
- ciągłości procesów – ryzyko zakłóceń w funkcjonowaniu podmiotu w wyniku niewłaściwej organizacji 

procesów, nieciągłości, niewłaściwego podziału kompetencji, nie zapewnienia odpowiednich 
zasobów, 

- zasobów ludzkich – związane z niemożnością pozyskania i utrzymania pracowników o odpowiednich 
kwalifikacjach, 

- raportowania – wynikające z braku, zakresu, niskiej jakości informacji zarządczej oraz niewłaściwego 
zorganizowania systemu raportowania, 

- ładu korporacyjnego – wynikające z niewłaściwej struktury organizacyjnej i kompetencyjnej, 
- kontroli wewnętrznej – wynikającej z nieadekwatnych mechanizmów kontroli wewnętrznej. 

2. Cele dla istotnych rodzajów ryzyka oraz sposób ich realizacji 

Szczegółowe informacje na temat celów oraz strategii Banku w zakresie zarządzania ryzykiem,  
w podziale na poszczególne kategorie ryzyka oraz inne informacje, zaprezentowane zostały w ramach 
następujących dokumentów ujawnianych przez Bank, tj. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta  
z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdanie z działalności Banku za 2020 rok. 

Podstawowe założenia i organizację procesu zarządzania ryzykiem w tym cele strategiczne i polityki  
w zakresie zarządzania istotnymi rodzajami ryzyka uszczegóławia obowiązująca w Banku Strategia 
zarządzania ryzykiem oraz Strategia zarządzania i planowania kapitałowego. 
Strategicznym celem systemu zarządzania ryzykiem jest profilowanie i utrzymywanie poziomu 
występującego ryzyka w akceptowanych granicach, determinowanych Strategią działania Banku oraz 
wyznaczonymi celami finansowymi. 

Ryzyko kredytowe - cele strategiczne: 

1) wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem kredytowym zapewniającego stabilny rozwój optymalnego 
jakościowo portfela kredytowego, 

2) utrzymywanie jakości portfela kredytowego Banku, wyrażonej udziałem kredytów zagrożonych  
w kredytach ogółem na poziomie nie wyższym niż 6 %, 

3) utrzymywanie pokrycia rezerwami celowymi i odpisami na odsetki należności zagrożonych  
od podmiotów sektora niefinansowego i instytucji rządowych lub samorządowych na poziomie  
co najmniej 33%, 

4) identyfikacja oraz maksymalne ograniczenie zagrożenia utraty płynności oraz wypłacalności dłużnika 
poprzez właściwą identyfikację, administrowanie i zarządzanie ekspozycjami nieobsługiwanymi  
i restrukturyzowanymi, 

5) ograniczanie ryzyka utraty wartości aktywów, wynikającego z pozostałych (poza kredytami) aktywów 
Banku. 

Bank realizuje cele strategiczne w zakresie ryzyka kredytowego poprzez: 
1) stosowanie odpowiednich standardów zawartych w regulacjach kredytowych, w szczególności 

dotyczących oceny zdolności kredytowej klientów Banku oraz prowadzenia monitoringu kredytów, 



Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału zgodnie z Polityką ujawnień w Spółdzielczym Banku Ludowym im. Ks. P. Wawrzyniaka         6 

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 innych instrumentach finansowych w ramach limitów 
ustanowionych przez System Ochrony SGB, 

4) utrzymywanie w bilansie Banku tylko portfeli aktywów o charakterze bankowym, 
5) utrzymywanie aktywów obciążonych najwyższym ryzykiem kredytowym, tj. portfela kredytów 

podmiotów niefinansowych na poziomie 80% ich udziału w sumie bilansowej powiększonej  
o zobowiązania pozabilansowe udzielone dotyczące finansowania, 

6) dostarczanie Zarządowi Banku informacji o poziomie ryzyka kredytowego umożliwiających 
podejmowanie ostrożnościowych, zasadnych decyzji dotyczących działalności kredytowej Banku. 

Ryzyko koncentracji - cele strategiczne: 

1) utrzymywanie umiarkowanie zdywersyfikowanego portfela kredytowego w zakresie uwarunkowanym 
terenem działania Banku, 

2) bezwzględne przestrzeganie limitów koncentracji dużych ekspozycji określonych w CRR. 

Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 
1) angażowanie się Banku w branże, w których obsłudze Bank posiada wieloletnie doświadczenie oraz 

ustalanie limitów w pojedyncze branże, 
2) ograniczenie łącznej kwoty dużych ekspozycji (przekraczających 10% uznanego kapitału) do poziomu 

300% 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. 

Ryzyko związane z udzielaniem kredytów zabezpieczonych hipotecznie - cele strategiczne: 

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 5% całego portfela kredytów zabezpieczonych hipotecznie, 

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) nie przekracza poziomów 
określonych w poniższej tabeli: 

Warunki 

Maksymalny 
poziom DtI 

dochód netto wnioskodawcy 
PWP – przeciętne wynagrodzenie  

w sektorze przedsiębiorstw 
okres kredytowania 

miejsce zamieszkania 
- wieś 
- małe miasto <= 50 tys. 
- duże miasto > 50 tys. 

 dochód ≤ PWP 

okres ≤ 1 rok 

wieś 60% 

małe miasto 55% 

duże miasto 50% 

1 rok < okres ≤ 5 lat 

wieś 55% 

małe miasto 50% 

duże miasto 45% 

okres > 5 lat 
wieś 50% 

małe miasto 45% 
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duże miasto 40% 

dochód > PWP  

okres ≤ 1 rok 

wieś 75% 

małe miasto 70% 

duże miasto 60% 

1 rok < okres ≤ 5 lat 

wieś 70% 

małe miasto 65% 

duże miasto 60% 

okres > 5 lat 

wieś 65% 

małe miasto 60% 

duże miasto 55% 

2) stosowanie limitów LtV, na maksymalnym poziomie: 
a) 80% - w przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych,  
b) 90% - w przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych, 

gdy część ekspozycji przekraczająca 80% LtV jest odpowiednio ubezpieczona lub kredytobiorca 
przedstawił dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym lub 
poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa 
lub NBP, 

c) 75% - w przypadku ekspozycji kredytowej zabezpieczonej na nieruchomości komercyjnej, 
d) 80% - w przypadku ekspozycji kredytowej zabezpieczonej na nieruchomości komercyjnej, gdy część 

ekspozycji przekraczająca 75% LtV jest odpowiednio ubezpieczona lub kredytobiorca przedstawił 
dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym lub poprzez zastaw 
na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP, 

e) wskaźniki wymienione w lit. a-d ulegają obniżeniu o 5 p.p. jeżeli długość okresu zaangażowania 
Banku w finansowanie ekspozycji kredytowej przekracza 25 lat, 

3) kierowanie oferty kredytów hipotecznych głównie do klientów detalicznych, preferowanie 
zabezpieczeń hipotecznych w postaci nieruchomości mieszkalnych, stosowanie maksymalnego okresu 
kredytowania 30 lat, 

4) stosowanie ostrożnego podejścia do wycen nieruchomości, m.in. poprzez: 
a) dokonywanie weryfikacji wycen przez pracowników posiadających odpowiednie przeszkolenie, 
b) zlecanie ponownych wycen, jeżeli w ocenie Banku wartość nieruchomości obniżyła się o 15% i jeżeli 

zabezpieczenia ekspozycji Banku na tej nieruchomości pomniejszają podstawę naliczania rezerw 
celowych i odpisów aktualizujących dotyczących odsetek. 

Ryzyko detalicznych ekspozycji kredytowych - cele strategiczne: 

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, 

3) utrzymywanie udziału portfela detalicznych ekspozycji zagrożonych na poziomie nie wyższym od 4% 
całego portfela detalicznych ekspozycji kredytowych, 

4) zaangażowanie się w detaliczne ekspozycje kredytowe maksymalnie do 20% ich udziału w portfelu 
kredytowym. 

Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 
1) przyjęcie maksymalnego okresu kredytowania dla detalicznych ekspozycji kredytowych na 7 lat, 
2) udzielanie kredytów detalicznych tym klientom w przypadku których poziom relacji wydatków 

związanych z obsługą zobowiązań kredytowych i innych niż kredytowe zobowiązań finansowych do 
dochodów tych klientów (wskaźnik DtI) nie przekracza poziomów określonych w poniższej tabeli: 

Warunki 

Maksymalny 
poziom DtI 

dochód netto wnioskodawcy 
PWP – przeciętne wynagrodzenie  

w sektorze przedsiębiorstw 
okres kredytowania 

miejsce zamieszkania 
- wieś 
- małe miasto <= 50 tys. 
- duże miasto > 50 tys. 

 dochód ≤ PWP okres ≤ 1 rok 
wieś 60% 

małe miasto 55% 
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duże miasto 50% 

1 rok < okres ≤ 5 lat 

wieś 55% 

małe miasto 50% 

duże miasto 45% 

okres > 5 lat 

wieś 50% 

małe miasto 45% 

duże miasto 40% 

dochód > PWP  

okres ≤ 1 rok 

wieś 75% 

małe miasto 70% 

duże miasto 60% 

1 rok < okres ≤ 5 lat 

wieś 70% 

małe miasto 65% 

duże miasto 60% 

okres > 5 lat 

wieś 65% 

małe miasto 60% 

duże miasto 55% 

Ryzyko zarządzania ekspozycjami kredytowymi nieobsługiwanymi i restrukturyzowanymi - cele 

strategiczne: 

1) celem strategicznym zarządzania ekspozycjami nieobsługiwanymi i restrukturyzowanymi jest 
zapewnienie w średnim terminie realizacji celów związanych z oczekiwanym poziomem portfela 
zagrożonego oraz poziomem rezerw celowych Banku, zgodnie z wymogami IPS-SGB oraz założeniami 
planu finansowego Banku. 

Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 
1) staranne identyfikowanie i sprawozdawanie ekspozycji nieobsługiwanych i restrukturyzowanych; 
2) ustalenie strategii redukcji NPE i monitorowanie poziomu redukcji NPE; 
3) dostarczanie Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej informacji na temat aktualnych i prognozowanych 

wielkości portfela NPE i FBE oraz udziału tych ekspozycji w portfelu Banku ogółem, w tym w podziale 
na poszczególne portfele kredytowe i produktowe; 

4) dostarczanie Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej informacji o wielkości migracji do portfela NPE oraz 
czynników wpływających na wielkość tych migracji; 

5) analizę efektywności i skuteczności stosowania działań restrukturyzacyjnych i windykacyjnych w tym 
poprzez poprawę klasyfikacji ryzyka, spłaty, sprzedaż portfela NPE, odpisania, umorzenia; 

6) raportowanie wyników oceny oraz adekwatności kapitałowej Zarządowi i Radzie Nadzorczej; 
7) wykorzystywanie przez Zarząd i Radę Nadzorczą wyników audytów wewnętrznych i zewnętrznych do 

bieżącego zarządzania i nadzoru nad portfelem. 

Ryzyko płynności - cele strategiczne: 

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. 

Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 
1) utrzymywanie przez Bank nadwyżki aktywów nieobciążonych na minimalnym poziomie stanowiącym 

zabezpieczenie na wypadek zrealizowania się scenariuszy warunków skrajnych płynności w „horyzoncie 
przeżycia” wynoszącym 30 dni (tolerancja ryzyka płynności), 

2) realizowanie strategii finansowania, 
3) pozyskiwanie depozytów o możliwie długich terminach wymagalności, tak aby Bank mógł otwierać  

po stronie aktywnej pozycje o dłuższym horyzoncie czasowym, 
4) utrzymywanie na bezpiecznym poziomie nadzorczych miar płynności, przy jednoczesnym 

minimalizowaniu kosztów z tym związanych, 
5) utrzymywanie wymogu pokrycia płynności (wskaźnika LCR) oraz stabilnego finansowania (wskaźnika 

NSFR) przynajmniej na poziomie określonym w Planie Naprawy jako poziom ostrzegawczy, 
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6) finansowanie na bezpiecznym poziomie kredytów powiększonych o majątek trwały przez depozyty 
powiększone o fundusze własne z zachowaniem limitu przyjętego w Systemie Ochrony, 

7) 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, 

8) zapewnienie globalnej wypłacalności Banku, oznaczającej posiadanie skumulowanej luki płynności  
(bez uwzględnienia zobowiązań pozabilansowych udzielonych i otrzymanych oraz funduszy własnych 
w pasywach) na poziomie nieujemnym, 

9) dywersyfikacja źródeł finansowania poprzez ograniczanie udziału środków dużych deponentów, 
10) dążenie do podnoszenia stabilności źródeł finansowania głównie poprzez pozyskiwanie środków  

od gospodarstw domowych po akceptowalnej cenie oraz poprzez wydłużenie terminów wymagalności, 
11) identyfikacje wszelkich zagrożeń związanych z ryzykiem utraty płynności w zależności  

od stwierdzonego charakteru zagrożenia, postępowanie według procedur awaryjnych określonych  
w obowiązujących w Banku zasadach zarządzania ryzykiem płynności. 

Ryzyko stopy procentowej - cele strategiczne: 

1) optymalizacja 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, lecz nie więcej niż 27% annualizowanego 
wyniku odsetkowego dla ryzyka przeszacowania, 5% annualizowanego wyniku odsetkowego dla ryzyka 
bazowego oraz 5% funduszy własnych dla zmiany wartości ekonomicznej Banku. 

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, 
3) zmniejszanie ryzyka bazowego poprzez: 

a) stosowanie dla produktów klientowskich stóp bazowych w postaci stawek własnych Banku  
(w zakresie przewidzianym w przepisach prawa), 

b) oferowanie klientom produktów depozytowych, których oprocentowanie uzależnione byłoby od 
stawek rynkowych (stóp rynku międzybankowego), 

4) dążenie do wypracowywania jak największych przychodów pozaodsetkowych. 

Ryzyko operacyjne - cele strategiczne: 

1) optymalizacja efektywności gospodarowania poprzez zapobieganie i minimalizowanie strat 
operacyjnych oraz wyeliminowanie przyczyn ich powstawania, 

2) racjonalizacja kosztów, 
3) zwiększenie szybkości oraz adekwatności reakcji Banku na zdarzenia od niego niezależne, 
4) automatyzacja 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. 

Bank realizuje cele strategiczne poprzez opracowanie i wdrożenie: 
1) systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym, adekwatnego  do profilu ryzyka Banku, 
2) systemu zarządzania zasobami ludzkimi, który pozwala na stworzenie kultury organizacyjnej 

wspierającej efektywne zarządzanie ryzykiem operacyjnym, 
3) skutecznego systemu kontroli wewnętrznej pozwalającego na monitorowanie i korygowanie wykrytych 

nieprawidłowości (w szczególności w obszarach najbardziej narażonych na ryzyko), 
4) zachowanie należytej staranności przy wyborze usługodawcy; 
5) zapewnianie sobie odpowiednich warunków technicznych (w tym technologicznych), wspierających  

w sposób bezpieczny działalność Banku i przetwarzane przez niego informacje, w szczególności  
w sytuacji powierzenia wykonywania czynności podmiotowi zewnętrznemu; 

6) monitorowanie usługodawcy oraz jakości świadczonych przez niego usług w trakcie trwania umowy. 
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Ryzyko walutowe – cele strategiczne: 

1) obsługa 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 pozycji walutowych, tak aby pozycja walutowa całkowita nie 

przekroczyła 2% funduszy własnych Banku,  
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 poziomu aktywów płynnych w walutach obcych które zaspokoją wypływy netto w danej 
walucie obcej, 

4) podnoszenie kwalifikacji kadry oraz ścisła współpraca w tym zakresie z Bankiem Zrzeszającym, 
5) niedokonywanie transakcji w walutach niewymienialnych. 

Ryzyko kapitałowe - długoterminowe cele kapitałowe: 

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 12,5%, 
4) posiadanie minimalnej wielkości współczynnika kapitału Tier I na poziomie 10,5%, 
5) posiadanie minimalnej wielkości współczynnika kapitału podstawowego Tier I na poziomie 9,0%, 
6) obciążenie kapitałem wewnętrznym funduszy własnych na maksymalnym poziomie 95%; tym samym 

posiadanie wewnętrznego współczynnika kapitałowego na minimalnym poziomie 8,42%, 
7) dążenie do takiej struktury funduszy Tier I, aby kapitał rezerwowy stanowił 97% 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 Spółdzielczego Systemu Ochrony, 

9) przekazywanie na fundusze własne minimum 95% 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 dla łącznego 
współczynnika kapitałowego, współczynnika kapitału Tier I i współczynnika kapitału podstawowego 
Tier I, 

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

13) utrzymywanie funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji w wysokości 
równej co najmniej poziomowi MREL, 

14) utrzymywanie wskaźnika dźwigni co najmniej na poziomie minimum 3,3%. 

Ryzyko braku zgodności - cele strategiczne: 

1) zapewnienie działania Banku zgodnego z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz 
standardami rynkowymi, 

2) zapewnienie zgodności regulacji wewnętrznych Banku z przepisami zewnętrznymi, 
3) dążenie i dbałość o: 

a) wizerunek zewnętrzny Banku rozumianego jako instytucja zaufania publicznego, 
b) pozytywny odbiór Banku przez klientów, 
c) przejrzystość działań Banku wobec klientów, 
d) stworzenie kadry pracowniczej identyfikującej się z Bankiem, dobrze zorganizowanej wewnętrznie 

dla realizacji wspólnych celów wytyczonych przez Bank. 
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Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 
1) identyfikację, ocenę, kontrolę, monitorowanie i raportowanie w zakresie ryzyka braku zgodności,  
2) projektowanie i wprowadzenie bazujących na ocenie ryzyka braku zgodności mechanizmów kontroli 

ryzyka braku zgodności, 
3) sprawne i skuteczne podejmowanie działań naprawczych w sytuacji zidentyfikowania braku zgodności, 
4) systematyczne podnoszenie kompetencji komórki ds. zgodności. 

3. Organizacja procesu zarządzania ryzykiem 

W Spółdzielczym Banku Ludowym im. Ks. P. Wawrzyniaka funkcjonuje zorganizowany proces zarządzania 
ryzykiem, w którym uczestniczą organy Banku, komitet kredytowy, komórki organizacyjne oraz 
pracownicy. W procesie zarządzania ryzykiem, strategiczne cele określa Rada Nadzorcza, która ocenia 
skuteczność działań Zarządu Banku, mających na celu zapewnienie efektywności procesu zarządzania 
ryzykiem. Obowiązujące procedury w tym zakresie podlegają okresowej weryfikacji stosownie do zmian 
uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych funkcjonowania Banku. Podstawę zaimplementowanego 
systemu zarządzania ryzykiem stanowi Regulamin organizacyjny, Struktura Organizacyjna, jak również 
Regulaminy działania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Komitetu Kredytowego. Szczegółowy sposób ich 
funkcjonowania i wykonywania zadań w ramach procesu zarządzania ryzykiem zawierają procedury 
regulujące cząstkowe systemy zarządzania ryzykiem, opracowane dla rodzajów ryzyka uznanych przez 
Bank za istotne. 
Przyjęto w Banku rozwiązanie, że Strategia zarządzania ryzykiem wyznacza kierunki oraz podstawowe cele 
zarządzania poszczególnymi istotnymi rodzajami ryzyka, które mają za zadanie wsparcie realizacji celów 
finansowych ujętych w planach, przy zachowaniu adekwatnego poziomu ryzyka, wyrażonego za pomocą 
wewnętrznego współczynnika wypłacalności. Łączny współczynnik kapitałowy jest synonimem tzw. 
apetytu na ryzyko. Sposób jego wyznaczania reguluje Strategia zarządzania i planowania kapitałowego, 
które zawierają również listę wszystkich zidentyfikowanych przez Bank rodzajów ryzyka oraz formułują 
warunki uznania danego rodzaju ryzyka za istotne. 
Zarządzanie ryzykiem w Banku jest procesem zintegrowanym i odbywa się w oparciu o regulacje nadzorcze 
oraz o wewnętrzne procedury zatwierdzone przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd. Obowiązujące procedury 
w tym zakresie podlegają okresowej weryfikacji stosownie do zmian uwarunkowań zewnętrznych  
i wewnętrznych funkcjonowania Banku. 

W procesie zarządzania ryzykiem bankowym, w Banku uczestniczą: 
1) Rada Nadzorcza, w tym Komitet Audytu, 
2) Zarząd, 
3) Komitet Kredytowy, 
4) komórki organizacyjne (lub wyznaczone osoby w Banku) odpowiedzialne za: 

a) sprawozdawczość dla odbiorców zewnętrznych, 
b) zarządzanie nadwyżką środków, 
c) sprzedaż kredytów, 
d) identyfikację i akceptację ryzyka kredytowego dla pojedynczych transakcji, 
e) pomiar, monitorowanie i kontrolę poszczególnych rodzajów ryzyka bankowego. 

Członkiem Zarządu nadzorującym zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku jest Prezes Zarządu. 

Rada Nadzorcza: 

1) zatwierdza, określony przez Zarząd, akceptowalny ogólny poziomu ryzyka oraz monitoruje jego 
przestrzeganie; 

2) zatwierdza, przyjętą przez Zarząd, Strategię Banku oraz nadzoruje i monitoruje jej przestrzeganie; 
3) zatwierdza przyjętą przez Zarząd Banku, strategię zarządzania ryzykiem oraz monitoruje jej 

przestrzeganie; 
4) sprawuje nadzór nad opracowaniem, przyjęciem i wdrożeniem procedur, na podstawie których 

funkcjonować ma w Banku system zarządzania ryzykiem; nadzoruje ich przestrzeganie; 
5) wybiera członków Zarządu posiadających odpowiednie kwalifikacje do sprawowania wyznaczonych  

im funkcji; 
6) monitoruje skuteczność czynności wykonywanych przez członków Zarządu w związku z realizacją ich 

zadań w zakresie systemu zarządzania Bankiem; 
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7) sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez członków Zarządu; 
8) określa zasady raportowania do Rady Nadzorczej o rodzajach i wielkości ryzyka w działalności,  

po uprzednim przedstawieniu propozycji przez Zarząd, w sposób  umożliwiający nadzorowanie systemu 
zarządzania ryzykiem w Banku; 

9) zatwierdza zasady przeprowadzania testów warunków skrajnych w odniesieniu do poszczególnych 
rodzajów ryzyka, 

10) corocznie ocenia adekwatność i skuteczność systemu zarządzania ryzykiem. 

Zarząd 

1) określa bieżącą i przyszłą gotowość Banku do podejmowania ryzyka; 
2) opracowuje i przyjmuje Strategię zarządzania ryzykiem; 
3) odpowiada za opracowanie, przyjęcie i wdrożenie procedur dotyczących zarządzania oraz zapewnienie 

wdrożenia planów w zakresie systemu zarządzania ryzykiem opracowuje i akceptuje politykę oraz 
zapewnia wdrożenie procedur; monitoruje ich przestrzeganie; 

4) odpowiada za oszacowanie kapitału wewnętrznego na poziomie zapewniającym pokrycie wszystkich 
istotnych rodzajów ryzyka; 

5) zapewnia strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka  
i umożliwiającą skuteczne wykonywanie zadań, w tym: wprowadza podział realizowanych w Banku 
zadań, zapewniający niezależność zarządzania ryzykiem na pierwszym poziomie od zarządzania 
ryzykiem na drugim poziomie; 

6) nadzoruje zarządzanie ryzykiem na pierwszym i drugim poziomie; 
7) nadzoruje wielkość i profil ryzyka w Banku; 
8) ustanawia odpowiednie zasady raportowania, w tym zasady raportowania Zarządu do Rady 

Nadzorczej; ustanawia zasady raportowania przez komórki oraz stanowiska organizacyjne Banku  
o rodzajach i wielkości ryzyka w działalności, w sposób umożliwiający monitorowanie poziomu ryzyka 
w Banku; 

9) wprowadza niezbędne korekty i udoskonalenia systemu zarządzania w przypadku zmiany wielkości  
i profilu ryzyka w działalności Banku oraz czynników otoczenia gospodarczego lub wykrycia 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu zarządzania; 

10) odpowiada za opracowanie, wprowadzenie oraz aktualizację polityki wynagrodzeń; 
11) zatwierdza przyjęte rodzaje limitów oraz ich wysokość (poprzez zatwierdzenie zasad zarządzania 

poszczególnymi rodzajami ryzyka istotnego, w których to zasadach są określane limity). 

Komitet Kredytowy 

Organ Banku, w którego kompetencji jest nadzorowanie rozwoju działalności kredytowej, uczestniczy  

w procesie opiniowania transakcji kredytowych oraz ich klasyfikacji pod kątem ryzyka ponoszonego przez 

Bank. W 2020 roku odbyło się 56 protokołowanych posiedzeń Komitetu Kredytowego. 

Zespół Analiz Ryzyka 

Pełni funkcje analityczne, doradcze i wspomagające w stosunku do Zarządu Banku. Zespół dokonuje 

identyfikacji, pomiaru, limitowania i raportowania ryzyk oraz monitorowania realizacji wyznaczonych 

celów i zadań strategicznych, procesów tworzenia zysku oraz prezentuje pozycje Banku w zakresie 

bezpieczeństwa finansowego i operacyjnego. Podstawowe zadania Zespołu to gromadzenie, 

przetwarzanie, pomiar i raportowanie odpowiednim organom Banku, informacji dotyczących 

podejmowanego przez Bank ryzyka oraz opracowywanie i weryfikacja regulacji wewnętrznych w zakresie 

zarządzania ryzykami. 

Kierujący poszczególnymi jednostkami 

Sprawują kontrolę w zakresie występującego ryzyka oraz oceniają jego poziom, zgodnie z przyjętymi 
regulacjami. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i uchybień obniżających ocenę jakości 
zarządzania ryzykiem, kierujący poszczególnymi jednostkami zobowiązani są do bieżącego informowania 
o zaistniałych faktach nadzorującego to ryzyko Członka Zarządu. 

Zespół Finansowo - Księgowy odpowiadający m.in. za sprawozdawczość dla odbiorców zewnętrznych oraz 

zarządzanie nadwyżką środków. 
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Komórki organizacyjne Banku biorą udział w procesie zarządzania ryzykiem poprzez realizację celów 

zawartych w przyjętych przez Zarząd Banku procedurach wewnętrznych, dotyczących zarządzania 

poszczególnymi rodzajami ryzyka oraz zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Banku. 

4. Metody pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka, stosowane limity ograniczające ryzyko,  
polityka stosowanych zabezpieczeń ograniczających ryzyko, opis innych metod ograniczania ryzyka 
stosowanych w Banku 

1. Ryzyko kredytowe 

Pomiar ryzyka kredytowego dzieli się na dwa poziomy: 
▪ ryzyka pojedynczej transakcji; 
▪ ryzyka portfela kredytowego.  

Ryzyko pojedynczej transakcji zależy od kwoty ekspozycji kredytowej i prawdopodobieństwa braku jej 
spłaty. 

Ryzyko portfela kredytowego zależne jest od: 
1) ryzyka pojedynczych kredytów i powiązań między pojedynczymi kredytobiorcami - im mniejsza jest ta 

wzajemna zależność, tym mniejsze jest ryzyko wystąpienia sytuacji, w której czynniki powodujące 
niespłacenie jednego kredytu będą również wpływały na niespłacenie innych kredytów przez 
kredytobiorców; 

2) ryzyka zaangażowania w tę samą branżę gospodarki lub wobec klientów prowadzących tę samą 
działalność lub dokonujących obrotu tymi samymi towarami; 

3) ryzyka zaangażowania zabezpieczonego tym samym rodzajem zabezpieczenia lub zabezpieczonego 
przez tego samego dostawcę zabezpieczenia; 

4) ryzyka wynikającego z zaangażowań wobec podmiotów, o których mowa w art. 79a ustawy Prawo 
bankowe.  

Bank ogranicza ryzyko kredytowe poprzez: 
▪ prowadzenie odpowiedniej polityki kredytowej, w tym standardów kredytowych dotyczących oceny 

zdolności kredytowej, 
▪ stosowanie zabezpieczeń spłaty kredytów, 
▪ stosowanie systemu limitów. 

W obszarze ryzyka kredytowego Bank stosuje następujące limity: 

 

Rodzaj limitu poziom limitu

Rodzaj jednorodnego instrumentu finansowego - kredyty obrotowe 250% kapitału uznanego

Rodzaj jednorodnego instrumentu finansowego -kredyt hipoteczny dla klientów instytucjonalnych 30% kapitału uznanego

Rodzaj jednorodnego instrumentu finansowego - kredyty w rachunku bieżącym 200% kapitału uznanego

Rodzaj jednorodnego instrumentu finansowego - kredyty inwestycyjne 650% kapitału uznanego

Rodzaj jednorodnego instrumentu finansowego - kredyty na cele konsumpcyjne 50% kapitału uznanego

Rodzaj jednorodnego instrumentu finansowego - kredyty mieszkaniowe 200% kapitału uznanego

Rodzaj jednorodnego instrumentu finansowego - Udzielone zobowiązania pozabilansowe (gwarancje) 15% kapitału uznanego

Maksymalny udział kredytów przedsiębiorstw, spółek i spółdzielni w portfelu kredytowym 30% portfela kredytowego

Maksymalny udział kredytów przedsiębiorców indywidualnych w portfelu kredytowym 25% portfela kredytowego

Maksymalny udział kredytów rolników indywidualnych w portfelu kredytowym 40% portfela kredytowego

Maksymalny udział kredytów JST w portfelu kredytowym 20% portfela kredytowego

Maksymalny udział kredytów osób fizycznych w portfelu kredytowym 30% portfela kredytowego

Koncentracja w jeden podmiot lub grupę podmiotów powiązanych

20% kapitału uznanego, w 

uzasadnionych przypadkach 

25% kapitału uznanego

Wobec członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, pracowników zanjmujące kierownicze stanowiska 25% kapitału Tier I

Dla sumy dużych ekspozycji 300% kapitału uznanego

Dla indywidualnie istotnych ekspozycji 450% kapitału uznanego

Branża: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 500% kapitału uznanego

Branża: Przetwórstwo przemysłowe 100% kapitału uznanego

Branża: Wytwarzanie i  zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 80% kapitału uznanego

Branża: Budownictwo 160% kapitału uznanego

Branża: Handel hurtowy i detaliczny 150% kapitału uznanego

Branża: Transport i  gospodarka magazynowa 50% kapitału uznanego

Branża: Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 45% kapitału uznanego

Branża: Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 200% kapitału uznanego

Branża; Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 50% kapitału uznanego

Podmioty prowadzące działalność związaną z drobiarstwem 100% kapitału uznanego

Podmioty prowadzące działalność związaną z ogrodnictwem i sadownictwem 100% kapitału uznanego

Podmioty prowadzące działalność deweloperską 140% kapitału uznanego



Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału zgodnie z Polityką ujawnień w Spółdzielczym Banku Ludowym im. Ks. P. Wawrzyniaka         14 

 

2. Ryzyko operacyjne 

Pomiar ryzyka operacyjnego odbywa się z dwóch punktów widzenia: 
1) na podstawie incydentów/zdarzeń operacyjnych, które miały miejsce 
2) na podstawie oceny zdarzeń, które mogą zaistnieć/zdarzeń potencjalnych, 
w oparciu o: 
 mapę ryzyka operacyjnego, 
 testy warunków skrajnych, 
 Kluczowe Wskaźniki Ryzyka, 
 samoocenę ryzyka, 

Bank ogranicza ryzyko operacyjne poprzez: 
▪ wdrożenie regulacji wewnętrznych opisujących realizowane w Banku procesy, systemy i oferowane 

Klientom produkty, 
▪ wydawanie rekomendacji lub zaleceń, które pozwalają na zminimalizowanie ryzyka, 
▪ stosowanie mechanizmów kontrolnych (m.in. wprowadzenie w Banku systemu 

zatwierdzania/akceptacji „na drugą rękę”, regularne przeprowadzanie kontroli funkcjonalnych), 
▪ transferowanie ryzyka, 
▪ stosowanie planów ciągłości działania, 
▪ szkolenia pracowników. 

W obszarze ryzyka operacyjnego Bank stosuje następujące limity: 

 

3. Ryzyko płynności 

Bank zarządza, w tym mierzy ryzyko płynności w trzech horyzontach czasowych: 
1) płynności dziennej, 
2) płynności krótkoterminowej (do 30 dni) - stosując przepływy pieniężne, 
3) płynności strukturalnej (wynikającej z wszystkich aktywów, pasywów i pozycji pozabilansowych, w tym 

płynności średnio- i długoterminowej) – stosując: 

Rodzaj limitu poziom limitu

Zabezpieczenia: Weksel własny i poręczenie wekslowe 300% kapitału uznanego

Zabezpieczenia: Gwarancje i  poręczenia cywilne 50% kapitału uznanego

Zabezpieczenia: Przewłaszczenie rzeczy ruchomej 50% kapitału uznanego

Zabezpieczenia: Hipoteka na nieruchomości mieszkalnej 250% kapitału uznanego

Zabezpieczenia: Hipoteka pozostała 700% kapitału uznanego

Zabezpieczenia: Pozostałe zabezpieczenia 100% kapitału uznanego

Udział kredytów zabezp. hipoteką na nieruchomości mieszkalnej w portfelu EKZH 40% portfela EKZH

Udział kredytów zabezp. hipoteką na nieruchomości komercyjnej (bez gruntów rolnych) w portfelu EKZH 40% portfela EKZH

Udział kredytów zabezp. hipoteką na gruntach rolnych w portfelu EKZH 70% portfela EKZH

Udział kredytów z pierwotnym okresem kredytowania powyżej 10 lat w portfelu EKZH 85% portfela EKZH

Udział kredytów w branży rolnictwo w portfelu EKZH 60% portfela EKZH

Udział kredytów w branży obsługa rynku nieruchomości w portfelu EKZH 10% portfela EKZH

Udział kredytów w branży przetwórstwo przemysłowe w portfelu EKZH 10% portfela EKZH

Udział kredytów w branży budownictwo w portfelu EKZH 20% portfela EKZH

Udział kredytów w branży handel w portfelu EKZH 15% portfela EKZH

Udział kredytów dla których wskaźnik DtI jest wyższy o 65%, w portfelu detalicznych EKZH 10% portfela detalicznych EKZH

Udział kredytów zagrożonych w portfelu kredytowym 6%

Pokrycie rezerwami celowymi należności zagrożonych od podmiotów sektora niefinansowego, instytucji rządowych i samorządowych min.33%

Udział portfela kredytów podmiotów niefinansowych w sumie bilansowej powiększonej o zobowiązania pozabilansowe udzielone dotyczące finansowania 80%

Udział ekspozycji kredytowych Banku w zabezpieczonych hipotecznie w łącznej wartości ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie w sektorze 

bankowym
2%

Udział ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie w portfelu kredytowym 85% portfela kredytowego

Udział zagrożonych ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie w portfelu ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie ogółem 5% portfela EKZH

Udział detalicznych ekspozycji kredytowych Banku w łącznej wartości detalicznych ekspozycji kredytowych sektora bankowego 2%

Udział detalicznych ekspozycji kredytowych w portfelu kredytowym 20% portfela kredytowego

Udział zagrożonych detalicznych ekspozycji kredytowych w detalicznych ekspozycjach kredytowych ogółem 4% portfela DEK

Rodzaj limitu poziom limitu

Liczba pracowników przyjętych w okresie sprawozdawczym maks. 3

Liczba pracowników odchodzących z pracy w okresie sprawozdawczym maks. 2

Liczba rachunków na koniec analizowanego kwartału maks. 20000

Liczba różnic kasowych w okresie sprawozdawczym z tytułu nadwyżek kasowych maks. 15

Liczba różnic kasowych w okresie sprawozdawczym z tytułu niedoborów kasowych maks. 20

Liczba nieudanych przelewów maks. 25

Liczba zawartych umów kredytowych max. 180

Liczba zawartych umów depozytowych max. 3 000

Czas niedostępności bankomatów 8H

Czas niedostępności kluczowych systemów 6H

Liczba wirusów wykrytych w Banku maks. 2

Próby włamań do systemów IT maks. 15
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- ocenę struktury, trendów i stabilności źródeł finansowania działalności Banku; 
- ocenę relacji pomiędzy terminami płatności aktywów, pasywów i pozycji pozabilansowych, 
- ocenę wpływu zobowiązań pozabilansowych udzielonych, na poziom płynności, 
- analizę wskaźników płynnościowych, 
- ocenę poziomu aktywów płynnych, 
- testy warunków skrajnych. 

Bank ogranicza ryzyko płynności poprzez: 
▪ stosowanie systemu limitów, 
▪ monitorowanie i reagowanie na sygnały wczesnego ostrzegania, 
▪ utrzymywanie aktywów nieobciążonych zabezpieczających sytuację kryzysową w określonym 

„horyzoncie przeżycia” wynoszącym 30 dni, 
▪ posiadanie, aktualizowanie i testowanie awaryjnych planów płynności. 

W obszarze ryzyka płynności Bank stosuje następujące limity: 

 

4. Ryzyko stopy procentowej 

Bank mierzy ryzyko stopy procentowej dla dwóch istotnych rodzajów tego ryzyka: 
1) Przeszacowania, wynikającego z niedopasowania  terminów przeszacowania pozycji wrażliwych  

na zmiany stóp procentowych, 
2) Bazowego, spowodowanego niedoskonałą korelacją zmian stóp referencyjnych, 

w oparciu o: 
 lukę stopy procentowej, 
 ocenę wpływu zmian stóp procentowych na wynik finansowy Banku, 
 analizę wskaźników, 
 testy warunków skrajnych. 

Bank ogranicza ryzyko stopy procentowej poprzez: 
▪ stosowanie systemu limitów, 
▪ dopasowywanie (w ramach możliwości) terminów przeszacowania aktywów i pasywów wrażliwych  

na zmianę stóp procentowych oraz stóp referencyjnych. 

W obszarze ryzyka stopy procentowej Bank stosuje następujące limity: 

 

Rodzaj limitu poziom limitu

Limit luki niedopasowania do 1 tygodnia min. 1,0

Limit luki niedopasowania do 1 m-ca min. 1,0

Limit luki niedopasowania do 3 m-cy min. 1,0

Limit luki niedopasowania do 6 m-cy min. 1,0

Limit luki niedopasowania do 12 m-cy min. 1,0

Limit luki niedopasowania powyżej 1 roku max. 1,0

Limit luki niedopasowania powyżej 2 lat max. 1,0

Limit luki niedopasowania powyżej 5 lat max. 1,0

Limit luki niedopasowania powyżej 10 lat max. 1,0

Limit luki niedopasowania powyżej 20 lat max. 1,0

Udział zobowiązań pozabilansowych udzielonych w sumie bilansowej max. 15% sumy bilansowej

Udział łącznej kwoty środków zgromadzonych przez dużych deponentów w bazie depozytowej max. 20%

Udział depozytów powiększonych o fundusze własne w kredytach powiększonych o majątek trwały min. 105%

Aktywa nieobciążone / Pasywa niestabilne min. 100%

Wewnętrzny wskaźnik NSFR min. 111%

Wskaźnik LCR min. 100%

Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi min. 1

Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności funduszami 

własnymi i  środkami obcymi stabilnymi
min. 1

Udział depozytów podmiotów niefinansowych w pasywach ogółem min. 70%

Rodzaj limitu poziom limitu

Limit maksymalnej dopuszczalnej zmiany wyniku odsetkowego z tytułu ryzyka przeszacowania
27% annualizowanego wyniku 

odsetkowego

Limit maksymalnej dopuszczalnej zmiany wyniku odsetkowego z tytułu ryzyka bazowego
5% annualizowanego wyniku 

odsetkowego

Limit maksymalnej dopuszczalnej zmiany wyniku odsetkowego z tytułu ryzyka przeszacowania i 

bazowego łącznie

30% annualizowanego wyniku 

odsetkowego

Limit maksymalnej dopuszczalnej zmiany wartości ekonomicznej Banku 5% funduszy własnych

Limit maksymalnej dopuszczalnej zmiany wartości ekonomicznej Banku 5% Kapitału Tier I



Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału zgodnie z Polityką ujawnień w Spółdzielczym Banku Ludowym im. Ks. P. Wawrzyniaka         16 

5. Ryzyko walutowe 

Bank mierzy ryzyko walutowe poprzez: 

1) wyznaczenie pozycji walutowej, 

2) analizę wskaźników, 

3) przeprowadzanie testów warunków skrajnych. 

Bank ogranicza ryzyko walutowe poprzez stosowanie systemu limitów. 

W obszarze ryzyka walutowego Bank stosuje następujące limity: 

 

6. Ryzyko kapitałowe 

Bank mierzy ryzyko kapitałowe poprzez: 
1) wyznaczanie wymogów kapitałowych, w ramach kapitału regulacyjnego, 
2) szacowanie kapitału wewnętrznego na istotne rodzaje ryzyka, 
3) ocenę współczynników kapitałowych, 
4) ocenę relacji kapitału wewnętrznego w stosunku do funduszy własnych, 
5) dokonywanie testów warunków skrajnych. 

Bank ogranicza ryzyko kapitałowe poprzez: 
▪ utrzymywanie odpowiedniego poziomu współczynników kapitałowych oraz relacji kapitału 

wewnętrznego w stosunku do funduszy własnych, 
▪ posiadanie, aktualizowanie i testowanie awaryjnych planów kapitałowych. 

W obszarze ryzyka kapitałowego Bank stosuje następujące limity alokacji kapitału: 

 

7. Ryzyko braku zgodności 

Ryzyko braku zgodności zostało uznane przez Bank jako ryzyko trudno mierzalne, stąd Bank ocenia ryzyko 
braku zgodności tylko poprzez szacowanie jakościowe. 

Szacowanie jakościowe odbywa się w dwóch wymiarach: 
1) oceny skutków zdarzeń, które mogą wystąpić (w ramach ryzyka operacyjnego); 
2) oceny skutków zdarzeń, których wystąpienie zostało zarejestrowane w oparciu o rejestr naruszeń 

compliance. 

5. Adekwatność systemu zarządzania ryzykiem oraz ogólny profil ryzyka 

Zarząd Banku oświadcza, że funkcjonujący w Banku system zarządzania ryzykiem jest adekwatny do skali 
oraz złożoności prowadzonej przez Bank działalności. 
Profil ryzyka Banku, w ujęciu ilościowym Bank określa poprzez wskazanie udziału kapitału wewnętrznego 
na poszczególne rodzaje ryzyka w funduszach własnych. 
Na datę sporządzenia informacji profil ryzyka Banku przedstawiał się następująco: 

Rodzaj limitu poziom limitu

Limit maksymalnej calkowitej pozycji walutowej 2% FW

Limit otwartych pozycji walutowych netto w odniesieniu do EUR 2% FW

Limit aktywów płynnych w odniesieniu do środków zgromadzonych przez klientów na rachunkach 

bieżących
min. 15%

Limit aktywów płynnych w odniesieniu do środków zgromadzonych przez klientów na rachunkach 

terminowych
min. 10%

Rodzaj limitu poziom limitu

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I 10,000%

Współczynnik kapitału Tier I 11,500%

Łączny współczynnik kapitałowy 14,000%

Limit alokacji kapitału na ryzyko kredytowe 69,0% FW

Limit alokacji kapitału na ryzyko operacyjne 9,0% FW

Limit alokacji kapitału na ryzyko walutowe 0,5% FW

Limit alokacji kapitału na ryzyko koncentracji 0,5% FW

Limit alokacji kapitału na ryzyko płynności 12,0% FW

Limit alokacji kapitału na ryzyko stopy procentowej 3,0% FW

Limit alokacji kapitału na ryzyko kapitałowe 1,0% FW

Limit wskaźnika dźwigni finansowej min.3,3%

Udział kapitału wewnętrznego w funduszach własnych 95% FW
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6. Liczba stanowisk dyrektorskich członków Zarządu i Rady Nadzorczej 

Członkowie Zarządu nie sprawują funkcji w zarządzie lub radzie nadzorczej innego podmiotu. Dwóch 

członków Rady Nadzorczej pełni funkcję Prezesa Zarządu w innych podmiotach. 

Wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej zgodnie z dokonaną w 2020 roku oceną, spełniają 

wymagania art. 22aa ustawy – Prawo Bankowe. 

7. Polityka oceny odpowiedniości członków Zarządu i Rady Nadzorczej, strategia zróżnicowania wyboru 

1. Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej 

Polityka przyczynia się do skutecznego zarządzania Bankiem poprzez zapewnienie, iż wszyscy członkowie 
Rady Nadzorczej będą cechowali się nieposzlakowaną opinią oraz uczciwością i etycznością oraz 
niezależnością osądu, bez względu na rozmiar, organizację wewnętrzną oraz charakter, zakres i złożoność 
prowadzonej działalności, jak również zadania i obowiązki wymagane przy pełnieniu funkcji członka Rady 
Nadzorczej. 

Indywidualna ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej 

1. Ocena odpowiedniości obejmuje proces weryfikacji reputacji, uczciwości, etyczności, wiedzy, 
umiejętności i doświadczenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej, 
a także bieżące ich monitorowanie, w celu rozpoznania sytuacji, w których należy dokonać ponownej 
oceny. 
2. Przy dokonywaniu indywidualnej oceny kandydata na członka Rady Nadzorczej uwzględnia się cechy  
i kompetencje istotne z punktu widzenia zapewnienia prawidłowości i realizacji zadań przez Radę 
Nadzorczą, jak również adekwatność jego wiedzy, umiejętności i doświadczenia, do pełnionych przez nich 
funkcji oraz rękojmię należytego wykonywania tych funkcji. 
3. Ocena indywidualna obejmuje ustalenie, czy osoba oceniana posiada kwalifikacje niezbędne  
do sprawowania funkcji nadzorczych (wiedza, umiejętności, doświadczenie), ustalenie czy zaistniałe fakty  
i okoliczności mają wpływ na reputację Banku. 
4. Ocena indywidualna dokonywana jest jako ocena uprzednia - przy wyborze do Rady Nadzorczej oraz 
jako ocena następcza - w trakcie kadencji Rady Nadzorczej. 

Kryteria oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej 

1. Nieposzlakowana opinia. 
2. Odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia. 
3. Działanie w sposób uczciwy i etyczny. 
4. Poświęcanie wystarczającej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków w Radzie Nadzorczej. 
5. Niezależność osądu. 
6. Świadomość kultury, wartości, zachowania i strategii związanych z Bankiem i funkcjonowaniem Rady 

Nadzorczej. 

Zebranie Przedstawicieli dokonuje oceny kwalifikacji podejmując uchwałę wraz z uzasadnieniem, 
wskazującym na dokonaną ocenę kwalifikacji, z podaniem informacji, które z wymogów określonych  
w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe zostały uznane za spełnione oraz jakie okoliczności, w szczególności 
dotyczące Banku, osoby, której dotyczy informacja, lub obsadzanego stanowiska w Komitecie Audytu  
i przyporządkowanych do niego kompetencji, zostały wzięte pod uwagę. 
Ocena kwalifikacji może być:  

1) pozytywna, 
2) pozytywna z zaleceniem, 

Rodzaj limitu wartość % w stosunku do FW

Ryzyko kredytowe 69,0% FW

Ryzyko operacyjne 9,0% FW

Ryzyko walutowe 0,5% FW

Ryzyko koncentracji 0,5% FW

Ryzyko stopy procentowej 12,0% FW

Ryzyko płynności 3,0% FW

Ryzyko kapitałowe 1,0% FW



Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału zgodnie z Polityką ujawnień w Spółdzielczym Banku Ludowym im. Ks. P. Wawrzyniaka         18 

3) negatywna. 

Kolegialna ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej 

Celem kolegialnej oceny odpowiedniości jest zapewnienie by Rada Nadzorcza jako całość posiadała przez 
cały czas odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiający zrozumienie działań 
podejmowanych przez instytucje, w tym głównych ryzyk, a w szczególności, by Rada Nadzorcza: 

1) posiadała jako całość odpowiednią wiedzę oraz odpowiednie kompetencje i doświadczenie  
w zakresie działalności Banku, aby móc ocenić właściwy skład Zarządu, w tym kandydatów  
na stanowiska członków Zarządu oraz osób kierujących komórką ds. zgodności, 

2) była w stanie podejmować odpowiednie decyzje nadzorcze dotyczące modelu biznesowego, 
gotowości do podejmowania ryzyka, strategii oraz rynków, w których Bank funkcjonuje, 

3) posiadała odpowiednią znajomość dziedzin wiedzy wymaganych dla działalności bankowej wśród 
członków Rady Nadzorczej, przy czym w procesie wyboru członków Rady Nadzorczej (przy ocenie 
odpowiedniości) należy zadbać, by w skład wybranej Rady Nadzorczej wchodziła wystarczająca 
liczba członków posiadających wiedzę w zakresie każdej z dziedzin pozwalającą na omówienie 
podejmowanych decyzji, a także by skład Rady Nadzorczej pozwalał na wytypowanie spośród jej 
członków Komitetu Audytu, 

4) posiadała znajomość tych dziedzin, za które członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni, oraz 
umiejętności pozwalające na skuteczne zarządzanie instytucją i kontrolowanie jej, w tym  
w następującym zakresie: 
a) działalności instytucji i głównych ryzyk z nią związanych, 
b) każdej istotnej działalność instytucji, 
c) znaczących obszarów kompetencji finansowej, w tym rynków finansowych, 
d) wypłacalności, 
e) rachunkowości finansowej i sprawozdawczości, 
f) zarządzania ryzykiem, zgodności z przepisami, 
g) technologii informacyjnej i bezpieczeństwa, 
h) rynków lokalnych, regionalnych, 
i) środowiska prawnego i regulacyjnego, 
j) umiejętności i doświadczenia w zakresie zarządzania, 
k) umiejętności strategicznego planowania. 

Procedura dokonywania oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej 
Oceny odpowiedniości kolegialnej Zebranie Przedstawicieli dokonuje podejmując uchwałę zawierającą 
merytoryczne rozstrzygnięcie, wskazujące dokonaną ocenę kwalifikacji oraz uzasadnienie tej oceny  
z podaniem informacji, które z wymogów zostały uznane za spełnione oraz jakie okoliczności zostały 
wzięte pod uwagę. Na żądanie Komisji wybranej przez Zebranie Przedstawicieli oceniającej pod względem 
formalnym przedłożone arkusze Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest przedłożyć 
dokumentację uzupełniającą niezbędną do wykazania odpowiedniości Rady Nadzorczej jako organu 
kolegialnego, jak również niezbędną do wykazania adekwatności składu Komitetu Audytu. 

2. Ocena odpowiedniości członków Zarządu 

Polityka oceny odpowiedniości przyczynia się do skutecznego zarządzania Bankiem poprzez zapewnienie, 
iż wszyscy członkowie Zarządu będą cechowali się nieposzlakowaną opinią oraz uczciwością i etycznością 
oraz niezależnością osądu, bez względu na rozmiar, organizację wewnętrzną oraz charakter, zakres  
i złożoność prowadzonej działalności, jak również zadania i obowiązki wypełniane na określonym 
stanowisku. 

Indywidualna ocena odpowiedniości członków Zarządu 

1. Ocena odpowiedniości obejmuje proces weryfikacji reputacji, uczciwości, etyczności, wiedzy, 
umiejętności i doświadczenia kandydatów na członków Zarządu oraz członków Zarządu (przy 
obejmowaniu funkcji - ocena wstępna), a także bieżące ich monitorowanie, w celu rozpoznania sytuacji, 
w których należy dokonać oceny (ocena następcza), niezależnie od oceny dokonanej przez właściwe 
organy dla celów nadzorczych. 
2. Rada Nadzorcza, dokonując wyboru członków Zarządu, wybiera wyłącznie wykwalifikowane  
i doświadczone osoby oraz zapewnia odpowiednie planowanie sukcesji w Zarządzie zgodne z wszystkimi 
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wymogami prawnymi dotyczącymi składu, wyznaczania lub sukcesji Zarządu, zgodnie z zasadami 
przewidzianymi w Polityce kadrowej Banku. 
3. Rada Nadzorcza przeprowadza wstępną ocenę odpowiedniości indywidualnej przed wyznaczeniem 
członka Zarządu celem zapewnienia właściwej liczby członków oraz odpowiedniego składu Zarządu. 
4. Rada Nadzorcza zobowiązana jest, zapewnić ciągłość podejmowania decyzji oraz, jeśli to możliwe, 
unikać zastępowania jednocześnie zbyt dużej liczby członków Zarządu. Rada Nadzorcza uwzględnia cele  
i wartości docelowe określone w stosowanej przez instytucję polityce dotyczącej zróżnicowania. 
5. W ramach procesu rekrutacji członków Zarządu Rada Nadzorcza: 

1) przygotowuje opis zadań i umiejętności w odniesieniu do konkretnego stanowiska, 
2) ocenia odpowiedni bilans wiedzy, umiejętności i doświadczenia w ramach Zarządu, 
3) ocenia przewidywane zaangażowanie pod względem poświęcanego czasu, 
4) uwzględnia cele polityki dotyczącej zróżnicowania. 

Kryteria oceny odpowiedniości indywidualnej członków Zarządu 

1. Nieposzlakowana opinia. 
2. Odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia. 
3. Działanie w sposób uczciwy i etyczny. 
4. Poświęcanie wystarczającej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków w Zarządzie. 
5. Niezależność osądu. 
6. Świadomość kultury, wartości, zachowania i strategii związanych z Bankiem i funkcjonowaniem 

Zarządu. 

Kolegialna ocena odpowiedniości Zarządu 

Celem kolegialnej oceny odpowiedniości jest zapewnienie by organ zarządzający (Zarząd) jako całość 
posiadał przez cały czas odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiający 
zrozumienie działań podejmowanych przez instytucje, w tym głównych ryzyk, a w szczególności, by: 

1) był w stanie podejmować odpowiednie decyzje dotyczące modelu biznesowego, gotowości  
do podejmowania ryzyka, strategii oraz rynków, w których Bank funkcjonuje, 

2) posiadał odpowiednią znajomość dziedzin wiedzy wymaganych dla działalności bankowej wśród 
członków Zarządu, przy czym Rada Nadzorcza przy ocenie odpowiedniości zobowiązana jest 
zapewnić wystarczającą liczbę członków posiadających wiedzę w zakresie każdej z dziedzin 
pozwalającą na omówienie podejmowanych decyzji; 

3) posiadał znajomość tych dziedzin, za które członkowie Zarządu są zbiorowo odpowiedzialni, oraz 
umiejętności pozwalające na skuteczne zarządzanie instytucją i kontrolowanie jej, w tym  
w następującym zakresie: 
a) działalności instytucji i głównych ryzyk z nią związanych, 
b) każdej istotnej działalność instytucji, 
c) znaczących obszarów kompetencji finansowej, w tym rynków finansowych,  
d) wypłacalność, 
e) rachunkowości finansowej i sprawozdawczości, 
f) zarządzania ryzykiem, zgodności z przepisami, 
g) technologii informacyjnej i bezpieczeństwa, 
h) rynków lokalnych, regionalnych, 
i) środowiska prawnego i regulacyjnego, 
j) umiejętności i doświadczenia w zakresie zarządzania, 
k) umiejętności strategicznego planowania. 

Procedura dokonywania oceny odpowiedniości kolegialnej Zarządu 
Oceny odpowiedniości kolegialnej Rada Nadzorcza dokonuje podejmując uchwałę zawierającą 
merytoryczne rozstrzygnięcie, wskazujące dokonaną ocenę kwalifikacji oraz uzasadnienie tej oceny  
z podaniem informacji, które z wymogów zostały uznane za spełnione oraz jakie okoliczności, zostały 
wzięte pod uwagę. Rada Nadzorcza informuje KNF o wynikach oceny kwalifikacji członków Zarządu  
i Zarządu, przekazując podjęte w tym zakresie uchwały dotyczące odpowiedniości członków Zarządu  
i Zarządu wraz z uzasadnieniem. 
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8. System przepływu informacji w zakresie ryzyka stosowany w Banku 

Do głównych zadań w zakresie zarządzania ryzykiem w Banku należy dostarczanie informacji na temat 
ryzyka i jego profilu, stosowanie działań profilaktycznych redukujących ryzyko i jego skutki oraz 
monitorowanie dopuszczalnego poziomu. 
System przepływu informacji w zakresie ryzyka dotyczy głównie istotnych rodzajów ryzyka i odbywa się 
zgodnie z wewnętrzną procedurą Banku. 
W stosunku do ryzyka uznanego przez Bank za istotne opracowane zostały metody pomiaru oraz system 
raportowania, opisany szczegółowo w zasadach zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka.  
Pomiar, monitorowanie i kontrolę poszczególnych rodzajów ryzyka bankowego dokonuje funkcjonujący  
w Centrali Banku Zespół Analiz Ryzyka, który raportuje za cały Bank do Zarządu Banku oraz Rady 
Nadzorczej. 

W ramach informacji zarządczej z obszaru każdego ryzyka sprawozdawane są: 
▪ wyniki pomiaru ryzyka, w tym wyniki testów warunków skrajnych, 
▪ informacja o realizacji przyjętych w Banku limitów, 
▪ wnioski dla Zarządu i Rady Nadzorczej. 

Monitorowanie ryzyka stanowi część bieżącego procesu zarządzania ryzykiem i sprawozdawania o ryzyku 
w działalności Banku. System sprawozdawczości zarządczej dostarcza informacji na temat rodzajów  
i wielkości ryzyka w działalności Banku, umożliwia ocenę skutków decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem 
i służy monitorowaniu przestrzegania limitów wewnętrznych. Monitorowanie ryzyka odbywa się  
z częstotliwością dostosowaną do wielkości i charakteru poszczególnych rodzajów ryzyka w działalności 
Banku oraz umożliwiającą dostarczenie informacji o zmianach profilu działalności. 

Prezes Zarządu nadzoruje zarządzanie nad wszystkimi ryzykami istotnymi występującymi w działalności 
Banku. 

III. Fundusze własne 

Bank przyjmuje strategię bezpiecznego funkcjonowania, opartą na utrzymywaniu rozmiarów działalności 
obarczonej ryzykiem na poziomie adekwatnym do posiadanych funduszy własnych.  

Wysokość funduszy własnych (kapitał uznany) Banku wyliczany jest zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26.06.2013 r. w sprawie wymogów 
ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CRR) i dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26.06.2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji 
kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami 
inwestycyjnymi (CRD IV). 

Zgodnie z tymi przepisami, fundusze własne składają się z następujących elementów: 
▪ Kapitał podstawowy Tier I, obejmujący m.in. instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne, zyski 

zatrzymane, skumulowane inne całkowite dochody, kapitały rezerwowe, fundusze ogólnego ryzyka 
bankowego, 

▪ Kapitał Tier II, obejmujący m.in. obligacje podporządkowane i pożyczki podporządkowane spełniające 
kryteria określone w art. 63 Rozporządzenia 575/2013 lub klasyfikowane na podstawie przepisów 
przejściowych określonych w art. 484 z zastosowaniem limitów określonych w art. 486. 

Wszystkie wymienione kapitały podlegają korektom z tytułu pomniejszeń oraz mającym zastosowanie 
filtrom ostrożnościowym. 

Fundusze własne Banku na dzień 31.12.2020 roku wynoszą ogółem 24.669.138,54 zł. 

Dla zachowania przejrzystości i czytelności danych zakres ujawnień ograniczono do pozycji niezerowych 
przy zachowaniu numeracji określonej w załącznikach do w/w Rozporządzenia. 
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1. Struktura funduszy własnych 

 

2. Uszczegółowienie pozycji składających się na fundusze własne na dzień sporządzenia informacji 

 

3. Budowa funduszy własnych 

 

Nr 

identyfikacyjny
Pozycja Kwota (w PLN)

1 FUNDUSZE WŁASNE 24 669 138,54

1.1 KAPITAŁ TIER I 24 669 138,54

1.1.1 KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I 24 669 138,54

1.1.1.1 Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał podstawowy Tier I 344 500,00

1.1.1.1.1 Opłacone instrumenty kapitałowe 344 500,00

1.1.1.2.2.1 Zysk lub strata możliwe do przypisania właścicielom jednostki dominującej 940 774,10

1.1.1.2.2.2 (–) Część nieuznanego zysku z bieżącego okresu lub nieuznanego zysku rocznego -940 774,10

1.1.1.3 Skumulowane inne całkowite dochody 47 385,64

1.1.1.4 Kapitał rezerwowy 24 283 001,14

1.1.1.11 (–) Inne wartości niematerialne i prawne -5 748,24

1.2 KAPITAŁ TIER II 0,00

KAPITAŁ WŁASNY BANKU Kwota (w PLN) Pozycja

FUNDUSZE PODSTAWOWE 24 627 501,14 suma pozycji 1.1.1.1 //1.1.1.4

Udziałowy 344 500,00 pozycja 1.1.1.11

Zasobowy 24 283 001,14 pozycja 1.1.1.4

POMNIEJSZENIA FUNDUSZY PODSTAWOWYCH 5 748,24 pozycja 1.1.1.11

Wartości niematerialne i prawne 5 748,24 pozycja 1.1.1.11

FUNDUSZE UZUPEŁNIAJĄCE 47 385,64 suma pozycji 1.1.1.3 

Fundusz z aktualizacji wyceny 47 385,64 suma pozycji 1.1.1.3 

FUNDUSZE WŁASNE 24 669 138,54 pozycja 1

L.p.
Kapitał podstawowy Tier I : 

Instrumenty i kapitały rezerwowe
Kwota (w PLN) Odniesienie do art.Rozporządzenia (UE) NR 575/2013

1 Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne 24 627 501,14 art. 26 ust. 1, art. 27, 28 i 29, wykaz EUNB, o którym mowa w art. 26 ust. 3

w tym: instrument typu 1 24 627 501,14 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)

47 385,64 art. 26 ust. 1

3a Fundusze ogólne ryzyka bankowego art. 26 ust. 1 lit. f)

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

art. 486 ust. 2

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 24 674 886,78

Kapitał podstawowy Tier I: korekty regulacyjne

7 Dodatkowe korekty wartości (kwota ujemna) art. 34, 105

8

Wartości niematerialne i prawne (po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu

odroczonego podatku dochodowego) 

(kwota ujemna)

-5 748,24 art. 36 ust. 1 lit. b), art. 37 i art. 472 ust. 4

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 oczeki-wanej 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

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
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18

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i  pośrednie udziały kapitałowe w 

instrumentach w kapitale podsta-wowym 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 kapi-tale podstawowym Tier I podmiotów 

sektora finanso-wego, 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 

speł-nienia 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 doko-nała 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 dochodo-wego 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 zwią-zane 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: ...fi ltr dla niezrealizowanej straty 1 art. 467

w tym: ...fi ltr dla niezrealizowanej straty 2 art. 467

w tym: ...fi ltr dla niezrealizowanego zysku 1 art. 468

w tym: ...fi ltr dla niezrealizowanego zysku 2 art. 468

26b

Kwota, którą należy odjąć od lub dodać do kwoty kapi-tału podstawowego 

Tier I w odniesieniu do dodatkowych fi ltrów 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 -5 748,24

29 Kapitał podstawowy Tier 1 24 669 138,54

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

Kapitał dodatkowy Tier 1: korekty regulacyjne

37
Posiadane przez instytucję bezpośrednie i  pośrednie udziały kapitałowe we 

własnych instrumentach dodatko-wych 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 włas-nych 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 kwalifiko-wanych 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 dodatko-wych 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 przej-ściowym przeznaczonych do wycofania zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 575/2013 (tj. kwoty rezydualne określone w CRR)
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41 a

Kwoty rezydualne odliczane od kapitału dodatkowego Tier I w odniesieniu 

do odliczeń od kapitału podstawo-wego 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 podstawo-wego 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. krzy-żowe 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 kapi-tału dodatkowego Tier 

I w odniesieniu do dodatkowych fi ltrów i odliczeń wymaganych przed

przyjęciem CRR

art. 467, 468, 481

w tym: ...możliwe fi ltry dla niezrealizowanych strat art. 467

w tym: ...możliwe fi ltry 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)
24 669 138,54

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) 

wyemito-wane 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 

zawy-żanie 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 finanso-wego, jeżeli  instytucja dokonała znacznej inwestycji  w te 

podmioty (po odliczeniu kwalifikowalnych pozycji  krót-kich) (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, przeznaczo-nych 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 przejściowym zgodnie z art. 475 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

art. 475, art. 475 ust. 2 lit. a), art. 475 ust. 3, art. 475 ust. 4 lit. a)

W tym pozycje, które należy wyszczególnić, np. krzy-żowe powiązania 

kapitałowe w dodatkowych instrumen-tach 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 kapi-tału Tier II w 

odniesieniu do dodatkowych fi ltrów i odli-czeń wymaganych przed 

przyjęciem CRR

art. 467, 468, 481

w tym: ...możliwe fi ltry dla niezrealizowanych strat art. 467

w tym: ...możliwe fi ltry 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) 24 669 138,54
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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)

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 finan-sowego, pośrednie udziały kapitałowe w 

istotnych inwe-stycjach w kapitał innych podmiotów sektora finanso-wego 

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 164 818 635,55

Współczynniki i bufory kapitałowe

61
Kapitał podstawowy Tier I (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji  na 

ryzyko)
14,97 art. 92 ust. 2 lit. a), art. 465

62 Kapitał Tier I (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji  na ryzyko) 14,97 art. 92 ust. 2 lit. b), art. 465

63 Łączny kapitał (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji  na ryzyko) 14,97 art. 92 ust. 2 lit. c)

64

Wymóg bufora dla poszczególnych instytucji  (wymóg dotyczący kapitału 

podstawowego Tier I zgodnie z art. 92 ust. 1 l it. 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 kapitałowych, 

art. 128, 129, 130

65 w tym: wymóg utrzymywania bufora zabezpieczającego

66 w tym: wymóg utrzymywania bufora antycyklicznego

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 kapitałowych, art. 131

68
Kapitał podstawowy Tier I dostępny w celu pokrycia buforów (wyrażony 

jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji  na ryzyko)
dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych, 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  krót-kich)

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 podsta-wowym Tier I podmiotów sektora 

finansowego, jeżeli  instytucja dokonała znacznej inwestycji  w te podmioty 

(kwota poniżej progu 10 % oraz po odliczeniu kwalifiko-walnych 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 odro-czonego 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

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 dodatko-wych 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

Instrumenty kapitałowe będące przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania 

(mających zastosowanie wyłącznie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 1 stycznia 2022 r.)
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IV. Wymogi kapitałowe 

1. Metoda szacowania kapitału wewnętrznego oraz przyjęty przez Bank poziom adekwatności 
kapitałowej 

 

Bank dokonuje agregacji wymogów kapitałowych na poszczególne rodzaje ryzyka uznane za istotne  
w oparciu o metodę minimalnego wymogu kapitałowego. 
Poziomem wyjściowym dla ustalenia kapitału wewnętrznego jest wyliczony regulacyjny wymóg 
kapitałowy. 
Bank wyznacza regulacyjny wymóg kapitałowy dla ryzyka: 
▪ kredytowego, w oparciu o metodę standardową, 
▪ operacyjnego, w oparciu o metodę wskaźnika bazowego, 
▪ walutowego, w oparciu o metodę de minimis. 
 

Następnie Bank ocenia, czy regulacyjny wymóg kapitałowy w pełni pokrywa ryzyko kredytowe, operacyjne 
i walutowe i jeżeli jest to konieczne, to, zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami szacowania kapitału 
wewnętrznego, oblicza dodatkowy wymóg kapitałowy na te ryzyka. 

Kapitał wewnętrzny stanowi sumę regulacyjnego wymogu kapitałowego, dodatkowych wymogów 
kapitałowych oraz wymogów kapitałowych na pozostałe istotne rodzaje ryzyka obliczonych zgodnie  
z obowiązującymi w Banku zasadami szacowania kapitału wewnętrznego. 

Celem strategicznym Banku w zakresie poziomu adekwatności kapitałowej jest utrzymywanie relacji 
kapitału wewnętrznego w stosunku do funduszy własnych na minimalnym poziomie max. 95%. 
Na datę informacji relacja wynosiła 73%. 
W 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego nie nałożyła na Bank obowiązku utrzymywania dodatkowych 
wymogów kapitałowych. (wymóg nakładany przez KNF w drodze indywidualnej decyzji na podstawie  
art. 138 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo bankowe). 
Bank stosuje współczynnik wsparcia, o którym mowa w § 501 Rozporządzenia CRR.  

Wartość aktywów ważonych ryzykiem obliczonych dla ekspozycji wobec małego lub średniego 
przedsiębiorcy (MŚP), zaliczonych do ekspozycji wobec przedsiębiorstw, ekspozycji detalicznych lub 
ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach, Bank dodatkowo mnoży przez współczynnik 
wsparcia równy 0,7619, a nadwyżkę pomiędzy wartością aktywów ważonych ryzykiem, a równowartością 
2 500 000,00 mln euro, razy współczynnik wsparcia równy 0,85. 
Suma wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka (kapitał regulacyjny)  
na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 13.185.490,84 zł, natomiast oszacowana przez Bank kwota, niezbędna  
do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych, istotnych rodzajów ryzyka występujących w działalności Banku 
(wymogi dodatkowe) wynosiła 4.792.711,58 zł, stwarzając odpowiednią nadwyżkę funduszy własnych nad 
tymi wymogami. 

Kapitał wewnętrzny Banku na dzień sporządzenia informacji wynosił 17.978.202,42 zł. 
Łączny współczynnik wypłacalności ukształtował się na poziomie 14,97%. 
Wewnętrzny współczynnik kapitałowy wyniósł 10,98%. 
Oszacowana kwota (w PLN) niezbędna do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych istotnych rodzajów ryzyk 
występujących w działalności Banku przedstawia się następująco: 

 
 

Rodzaj ryzyka
Wymagany kapitał na 

zabezpieczenie ryzyka

Alokacja kapitału według 

wymagań dla Filara I

Alokacja kapitału według 

wymagań dla Filara II

Ryzyko kredytowe 13 700 198,36 11 476 202,75 2 223 995,61

Ryzyko walutowe 265 098,74 0,00 265 098,74

Ryzyko operacyjne 1 709 288,09 1 709 288,09 0,00

Łączny wymóg na powyższe ryzyka 15 674 585,19 13 185 490,84 2 489 094,35

Ryzyko koncentracji zaangażowań: 0,00 x 0,00

Ryzyko stopy procentowej 2 303 617,23 x 2 303 617,23

Ryzyko płynności 0,00 x 0,00

Ryzyko kapitałowe 0,00 x 0,00

Kapitał wewnętrzny 17 978 202,42 13 185 490,84 4 792 711,58
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2. Regulacyjny wymóg kapitałowy na ryzyko kredytowe w podziale na kategorie ekspozycji 

Wykaz ekspozycji w podziale na poszczególne kategorie ekspozycji jako 8% kwot ważonych ryzykiem,  
z podziałem na ekspozycje bilansowe i pozabilansowe. 

 

3. Łączne wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego, operacyjnego i walutowego 

 

4. Wymogi w zakresie funduszy własnych w stosunku do ekspozycji na ryzyko kontrahenta - art. 439 

Nie dotyczy. Bank nie posiada portfela handlowego. 
Bank nie ogłasza informacji w zakresie ryzyka kredytowego kontrahenta, ponieważ w Banku nie 
występowały instrumenty pochodne oraz transakcje z przyrzeczeniem odkupu w rozumieniu art. 439 CRR. 

5. Bufory kapitałowe - art. 440 

Tabela poniżej przedstawia ujawnienia w zakresie bufora antycyklicznego na dzień 31.12.2020 r. 

 

6. Wskaźniki globalnego znaczenia systemowego - art. 441 

Obowiązek ujawnienia nie dotyczy Banku. 

V. Ryzyko kredytowe 

1. Definicja dla należności przeterminowanych i zagrożonych, podejścia w zakresie korekt wartości  
i rezerw celowych/odpisów dotyczących odsetek, w tym również rezerwy na ryzyko 

Ekspozycje kredytowe podlegają pomiarowi utraty wartości w ujęciu indywidualnym w celu wyznaczenia 
odpisów aktualizujących. 
Opis strategii przyjętych w celu określenia korekt z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka kredytowego 
określają „Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw na ryzyko związane  
z działalnością banków”. Bank tworzy rezerwy na ryzyko związane z działalnością banków zwane dalej 

Klasa ekspozycji
Wartość aktywów 

ważonych ryzykiem

Kwota wymogu 

(w PLN)

Ekspozycje wobec rządów i banków centralnych 2 035 915,00 162 873,20

Ekspozycje wobec samorządów terytorialnych i władz lokalnych 748 620,84 59 889,67

Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego 1 081 997,92 86 559,83

Ekspozycje wobec instytucji 1 181 878,49 94 550,28

Ekspozycje wobec przedsiębiorców 9 278 837,01 742 306,96

Ekspozycje detaliczne 107 316 013,70 8 585 281,10

Ekspozycje zabezpieczone na nieruchomościach 1 527 065,52 122 165,24

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania 7 781 598,90 622 527,91

Ekspozycje kapitałowe 2 141 000,00 171 280,00

Pozostałe 10 359 607,05 828 768,56

8% ekspozycji ważonych ryzykiem 143 452 534,42 11 476 202,75

Ryzyko (Filar I) Regulacyjny wymóg kapitałowy

kredytowe 11 476 202,75

operacyjne 1 709 288,09

walutowe 0,00

Razem kapitał regulacyjny 13 185 490,84

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 164 818 635,55

Specyficzny dla instytucji wskaźnik bufora antycyklicznego 0%

Wymóg w zakresie specyficznego dla instytucji bufora antycyklicznego 0,00

Kwota specyficznego dla instytucji bufora antycyklicznego
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"rezerwami celowymi" zgodnie z zasadami określonymi w następujących aktach prawnych: 
1) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 
2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, 
3) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości banków wraz ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  
i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 roku, 

4) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw  
na ryzyko związane z działalnością banków wraz ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r., 

5) Ustawa o gospodarce nieruchomościami, 
6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości  

i sporządzania operatu szacunkowego, 
7) Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 04 stycznia 2010 r. w sprawie uzgodnienia standardu 

zawodowego rzeczoznawców majątkowych „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności”. 
8) Polityka Rachunkowości Banku,  
9) „Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością 

banków”, zwane dalej Zasadami. 

Ekspozycja przeterminowana - ekspozycja, której przeterminowanie przekracza 90 dni,  
a przeterminowana kwota przekracza, w przypadku ekspozycji detalicznych 500 zł, zaś w przypadku 
pozostałych klas ekspozycji, przeterminowana kwota przekracza 3 000 zł 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.Nr235,poz.1589 wraz ze zm. z 12.10.2017 r.). 
Rezerwy celowe na ryzyko związane z ekspozycjami kredytowymi wynikającymi z pożyczek i kredytów 
detalicznych, zaklasyfikowanymi do kategorii "normalne", tworzy się w wysokości co najmniej 
wymaganego poziomu rezerw, stanowiącego 1,5 % podstawy tworzenia rezerw celowych. 
Rezerwy celowe na ryzyko związane z ekspozycjami kredytowymi zaklasyfikowanymi do kategorii "pod 
obserwacją", "poniżej standardu", "wątpliwe" i "stracone" tworzy się na podstawie indywidualnej oceny 
ryzyka obciążającego daną ekspozycję, jednak w wysokości co najmniej wymaganego poziomu rezerw, 
stanowiącego w relacji do podstawy tworzenia rezerw celowych: 
 1,5% w zakresie ekspozycji w kategorii pod obserwacją, 
 20% w zakresie ekspozycji w kategorii poniżej standardu, 
 50% w zakresie ekspozycji w kategorii wątpliwej, 
 100% w zakresie ekspozycji w kategorii straconej, 
po uwzględnieniu pomniejszeń podstawy naliczania rezerw i odpisów. 

Bank nie tworzy rezerw celowych dotyczących ekspozycji kredytowych stanowiących udzielone 
zobowiązania pozabilansowe w przypadku, gdy postanowienia umowy: 
1) gwarantują Bankowi swobodę w podjęciu decyzji o uruchomieniu środków w ramach zobowiązania lub 
2) 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 

3) uzależniają uruchomienie środków w ramach zobowiązania od złożenia zabezpieczeń, umożliwiających 
pomniejszenie podstawy tworzenia rezerw celowych o kwotę odpowiadającą uruchamianym środkom 
lub klasyfikowanie ekspozycji kredytowej do kategorii "normalne". 

Rezerwy celowe tworzy się, aktualizuje co do wysokości oraz rozwiązuje najpóźniej w ostatnim dniu 
miesiąca kończącego kwartał, w którym dokonano przeglądu i klasyfikacji ekspozycji kredytowych. 

Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych - kryteria klasyfikacji ekspozycji kredytowych 

Ekspozycje kredytowe klasyfikuje się na podstawie: 
1) 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, 
2) dwóch niezależnych od siebie kryteriów, 
▪ terminowości spłaty kapitału lub odsetek, 
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▪ sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika, w odniesieniu do pozostałych ekspozycji kredytowych. 

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej 

Ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta, prowadzącego pełną lub uproszczoną sprawozdawczość 
finansową, z wyłączeniem klientów będących jednostkami samorządu terytorialnego, przeprowadza się 
zgodnie z obowiązującymi w Banku przepisami, w oparciu o ocenę mierników ilościowych oraz ocenę 
mierników jakościowych. 
Ocenę mierników ilościowych klienta przeprowadza się dokonując indywidualnej analizy wpływu 
poszczególnych mierników na jego sytuację ekonomiczno-finansową. 
W przypadku, gdy w ocenie Banku, wartość mierników nie uwzględnia specyfiki prowadzonej przez klienta 
działalności, Bank może przy dokonywaniu oceny klienta porównać wartości mierników obliczonych  
dla klienta z ich poziomem właściwym dla danej działalności; dotyczy to w szczególności mierników 
określających płynność i rotację. 
Ocenę jakościową klienta, który jest klientem prowadzącym pełną lub uproszczoną sprawozdawczość 
finansową, przeprowadza się na podstawie oceny mierników jakościowych. 
Ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta, którym jest jednostka samorządu terytorialnego, 
przeprowadza się zgodnie z obowiązującymi w Banku przepisami, stosując w szczególności mierniki 
ilościowe. 
Ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta, który rozlicza podatek rolny lub podatek dochodowy  
w formie ryczałtu bądź karty podatkowej, przeprowadza się zgodnie z obowiązującymi w Banku 
przepisami, w oparciu o indywidualną analizę ilościową i jakościową oraz ocenę wpływu poszczególnych 
mierników na jego sytuację ekonomiczno-finansową, wykorzystując mierniki. 

Podstawa tworzenia rezerw celowych 

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, gdy Bank posiada wobec dłużnika ekspozycje kredytowe stanowiące zarówno należności 
bilansowe, jak i udzielone zobowiązania pozabilansowe, jeżeli warunki umowy nie stanowią inaczej, 
posiadane zabezpieczenia uwzględnia się w pierwszej kolejności w ustalaniu podstawy tworzenia rezerwy 
celowej na należności bilansowe. 

Przegląd i klasyfikacja ekspozycji kredytowych 

Przeglądów i klasyfikacji ekspozycji kredytowych dokonuje się według danych aktualnych na dzień 
przeprowadzania klasyfikacji. 
Bank dokonuje przeglądu i klasyfikacji ekspozycji kredytowych na koniec każdego kwartału za wyjątkiem 
ekspozycji kredytowych, gdzie ekspozycja jest zaklasyfikowana do kategorii „normalne” i kwota ekspozycji 
łącznie z innymi ekspozycjami Banku wobec tego podmiotu nie przekracza kwoty 1.000 tys. zł. 
Dokonując klasyfikacji podmiotu Bank bierze pod uwagę sytuację ekonomiczno-finansową dłużnika  
i terminowość spłat rat kapitałowych i odsetek - na bieżąco. 

Klasyfikacja ekspozycji kredytowych 

Ekspozycje kredytowe wobec: 
1) Skarbu Państwa klasyfikuje się do kategorii ryzyka „normalne”, „wątpliwe”, „stracone”. 
2) pożyczek i kredytów detalicznych klasyfikuje się do kategorii ryzyka „normalne”, „stracone”.  
3) pożyczek i kredytów mieszkaniowych oraz pożyczek i kredytów hipotecznych klasyfikuje się do kategorii 

ryzyka „normalne”, „pod obserwacją”, „poniżej standardu”, „wątpliwe”, „stracone”.  
4) klientów prowadzących pełną lub uproszczoną sprawozdawczość z wyłączeniem ekspozycji 

kredytowych wobec jednostek samorządu terytorialnego klasyfikuje się do kategorii ryzyka 
„normalne”, „pod obserwacją”, „poniżej standardu”, „wątpliwe”, „stracone”.  

5) jednostek samorządu terytorialnego klasyfikuje się do następujących kategorii ryzyka „normalne”, 
„pod obserwacją”, „poniżej standardu”, „wątpliwe”, „stracone”. 

6) klientów, którzy rozliczają podatek rolny lub podatek dochodowy w formie ryczałtu bądź karty 
podatkowej, klasyfikuje się do kategorii ryzyka „normalne”, „pod obserwacją”, „poniżej standardu” 
„wątpliwe”, „stracone”. 
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Zabezpieczenia pomniejszające podstawę tworzenia rezerw celowych 

Zabezpieczenia pomniejszające podstawę 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 z późn. zm.). 

Tryb tworzenia, aktualizacji, rozwiązywania oraz zmiany klasyfikacji rezerw celowych 

Rezerwy celowe tworzy się, aktualizuje co do wysokości oraz rozwiązuje najpóźniej w ostatnim dniu 
miesiąca kończącego kwartał, w którym dokonano przeglądu i klasyfikacji ekspozycji kredytowych. 
Rezerwy celowe tworzy się w ciężar kosztów. Rezerwy celowe rozwiązuje się po wygaśnięciu przyczyn ich 
utworzenia. Rezerwę celową zmniejsza się odpowiednio do: 
1) zmniejszenia się kwoty ekspozycji kredytowej; 
2) zmiany kategorii ekspozycji kredytowej na kategorię o niższym stopniu ryzyka w wyniku dokonanej 

klasyfikacji; 
3) wzrostu wartości zabezpieczenia pomniejszającego podstawę tworzenia rezerw celowych; 
4) wzrostu wartości rezerwy na ryzyko ogólne. 
 
Zmniejszenia dokonuje się po terminie wydania odpowiedniej decyzji, nie później jednak niż w terminie 
najbliższej klasyfikacji. 
Ekspozycje kredytowe stanowiące należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne odpisuje się  
w ciężar utworzonych na nie rezerw celowych. 
Ekspozycje kredytowe, z wyłączeniem zobowiązań pozabilansowych lub inne aktywa umorzone, 
przedawnione lub nieściągalne zmniejszają uprzednio utworzone rezerwy, w kwocie umorzonej, 
przedawnionej lub nieściągalnej. 
Rozwiązanie rezerw celowych następuje po wygaśnięciu przyczyn ich utworzenia, tzn. w przypadku, 
całkowitej spłaty lub wygaśnięcia ekspozycji kredytowej z tytułu zobowiązania pozabilansowego, 
częściowej spłaty ekspozycji kredytowej, w części odpowiadającej tej spłacie, zmiany kategorii ekspozycji  
kredytowej na kategorię o niższym stopniu ryzyka w wyniku dokonanej klasyfikacji, wzrostu wartości 
zabezpieczenia pomniejszającego podstawę tworzenia rezerw celowych, wygaśnięcia ekspozycji 
kredytowej w wyniku przejęcia przez Bank aktywów dłużnika, jeżeli ich wartość rynkowa jest równa lub 
wyższa niż dług, wzrostu wartości rezerwy na ryzyko ogólne. 

Odpowiedzialność za monitorowanie i dokonywanie klasyfikacji ekspozycji kredytowych 

Za monitorowanie poszczególnych ekspozycji kredytowych i ich cykliczną ocenę oraz dokonywanie 
przeglądów zabezpieczeń, o które pomniejszono podstawę tworzenia rezerw celowych, odpowiedzialny 
jest Zespół Monitoringu, Restrukturyzacji i Windykacji oraz pracownicy na stanowiskach ds. kredytów przy 
czym wyniki klasyfikacji przekazywane są do akceptacji Zarządu Banku.  
W przypadku ekspozycji kredytowych, których spłata jest uzależniona od podmiotów innych niż dłużnik, 
kryterium sytuacji ekonomiczno-finansowej stosuje się w odniesieniu do tego spośród tych podmiotów  
i dłużnika, którego sytuacja ekonomiczno-finansowa jest najgorsza.  
W przypadku ekspozycji kredytowych, stanowiących zobowiązanie solidarne osób trzecich, kryterium 
sytuacji ekonomiczno-finansowej stosuje się w odniesieniu do tej z nich, której sytuacja ekonomiczno-
finansowa jest najlepsza. W kwestiach nieuregulowanych w „Zasadach klasyfikacji ekspozycji kredytowych 
i tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków” mają zastosowanie zasady zawarte  
w przepisach w/w aktów prawnych. 

2. Strategia ustanawiania zabezpieczenia 

Stosowane w Banku zasady przyjmowania zabezpieczeń mają na celu ograniczenie ryzyka kredytowego 
zarówno na poziomie pojedynczej transakcji kredytowej, jak również poszczególnych portfeli 
kredytowych. Zasady ustanawiania prawnych zabezpieczeń wierzytelności Banku uregulowane zostały  
w wewnętrznych regulacjach Banku. 

W Banku stosowane formy zabezpieczenia transakcji kredytowych uzależnione są od: 
▪ rodzaju ryzyka, 
▪ wielkości i rodzaju zaangażowania, 
▪ okresu zaangażowania, 
▪ przyjętych innych form minimalizacji ryzyka lub jego skutków. 
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Do podstawowych form prawnych zabezpieczeń kredytów oraz elementów prowadzących do poprawy 
warunków kredytowania w Banku należą: 
▪ hipoteka na nieruchomości, 
▪ weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową dla Banku, 
▪ poręczenie cywilne/wekslowe (awal) wraz z deklaracją wekslową dla Banku, 
▪ zastaw rejestrowy, 
▪ cesję wierzytelności z umów handlowych, 
▪ cesję wierzytelności z umów ubezpieczeniowych, 
▪ przewłaszczenie rzeczy co do tożsamości, 
▪ przewłaszczenie rzeczy co do gatunku, 
▪ poręczenie funduszy poręczeń kredytowych, 
▪ gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Dążąc do minimalizacji poziomu ryzyka kredytowego, w Banku stosuje się zasadę, że: 
▪ jakość stosowanych zabezpieczeń transakcji kredytowych powinna gwarantować zwrot wierzytelności 

Banku w możliwie krótkim okresie i przy maksymalnie niskich kosztach obsługi zobowiązania,  
▪ na etapie rozpatrywania transakcji kredytowej, mając na uwadze regułę ostrożnej wyceny, wartość 

poszczególnych przedmiotów zabezpieczenia koryguje się współczynnikami ustalonymi dla 
poszczególnych grup aktywów. Przy ustanawianiu wysokości wpisu hipotecznego, jego wysokość winna 
obejmować kwotę kredytu oraz kwotę odsetek od kredytu naliczonych za cały okres kredytowania i nie 
może być niższa niż 150% kapitału udzielanego kredytu. 

Ustalając liczbę poręczycieli transakcji kredytowej, bierze się pod uwagę zdolność kredytową, zarówno 
kredytobiorcy, jak i poszczególnych poręczycieli. Bank stosuje zasadę, iż uruchomienie kredytu następuje 
po ustanowieniu zabezpieczeń przewidzianych w umowie kredytowej. Jedynie w przypadku hipotek  
i zastawów rejestrowych, Bank dopuszcza uruchomienie kredytu po przedłożeniu przez kredytobiorcę 
potwierdzenia złożenia i opłacenia wniosku o ustanowienie hipoteki lub zastawu rejestrowego. 

3. Rozkład geograficzny ekspozycji w podziale na obszary ważne pod względem istotnych kategorii 
ekspozycji wraz z dodatkowymi szczegółowymi podziałami w stosownych przypadkach (art. 442 d). 

W zakresie struktury geograficznej przyjmuje się, iż terenem działania Banku jest teren województwa 
wielkopolskiego. W ocenie Banku ryzyko kredytowe na terenie działania Banku jest jednorodne  
i nie zachodzi potrzeba badania zaangażowania w poszczególne gminy bądź powiaty. 

4. Całkowita kwota ekspozycji po rozliczeniu równoważących się transakcji i bez uwzględnienia 
skutków ograniczenia ryzyka kredytowego, a także średnią kwotę ekspozycji w danym okresie  
z podziałem na różne kategorie ekspozycji (art. 442 c) 

 

 

Klasa ekspozycji
Stan na dzień

 31.12.2020

Średnia

od 31.12.2019

do 31.12.2020

Ekspozycje wobec rządów i banków centralnych 42 788 026,93 39 195 583,11 9,65%

Ekspozycje wobec samorządów terytorialnych i władz lokalnych 3 800 105,76 15 054 021,24 0,86%

Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego 104 685,37 103 479,31 0,02%

Ekspozycje wobec instytucji 157 171 920,90 142 665 187,42 35,46%

Ekspozycje wobec przedsiębiorców 10 672 340,91 11 384 632,46 2,41%

Ekspozycje detaliczne 193 270 934,29 194 606 693,85 43,61%

Ekspozycje zabezpieczone na nieruchomościach 3 889 195,62 3 817 491,13 0,88%

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania 15 045 937,22 12 947 670,69 3,39%

Ekspozycje kapitałowe 2 141 000,00 2 141 000,00 0,48%

Pozostałe 14 302 735,43 14 346 427,78 3,23%

Razem 443 186 882,43 436 262 186,99
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5. Rozkład ekspozycji w zależności od branży z podziałem na kategorie ekspozycji, w tym określenie 
ekspozycji wobec MŚP, wraz z dodatkowymi szczegółowymi podziałami w stosownych przypadkach 
(art. 442 e) 

 

6. Strukturę zaangażowania Banku w poszczególnych branżach 

 

 

Sektor Typ kontrahenta Kwota (w PLN)

Banki 161 201 141,83

-należności normalne 161 201 141,83

-należności pod obserwacją 0,00

-należności zagrożone 0,00

Pozostałe instytucje sektora finansowego 2 103 853,37

-należności normalne 2 103 853,37

-należności pod obserwacją 0,00

-należności zagrożone 0,00

Samorządy terytorialne 3 904 791,13

-należności normalne 104 685,37

-należności pod obserwacją 3 800 105,76

-należności zagrożone 0,00

Przedsiębiorstwa i spółki prywatne oraz spółdzielnie 41 927 709,45

-należności normalne 33 520 314,81

-należności pod obserwacją 4 031 171,31

-należności zagrożone 4 376 223,33

Przedsiębiorcy indywidualni 34 128 687,88

-należności normalne 27 309 225,91

-należności pod obserwacją 1 154 018,68

-należności zagrożone 5 665 443,29

Osoby prywatne 44 084 451,36

-należności normalne 41 874 532,33

-należności pod obserwacją 1 572 428,43

-należności zagrożone 637 490,60

Rolnicy indywidualni 79 525 052,02

-należności normalne 74 640 391,56

-należności pod obserwacją 534 438,15

-należności zagrożone 4 350 222,31

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 4 990 819,65

-należności normalne 4 990 819,65

-należności pod obserwacją 0,00

-należności zagrożone 0,00

371 866 506,69

Sektor finansowy

Sektor budżetowy

Sektor niefinansowy

Razem

Branże Kwota (w PLN)

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 82 071 201,28

Górnictwo i wydobywanie 673 209,36

Przetwórstwo przemysłowe 2 688 079,65

Wytwarzanie i  zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,  gorącą wodę, parę wodną i 

powietrze do układów;  dostawa wody; gospodarowanie ściekami i  odpadami oraz 

działalność związana z rekultywacją

7 458 357,99

Budownictwo 18 800 635,37

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle
28 869 485,20

Transport i  gospodarka magazynowa 3 354 504,67

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 8 228 919,81

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 725 136,30

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 6 690 912,03
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7. Zestawienie rezydualnych terminów zapadalności dla wszystkich ekspozycji z podziałem na kategorię 
ekspozycji wraz dodatkowymi szczegółowymi podziałami w stosownych przypadkach (art. 442 f) 

Strukturę ekspozycji według okresów zapadalności (bez odsetek) w podziale na istotne klasy należności 

 

8. Struktura należności od sektora niefinansowego w podziale na sytuacje należności w wartości 
bilansowej brutto 

 

9. Rozkład rezerw od sektora niefinansowego w podziale na sytuacje należności 

 

 

 

 

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 46 980,61

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 3 743 104,20

Edukacja 381 128,90

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 4 768 577,25

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 50 000,00

Pozostała działalność usługowa 5 185 866,27

Razem 173 736 098,89

Klasa należności
bez określonego 

terminu
do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat 10-20 lat pow.20 lat

Kasa 3 706 680,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Należności wg sektora finansowego 27 716 118,00 132 472 588,00 633 610,00 0,00 0,00 0,00

-pozostałe monetarne instytucje finansowe 27 716 118,00 131 002 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-pozostałe instytucje sektora finansowego 0,00 1 470 087,00 633 610,00 0,00 0,00 0,00

Należności wg sektora niefinansowego 8 663 906,00 38 281 473,00 79 064 026,00 47 402 359,00 28 469 159,00 3 606 300,00

-gospodarstwa domowe 4 191 710,00 22 652 185,00 63 725 750,00 38 834 530,00 25 665 316,00 3 606 300,00

-przedsiębiorstwa 4 471 105,00 14 841 361,00 13 568 041,00 6 856 393,00 2 026 427,00 0,00

-instytucje niekomercyjne 1 091,00 787 927,00 1 770 235,00 1 711 436,00 777 416,00 0,00

Należności wg sektora budżetowego 0,00 800 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Razem 40 086 704,38 171 554 061,00 82 697 636,00 47 402 359,00 28 469 159,00 3 606 300,00

Należności od sektora niefinansowego Kwota (w PLN) Struktura

Należności normalne 183 165 105,93 87,52%

Należności pod obserwacją 11 092 162,33 5,30%

Należności zagrożone 15 029 379,53 7,18%

Należności poniżej standardu 3 958 423,03 1,89%

Należności wątpliwe 533 087,21 0,25%

Należności stracone 10 537 869,29 5,04%

Razem 209 286 647,79 100,00%

Rezerwy celowe oraz odpisy aktualizujące 

na należności od sektora niefinansowego
Kwota (w PLN) Struktura

Rezerwy i odpisy aktualizujące na należności normalne 41 237,53 0,45%

Rezerwy i odpisy aktualizujące na należności pod obserwacją 108 019,57 1,18%

Rezerwy i odpisy aktualizujące na należności zagrożone 8 996 443,79 98,37%

-poniżej standardu 780 694,32 8,54%

-wątpliwe 266 542,91 2,91%

-stracone 7 949 206,56 86,92%

Razem 9 145 700,89 100,00%



Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału zgodnie z Polityką ujawnień w Spółdzielczym Banku Ludowym im. Ks. P. Wawrzyniaka         33 

10.  Struktura należności zagrożonych w wartości bilansowej, tj. po pomniejszeniach o utworzone 
rezerwy celowe i pobraną prowizję od udzielonych kredytów rozliczoną wg ESP w rozbiciu na istotne 
klasy ekspozycji kredytowych 

 

Podział na istotne branże lub typy kontrahenta-kwoty: (art. 442 g )  
1)  ekspozycji o utraconej wartości i ekspozycji przeterminowanych, przedstawione oddzielnie,  
2)  korekt z tytułu szczególnego i ogólnego rodzaju ryzyka kredytowego,  
3)  narzutów związanych z korektami z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka kredytowego w danym 

okresie sprawozdawczym  

11.  Struktura ekspozycji zagrożonych według kategorii dla istotnych branż 

Bank uznaje za istotne trzy największe branże. 

 

12.  Zmiana stanu korekt i rezerw/odpisów z tytułu ekspozycji zagrożonych wraz z saldem początkowym 
i końcowym 

 

Typ kontrahenta Kwota (w PLN)

Przedsiębiorstwa i spółki prywatne oraz spółdzielnie 1 494 416,57

Kapitał 3 861 355,55

Odsetki 515 526,38

Korekta wartości 658,60

Rezerwy celowe 2 397 498,95

Odpisy aktualizujące 484 307,81

Przedsiębiorcy indywidualni 3 422 557,49

Kapitał 5 435 214,77

Odsetki 266 711,15

Korekta wartości 36 482,63

Rezerwy celowe 1 984 098,68

Odpisy aktualizujące 258 787,12

Osoby prywatne 303 647,50

Kapitał 622 632,89

Odsetki 20 653,05

Korekta wartości 5 795,34

Rezerwy celowe 313 618,32

Odpisy aktualizujące 20 224,78

Rolnicy indywidualni 812 314,18

Kapitał 3 886 277,39

Odsetki 475 326,18

Korekta wartości 11 381,26

Rezerwy celowe 3 062 680,01

Odpisy aktualizujące 475 228,12

Należności zagrożone

Istotna branża Poniżej standardu Wątpliwe Stracone

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 1 015 397,19 0,00 3 334 825,12

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 0,00 0,00 5 299 460,20

Budownictwo 78 341,07 0,00 0,00

Razem 1 093 738,26 0,00 8 634 285,32

Rezerwy celowe Odpisy na odsetki Rezerwy celowe Odpisy na odsetki

Poniżej standardu 129 289,26 257,23 778 971,39 1 722,93

Wątpliwe 1 968 582,02 95 141,77 264 608,76 1 934,15

Stracone 3 973 000,46 730 819,16 6 714 315,81 1 234 890,75

Saldo początkowe Saldo końcowe
Istotna branża
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13. Jakość kredytowa ekspozycji restrukturyzowanych 

 

14.  Jakość kredytowa ekspozycji obsługiwanych i nieobsługiwanych w podziale według liczby dni 
przeterminowania 

 

 

 

 

 

 

W tym 

ekspozycje, 

których dotyczy 

niewykonanie 

zobowiązania

W tym 

ekspozycje 

dotknięte 

utratą 

wartości

Kredyty i zaliczki 283 948,99 2 579 949,52 2 579 949,52 4 259,24 1 332 383,48 2 579 949,52

Banki centralne

Instytucje 

rządowe

Instytucje 

kredytowe

Inne instytucje 

finansowe

Przedsiębiorstwa 

niefinansowe

Gospodarstwa 

domowe
283 948,99 2 579 949,52 2 579 949,52 4 259,24 1 332 383,48 2 579 949,52

Dłużne papiery 

wartościowe

Udzielone 

zobowiązania do 

udzielenia 

pożyczki

Łącznie 283 948,99 2 579 949,52 2 579 949,52 4 259,24 1 332 383,48 2 579 949,52

Wartość bilansowa brutto/kwota nominalna ekspozycji

Skumulowana utrata wartości, skumulowane 

ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu 

ryzyka kredytowego i rezerw

Zabezpieczenia rzeczowe lub gwarancje 

finansowe otrzymane 

Obsługiwane 

ekspozycje 

restrukturyzowane

Nieobsługiwane ekspozycje restrukturyzowane

Obsługiwanych 

ekspozycji 

restrukturyzowanych

Nieobsługiwanych 

ekspozycji 

restrukturyzowanych

W tym zabezpieczenie i 

gwarancje finansowe 

otrzymane z powodu 

nieobsługiwanych ekspozycji, 

wobec których zastosowano 

środki restrukturyzacyjne

Nieprzetermino

wane lub 

przeterminowa

ne ≤ 30 dni

Przetermin

owane > 

30 dni ≤ 90 

dni

Małe 

prawdopodob

ieństwo 

spłaty 

ekspozycji 

nieprzetermin

owanych albo 

przeterminow

anych ≤ 90 dni

Przeterminowa

ne > 90 dni ≤ 

180 dni

Przetermino

wane > 180 

dni ≤ 1 rok

Przetermino

wane > 1 rok 

≤ 5 lat

Przetermino

wane  

powyżej 5 lat

W tym 

ekspozycje, 

których 

dotyczy 

niewykonanie 

zobowiązania

Kredyty i zaliczki 348 271 138,16 347 674 940,00 596 198,16 15 045 937,22 3 979 208,49 16 557,69 38 519,38 8 241 131,44 2 770 520,22 15 045 937,22

Banki centralne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instytucje rządowe 3 904 791,13 3 904 791,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instytucje 

kredytowe
157 643 703,05 157 643 703,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne instytucje 

finansowe
2 102 853,37 2 102 853,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przedsiębiorstwa 

niefinansowe
37 551 486,12 37 170 803,05 380 683,07 4 376 223,33 78 341,07 0,00 0,00 4 297 882,26 0,00 4 376 223,33

W tym MŚP 37 551 486,12 37 170 803,05 380 683,07 4 376 223,33 78 341,07 0,00 0,00 4 297 882,26 0,00 4 376 223,33

Gospodarstwa 

domowe
147 068 304,49 146 852 789,40 215 515,09 10 669 713,89 3 900 867,42 16 557,69 38 519,38 3 943 249,18 2 770 520,22 10 669 713,89

Dłużne papiery 

wartościowe
41 796 550,42 41 796 550,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Banki centralne 40 379 111,64 40 379 111,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instytucje rządowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instytucje 

kredytowe
1 417 438,78 1 417 438,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne instytucje 

finansowe
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przedsiębiorstwa 

niefinansowe
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Łącznie 390 067 688,58 389 471 490,42 596 198,16 15 045 937,22 3 979 208,49 16 557,69 38 519,38 8 241 131,44 2 770 520,22 15 045 937,22

Wartość bilansowa brutto/kwota nominalna

Ekspozycje obsługiwane Ekspozycje nieobsługiwane
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15.  Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane oraz związane z nimi rezerwy 

 

16.  Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie i postępowania egzekucyjne 

 

VI. Techniki ograniczania ryzyka kredytowego (CRR art. 453) 

Bank stosuje techniki redukcji ryzyka kredytowego w ograniczonym zakresie. Jeżeli ekspozycja objęta jest 
ograniczeniem ryzyka kredytowego to Bank może uwzględniać ograniczenie ryzyka kredytowego przy 
obliczaniu kwot ekspozycji ważonych ryzykiem. 
Bank stosuje rzeczywistą lub nierzeczywistą ochronę kredytową, według metody uproszczonej ujmowania 
zabezpieczeń. 
Ochrona kredytowa rzeczywista oznacza, że w przypadku niewykonania zobowiązania przez kontrahenta, 
niewypłacalności, upadłości lub innego dotyczącego kontrahenta zdarzenia kredytowego określonego  
w transakcji, Bank może upłynnić, dokonać transferu, przejąć lub zatrzymać zabezpieczenie. 
W przypadku ochrony kredytowej nierzeczywistej strona trzecia umowy zobowiązuje się do zapłacenia 
określonej kwoty, w przypadku powstania niewypłacalności dłużnika.  
Metoda uproszczona ujmowania zabezpieczeń oznacza, że w przypadku ochrony kredytowej rzeczywistej, 
rezydualny termin rozliczenia ochrony kredytowej nie może być krótszy od rezydualnego terminu 
zapadalności ekspozycji. 

Ekspozycje 

obsługiwane

Ekspozycje 

nieobsługiwane

Ekspozycje 

obsługiwane – 

skumulowana 

utrata wartości i 

rezerwy

Ekspozycje nieobsługiwane – 

skumulowana utrata wartości, 

skumulowane ujemne zmiany 

wartości godziwej z powodu 

ryzyka kredytowego i rezerw

Kredyty i zaliczki 348 271 138,16 15 045 937,22 206 010,30 8 996 692,15 9 864 705,47

Banki centralne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instytucje rządowe 3 904 791,13 0,00 57 001,56 0,00 0,00

Instytucje 

kredytowe
157 643 703,05 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne instytucje 

finansowe
2 102 853,37 0,00 0,00 0,00 0,00

Przedsiębiorstwa 

niefinansowe
37 551 486,12 4 376 223,33 60 425,15 2 881 806,76 2 392 031,86

W tym MŚP 37 551 486,12 4 376 223,33 60 425,15 2 881 806,76 2 392 031,86

Gospodarstwa 

domowe
147 068 304,49 10 669 713,89 88 583,59 6 114 885,39 7 472 673,61

Dłużne papiery 

wartościowe
41 796 550,42 0,00 0,00 0,00 0,00

Banki centralne 40 379 111,64 0,00 0,00 0,00 0,00

Instytucje rządowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instytucje 

kredytowe
1 417 438,78 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne instytucje 

finansowe
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przedsiębiorstwa 

niefinansowe
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Łącznie 390 067 688,58 15 045 937,22 206 010,30 8 996 692,15 9 864 705,47

Wartość bilansowa brutto/kwota Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne 
Otrzymane 

zabezpieczenie i 

gwarancje finansowe z 

tytułu ekspozycji 

nieobsługiwanych

Wartość w momencie początkowego ujęcia Skumulowane ujemne zmiany

Rzeczowe aktywa trwałe 340 000,00 0,00

Inne niż rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

Nieruchomości mieszkalne 0,00 0,00

Nieruchomości komercyjne 0,00 0,00

Ruchomości (samochody, środki transportu itp.) 340 000,00 0,00

Kapitał własny i instrumenty dłużne 0,00 0,00

Pozostałe 0,00 0,00

Łącznie 340 000,00 0,00

Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie
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VII. Aktywa wolne od obciążeń (CRR art. 443) 

Dla celów niniejszych ujawnień aktywa uznaje się za obciążone, jeżeli są one przedmiotem zastawu lub 
jakiejkolwiek umowy mającej na celu ochronę, zabezpieczenie lub wsparcie jakości kredytowej danej 
transakcji, z której zakresu nie mogą zostać swobodnie wycofane. 

Na dzień 31.12.2020 r. Bank nie posiadał aktywów obciążonych. 

VIII. Korzystanie z (ECAI) - ocen zewnętrznych instytucji oceny wiarygodności kredytowej (CRR art. 444) 

Bank, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi korzysta z ocen jakości kredytowej nadanych przez ECAI: 
▪ Fitch Ratings; 
▪ Moody’s Investors Service; 
▪ Standard and Poor’s Ratings Services. 
 
Jeżeli nadane oceny odpowiadają różnym wagom ryzyka wówczas Bank uwzględnia tę ocenę, której 
odpowiada wyższa waga ryzyka. 

Bank uzależnia przyznanie wagi ryzyka od stopnia jakości kredytowej, który przypisano rządowi polskiemu 
wg następującego podziału: 

 

Bank uzależnia stopień jakości kredytowej od oceny wiarygodności kredytowej w następujący sposób: 

 

IX. Dłużne papiery wartościowe 

 

X. Udziały i akcje oraz kwota odpisów aktualizujących wartość 

 

 

 

Stopień jakości kredytowej rządu polskiego 1 2 3 4 5 6

Waga ryzyka ekspozycji 20% 50% 100% 100% 100% 150%

Fitch Ratings
Moody's Investors 

Service

Standard and Poor's 

Ratings Services

1 AAA do AA Aaa do Aa AAA do AA

2 AAA do AA A A

3 BBB Baa BBB

4 BBB Baa BB

5 BBB B B

6 CCC i poniżej Caa i poniżej CCC i poniżej

Stopień jakości 

kredytowej

Ocena wiarygodności kredytowej

Rodzaj Wartość nominalna Wartość bilansowa

Bankowe papiery wartościowe SGB-Banku S.A. 1 412 000,00 1 417 438,78

Bony pieniężne NBP 40 380 000,00 40 379 111,64

Podmiot SGB-Bank S. A. Spółdzielczy System Ochrony SGB Concordia Polska TUW Poznań

Rodzaj zaangażowania akcje udziały udziały

Charakter powiązania Jednostka mniejszościowa Jednostka mniejszościowa Jednostka mniejszościowa

Przedmiot działalności Działalność finansowa

Doradztwo w zakresie 

prowadzenia działalności 

gospodarczej i zarządzania

Działalność ubezpieczeniowa

Wartość brutto 

udziałów/akcji (w PLN)
2 140 000,00 1 000,00 220,00

Kwota odpisów 

aktualizujących wartość (w PLN)
0,00 0,00 220,00

Wartość netto 

udziałów/akcji (w PLN)
2 140 000,00 1 000,00 0,00
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XI. Ryzyko rynkowe 

Kwota wymogu kapitałowego w zakresie ryzyka walutowego według stanu na datę sporządzenia 
informacji wynosi 0,00 zł. 

XII. Ryzyko operacyjne 

Bank wyznacza wymóg w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego w oparciu o metodę 
podstawowego wskaźnika (BIA) - art. 315-316 Rozporządzenia CRR. 
Kwota wymogu kapitałowego w zakresie ryzyka operacyjnego według stanu na datę sporządzania 
informacji wynosi 1.709.288,09 zł. 
Do wyliczenia podstawy do wyznaczenia wymogu kapitałowego zalicza się: 
1) przychody z tytułu odsetek; 
2) koszty z tytułu odsetek; 
3) przychody z tytułu prowizji; 
4) koszty z tytułu prowizji; 
5) przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów 

finansowych o stałej/zmiennej kwocie dochodu; 
6) wynik operacji finansowych; 
7) wynik z pozycji wymiany; 
8) pozostałe przychody operacyjne. 

Ryzyko operacyjne to ryzyko straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności wewnętrznych 
procesów, ludzi i systemów technicznych lub zdarzeń zewnętrznych. W zakres ryzyka operacyjnego 
wchodzi ryzyko prawne, natomiast wyłącza się z niego ryzyko reputacji i strategiczne. Celem procesu 
zarządzania ryzykiem operacyjnym jest stałe ograniczanie ryzyka, ochrona zasobów, systemów oraz 
procesów, jak również zabezpieczanie się przed ewentualnymi negatywnymi skutkami ryzyka. Cel ten 
realizowany jest głównie poprzez stałe monitorowanie zdarzeń operacyjnych we wszystkich jednostkach  
i komórkach organizacyjnych Banku oraz podejmowanie działań adekwatnych do rodzaju zagrożenia. 
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym odbywa się w Banku w oparciu o „Zasady zarządzania ryzykiem 
operacyjnym w Spółdzielczym Banku Ludowym im. Ks. P. Wawrzyniaka”. 

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 jednostek, komórek i obszarów działalności Banku.  
Za skuteczność systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym, w tym utrzymywanie poziomu ryzyka  
w granicach wyznaczonej tolerancji odpowiada Zarząd Banku; w szczególności odpowiedzialność za obszar 
zarządzania ryzykiem operacyjnym zgodnie ze Strukturą organizacyjną przypisana jest Prezesowi Zarządu. 

Identyfikacja ryzyka operacyjnego w Banku obejmuje: 
1) ryzyko operacyjne powstające w istniejących produktach, procesach, systemach Banku; 
2) ryzyko operacyjne powstające na etapie opracowywania nowych produktów, procesów. 

Celem zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku jest zapewnienie bezpiecznego przebiegu wszystkich 
procesów biznesowych w Banku poprzez: 
1) identyfikację ryzyka operacyjnego w określonych obszarach działania Banku; 
2) utworzenie bazy danych w celu gromadzenia informacji o zdarzeniach ryzyka operacyjnego i stratach 

powstających w wyniku zakłóceń w działalności Banku; 
3) monitorowanie i raportowanie incydentów; 
4) tworzenie mapy ryzyka w celu określenia działań zmierzających do zmniejszenia skutków ryzyka 

operacyjnego; 
5) kontrolę i ocenę procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku; 
6) ograniczanie skutków ryzyka operacyjnego; 

7) gromadzenie informacji o zdarzeniach ryzyka operacyjnego mających miejsce w najbliższym otoczeniu 
Banku oraz w miarę możliwości o sposobach pokrycia strat ww. zdarzeń i podjętych działaniach 
mitygujących. 
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Zarządzanie ryzykiem operacyjnym odnosi się do: 
1) struktury organizacyjnej banku oraz jej adekwatności do realizacji strategicznych celów; 
2) czynności wykonywanych przez pracowników; 
3) adekwatności kwalifikacji pracowników oraz ich rozwoju do potrzeb banku; 
4) zatrudnienia, bezpieczeństwa i higieny pracy; 
5) przeciwdziałania dyskryminacji pracowników m.in. ze względu na wiek, płeć, przekonania, 

przynależność do partii politycznej, organizacji i związków zawodowych; 
6) ubezpieczeń oraz odszkodowań; 
7) zapobiegania działalności przestępczej pracowników, klientów oraz innych osób na szkodę banku; 
8) procesów realizowanych przez kanały dystrybucji produktów (tradycyjne i elektroniczne) 

wykorzystywanych przez bank; 
9) bezpieczeństwa fizycznego i informatycznego; 

10) postępowania w sytuacjach zagrożenia bieżącego funkcjonowania banku; 
11) zdarzeń, których skutki dotykają bank, natomiast ich przyczyny znajdują się poza jego bezpośrednią 

kontrolą; 
12) usług świadczonych w ramach współpracy z kontrahentami na podstawie umów o wykonywanie 

czynności należących do zakresu działania banku oraz innych umów; 
13) adekwatności polityki i praktyki ubezpieczeniowej banku w relacji do ponoszonego ryzyka; 
14) nowych i istniejących produktów, procesów. 
 

Bezpośrednio w procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym uczestniczą: 

1) Rada Nadzorcza w ramach pełnionego nadzoru dokonuje okresowej oceny wszystkich aspektów 
zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku, w tym zgodności prowadzonej polityki z obowiązującą 
strategią oraz planem finansowym. 

2) Za skuteczność systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym odpowiada Zarząd.  
3) Bezpośredni nadzór nad zarządzaniem ryzykiem operacyjnym w Banku sprawuje Prezes Zarządu. 
4) Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych pełniący kontrolę funkcjonalną. 
5) Jednostki i komórki organizacyjne w zakresie wykonywanych zadań. 
6) Zespół Analiz Ryzyka. 

Wyniki oceny ryzyka operacyjnego stanowią integralną część procesu monitorowania i kontroli profilu 
ryzyka operacyjnego Banku. Zespół Analiz Ryzyka identyfikuje ekspozycję Banku na ryzyko operacyjne, 
prowadzi rejestr zdarzeń operacyjnych, w tym istotnych strat wynikających z ryzyka operacyjnego. System 
oceny i zarządzania ryzykiem operacyjnym podlega regularnym i niezależnym przeglądom. 

Wyniki pomiaru wraz ze stosownym opisem oraz komentarzem w formie raportu z analizy przekazywane 
są co kwartał na posiedzenie Zarządu, natomiast w cyklach półrocznych Rada Nadzorcza otrzymuje 
przygotowaną przez Zespół Analiz Ryzyka ocenę ryzyka operacyjnego. Zespół Analiz Ryzyka rocznie 
przygotowuje dla Zarządu Banku raport z wyników samooceny ryzyka operacyjnego. 

Ilość i koszt zdarzeń operacyjnych za cały 2020 rok w podziale zgodnie z Rekomendacją M na kategorie 
zdarzeń prezentuje tabela poniżej. 

 

Zgodnie z definicją strata potencjalna to przewidywany skutek finansowy dla Banku wynikający  
z wystąpienia zdarzenia potencjalnego, zdarzenie wystąpiło lecz nie znalazło odzwierciedlenia w księgach 
Banku. Bank sam szacuje wielkość straty, która mogłaby wystąpić w wyniku zrealizowania się danego 
zdarzenia. Większość zdarzeń w Banku miała charakter strat potencjalnych. 

Na przestrzeni 2020 roku nie stwierdzono istotnych zdarzeń ryzyka operacyjnego, rozumianych jako 
zdarzenia których prawdopodobieństwo wystąpienia w trzystopniowej skali jest 2 lub 3, a powstałe straty 

Rodzaj zdarzenia operacyjnego Ilość zdarzeń koszt zdarzeń potencjalny (w PLN) koszt zdarzeń rzeczywisty (w PLN)

Oszustwo wewnętrzne 0 0 0

Oszustwo zewnętrzne 0 0 0

Praktyka kadrowa i bezpieczeństwo pracy 0 0 0

Klienci, produkty i praktyka bankowa 0 0 0

Uszkodzenia aktywów 0 0 0

Zakłócenia działalności i awarie systemów 132 4 560 0

Dokonywanie transakcji, dostawa oraz zarządzanie procesami 202 236 072 471

Zdarzenia ryzyka operacyjnego razem 334 240 632 471
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wysokie (powyżej 1.001,00 zł). Bank uznał regulacyjny wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne  
za wystarczający. 

Działania zaradcze podejmowane przez Bank w 2020 roku, które miały na celu ograniczenie poziomu 
ryzyka operacyjnego, obejmowały między innymi: 
▪ wdrożenie dodatkowych mechanizmów kontrolnych w procesach obsługi klientów Banku, które 

dodatkowo mają podnosić poziom bezpieczeństwa, 
▪ zwiększenie ochrony usług i serwisów bankowości internetowej, 
▪ podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szereg dedykowanych szkoleń zewnętrznych  

i wewnętrznych. 

RYZYKO MODELI 

Zgodnie z Rekomendacją W KNF Bank zarządza ryzykiem modeli w ramach ryzyka operacyjnego.  
Zespół Analiz Ryzyka kwartalnie raportuje Zarządowi, a półrocznie Radzie Nadzorczej rejestr modeli i 
metod w ramach raportu ryzyka operacyjnego. 

Rejestr modeli i metod na dzień sporządzenia informacji przedstawia się następująco: 

 

XIII. Ryzyko stopy procentowej 

Bank definiuje ryzyko stopy procentowej jako niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmian stóp 
procentowych na wynik finansowy oraz bilansową wartość zaktualizowaną kapitału. 
Bank przyjmuje, że zmiana stóp procentowych sama w sobie nie jest źródłem potencjalnych strat; 
narażenie na negatywne oddziaływanie na wyniki Banku związane jest w najistotniejszym stopniu 
z występującymi różnicami w wielkościach aktywów i pasywów przeszacowywanych w poszczególnych 
przedziałach oraz związanych z różnymi stopami referencyjnymi. 

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. 

Luka przeszacowania 

Analiza luki przeszacowania stanowi narzędzie, które polega na zestawieniu wszystkich aktywów  
i pasywów wrażliwych w zdefiniowanych przez Bank przedziałach przeszacowania; Bank dokonuje tego 
zestawienia w podziale na poszczególne stawki referencyjne. Wielkość występujących niedopasowań (luk) 
w poszczególnych przedziałach przeszacowania pozwala na identyfikację ryzyka przeszacowania. Budowa 
osobnej luki dla każdej stawki referencyjnej pozwala również na identyfikację ryzyka bazowego. Analiza 
luki przeszacowania jest pomiarem statycznym, wynikającym z przyjętego założenia, że bilans i terminy 
przeszacowania na datę analizy nie zmienią się w przyszłości. 

Modele - rejestr

Nazwa Właściciel Użytkownik Data przeglądu Data aktualizacji
Miejsce przechowywania 

dokumentacji

raz do roku,

przy przeglądzie regulacji

Metody – rejestr

Nazwa Właściciel Użytkownik Data przeglądu Data aktualizacji
Miejsce przechowywania 

dokumentacji

SSO; SGB-Bank; 

Zespół Analiz Kredytowych, 

Produktów i Marketingu

raz do roku,

przy przeglądzie regulacji

raz do roku,

przy przeglądzie regulacji

raz do roku,

przy przeglądzie regulacji

raz do roku,

przy przeglądzie regulacji

Metoda wyniku odsetkowego SSO; SGB-Bank Zespół Analiz Ryzyka 09.07.2020 Zespół Analiz Ryzyka

Metoda zaktualizowanej wartości 

ekonomicznej
SSO; SGB-Bank Zespół Analiz Ryzyka 09.07.2020 Zespół Analiz Ryzyka

Luka płynności SSO; SGB-Bank Zespół Analiz Ryzyka 26.11.2020 Zespół Analiz Ryzyka

Luka stopy procentowej SSO; SGB-Bank Zespół Analiz Ryzyka 09.07.2020 Zespół Analiz Ryzyka

Wyznaczanie osadu na depozytach SSO; SGB-Bank Zespół Analiz Ryzyka 26.11.2020 Zespół Analiz Ryzyka

Kalkulator kredytowy Pracownicy Kredytów

każdorazowo, po 

otrzymaniu aktualizacji  z 

Banku Zrzeszającego

07.01.2020

10.02.2020

12.02.2020

10.04.2020

20.05.2020

02.06.2020

04.12.2020

Wyznaczony pracownik 

kredytowy
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Metoda wyniku odsetkowego 

Podstawą do zastosowania metody wyniku odsetkowego/symulacji zmian wyniku odsetkowego jest Luka 
przeszacowania. Metoda wyniku odsetkowego pozwala na oszacowanie zmian w wyniku odsetkowym dla 
pozycji o terminach przeszacowania do 12 miesięcy. Zmianę wyniku odsetkowego wyznacza się jako 
iloczyn wielkości luki w danym przedziale przeszacowania oraz założonej skali zmiany stopy procentowej 
z jednoczesnym uwzględnieniem czasu trwania danej luki oraz mnożników występujących  
w multiplikatywanych formułach oprocentowania, według poniższego wzoru: 

( )
365

1** i
ii

t
rLukaD −=  

gdzie:   

D i  -zmiana wyniku odsetkowego w i-tym przedziale, 

Luka i - wartość luki w i-tym przedziale z uwzględnieniem mnożników w formułach oprocentowania; luka ujemna poprzedzona 
jest znakiem (-), 

r -założona skala zmiany stopy procentowej, 

t i -środek i-tego przedziału przeszacowania (w dniach). 

Zakładając zmianę stopy procentowej, Bank bierze pod uwagę opcje na limit górny i dolny tzn. ograniczenia 
polegające na wprowadzonych warunkach umownych, że stopa procentowa nie może wzrosnąć/zmaleć 
powyżej/poniżej określonego poziomu, za wyjątkiem sytuacji dotyczącej limitu górnego wprowadzonego 
„ustawą antylichwiarską”. Suma zmian w wyniku odsetkowym w poszczególnych przedziałach do 12 
miesięcy oznacza możliwą zmianę wyniku odsetkowego w skali 12 miesięcy. 

Metoda zaktualizowanej wartości ekonomicznej 

Metoda zaktualizowanej wartości ekonomicznej pozwala na ocenę w jakim stopniu zmiana stóp 
procentowych wpływa na zmianę wartości ekonomicznej Banku. Pomimo, że ta metoda służy głównie  
do oceny ryzyka dla banków, w których aktywa i pasywa wrażliwe ulegają przeszacowaniu w dłuższych 
horyzontach czasowych (powyżej 1 roku), to ze względu na wymagania organów nadzorczych Bank 
również ją stosuje do pomiaru ryzyka. Podstawą do zastosowania tej metody jest zestawienie przepływów 
pieniężnych według terminów przeszacowania/płatności aktywów i pasywów wrażliwych, zbudowane  
na następujących założeniach: 
▪ dla aktywów i pasywów zakwalifikowanych do danego przedziału czasowego zostają przypisane 

przepływy kapitałowe począwszy od pierwszego przedziału czasowego do tego przedziału, 
proporcjonalnie do czasu trwania poszczególnych przedziałów; 

▪ dla przepływów kapitałowych przypisane są w poszczególnych przedziałach czasowych przepływy 
odsetkowe uwzględniające oprocentowanie poszczególnych produktów, obowiązujące na dzień 
badania. 

Bank oblicza zaktualizowane/zdyskontowane wartości luk obliczonych dla poszczególnych przedziałów 
przeszacowania według wzoru: 
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gdzie: 
zLuka i – zdyskontowana wartość luki w i-tym przedziale; luka ujemna poprzedzona jest znakiem (-), 
Lukai – wartość luki w i-tym przedziale; luka ujemna poprzedzona jest znakiem (-), 
si – stopa rentowności WIBOR w i-tym przedziale przeszacowania, 
ti – środek i-tego przedziału przeszacowania (w dniach), 
k – częstotliwość występowania przepływów w ciągu roku wyznaczona jako iloraz 365 dni i środka i-tego przedziału 
przeszacowania (w dniach), z zastrzeżeniem że k ≥ 1. 

Wartość ekonomiczną Banku stanowi suma zaktualizowanych/zdyskontowanych luk dla poszczególnych 
przedziałów przeszacowania. Bank oblicza wpływ zmiany stóp procentowych na wartość ekonomiczną 
Banku dla poszczególnych przedziałów przeszacowania określonych w Wytycznych w sprawie zarządzania 
ryzykiem stopy procentowej wynikającym z działalności zaliczanej do portfela niehandlowego 
Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego EBA/GL/2018/02 z dnia 19.07.2018 r., tj: 

1) równoległego przesunięcia krzywej dyskontowej zero kuponowej o +/- 200 p.b, 
2) równoległego wzrostu krzywej dyskontowej zero kuponowej o 250 p. b., 
3) równoległego spadku krzywej dyskontowej zero kuponowej o 250 p.b., 
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4) spadku krzywej dyskontowej zero kuponowej dla krótkoterminowych stóp procentowych (do 1 roku) 
o 350 p.b. i wzrostu krzywej dyskontowej zero kuponowej dla długoterminowych stóp procentowych 
(powyżej 1 roku) o 150 p.b., 

5) wzrostu krzywej dyskontowej zero kuponowej dla krótkoterminowych stóp procentowych (do 1 roku) 
o 350 p.b. i spadku krzywej dyskontowej zero kuponowej dla długoterminowych stóp procentowych 
(powyżej 1 roku) o 150 p.b., 

6) spadku krzywej dyskontowej zero kuponowej dla krótkoterminowych stóp procentowych (do 1 roku) 
o 350 p.b, 

7) wzrostu krzywej dyskontowej zero kuponowej dla krótkoterminowych stóp procentowych (do 1 roku) 
o 350 p.b. 

Wartość ekonomiczną Banku stanowi suma zaktualizowanych/zdyskontowanych luk dla poszczególnych 
przedziałów przeszacowania. 

Bank oblicza wpływ zmiany stóp procentowych na wartość ekonomiczną Banku poprzez wyznaczenie 
wartości ekonomicznej kapitału przy założeniu przesunięcia równoległego i nierównoległego krzywej 
dyskontowej zero kuponowej o określone w powyższych scenariuszach przesunięcia krzywej dyskontowej 
zero kuponowej. Wpływem zmiany stóp procentowych na wartość ekonomiczną Banku jest kwota spadku 
wartości ekonomicznej Banku dla określonych scenariuszy. 

Metoda wskaźników ekonomicznych 

Elementem wspierającym ocenę poziomu ryzyka stopy procentowej oraz pozwalającym na obserwację 
trendów i czynników ryzyka jest analiza podstawowych wskaźników ekonomicznych z zakresu oceny 
ryzyka stopy procentowej.  
Bank do analizy stosuje następujące wskaźniki: 
1) udział aktywów wrażliwych w sumie bilansowej, 
2) udział pasywów wrażliwych w sumie bilansowej, 
3) udział aktywów wrażliwych o stałej stopie procentowej w aktywach wrażliwych, 
4) udział pasywów wrażliwych o stałej stopie procentowej w pasywach wrażliwych, 
5) udział aktywów wrażliwych o poszczególnych stopach bazowych w aktywach wrażliwych, 
6) udział pasywów wrażliwych o poszczególnych stopach bazowych w pasywach wrażliwych; 

Bezpośrednio w procesie zarządzania ryzykiem stopy procentowej uczestniczą: 

1) Rada Nadzorcza w ramach pełnionego nadzoru dokonuje okresowej oceny wszystkich aspektów 
zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku, w tym zgodności prowadzonej polityki  
z obowiązującą strategią oraz planem finansowym. 

2) Za skuteczność systemu zarządzania ryzykiem stopy procentowej odpowiada Zarząd. 
3) Za nadzór nad zarządzaniem ryzykiem stopy procentowej w Banku odpowiada Prezes Zarządu. 
4) Osoba zarządzająca, która podlega Członkowi Zarządu nadzorującemu Pion Finansowy, wykonująca 

zadania związane z kształtowaniem poziomu pozycji bilansowych wrażliwych na zmiany stóp 
procentowych w ramach zagospodarowywania nadwyżek środków Banku. 

5) Zadania związane z identyfikowaniem, pomiarem, monitorowaniem i kontrolowaniem poziomu ryzyka 
stopy procentowej w Banku wykonuje Zespół Analiz Ryzyka. 

6) Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej przeprowadzające kontrolę poprawności zarządzania ryzykiem 
stopy procentowej. 

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; 

Pomiar ryzyka stopy procentowej dokonywany jest z miesięczną częstotliwością. Wyniki pomiaru wraz ze 
stosownym opisem oraz komentarzem w formie raportu z analizy przekazywane są na posiedzenie 
Zarządu w cyklach miesięcznych. Ocenę poziomu ryzyka stopy procentowej Zespół Analiz Ryzyka 
przekazuje Radzie Nadzorczej w cyklach półrocznych. 

Bank dokonuje pomiaru powiązań ryzyka stopy procentowej z innymi ryzykami tj. z ryzykiem płynności  
i ryzykiem kredytowym w cyklach rocznych. 
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W ramach systemu zabezpieczania i ograniczania ryzyka stopy procentowej Bank stosuje system limitów 
wewnętrznych oraz podejmuje działania, których celem jest minimalizowanie poziomu występującego 
ryzyka stopy procentowej. W procesie monitorowania i raportowania Bank ustala stopień wykorzystania 
obowiązujących limitów, a w przypadku ich przekroczenia lub groźby przekroczenia, podejmuje działania 
adekwatne do skali i rodzaju występującego zagrożenia. 

XIV. Ryzyko płynności 

Ryzyko płynności - ryzyko braku możliwości wywiązania się z bieżących zobowiązań Banku, wskutek braku 
aktywów o dużej płynności (gotówki, środków na rachunku bieżącym Banku, lokat krótkoterminowych) 
lub możliwości zaciągnięcia dodatkowych zobowiązań, jak również ryzyko, że Bank będzie zmuszony 
sprzedać aktywa mniej płynne ze stratą, aby zaspokoić zapotrzebowanie na środki płynne, np. z tytułu 
wycofywania depozytów lub udzielania kredytów. 

Zadania związane z utrzymaniem bieżącej, krótkoterminowej i długoterminowej płynności w Banku 
wykonuje Zespół Finansowo - Księgowy, który odpowiada za optymalne zarządzanie środkami Banku oraz 
za wywiązywanie się Banku z zawartych umów (zarówno kredytowych – zabezpieczenie środków na akcję 
kredytową jak i środków na wypłaty depozytów, których termin wymagalności upłynął). 

Zadania związane z identyfikowaniem, pomiarem, monitorowaniem i kontrolowaniem ryzyka płynności  
w Banku wykonuje Zespół Analiz Ryzyka. 
Monitorowanie i raportowanie ryzyka płynności Zespół Analiz Ryzyka dla Zarządu dokonuje w cyklach 
miesięcznych, dla Rady Nadzorczej w cyklach półrocznych. 
Raport obejmuje w szczególności następujące elementy:  
▪ zestawienie kalkulacji nadzorczych miar płynności oraz wskaźników LCR i NSFR,  
▪ raport stabilności środków uznanych przez Bank za stabilne źródło finansowania,  
▪ zestawienie terminów płatności aktywów i pasywów – zestawienie pierwotne i urealnione,  
▪ wybrane wskaźniki ekonomiczne,  
▪ informacja o przepływach finansowych Banku,  
▪ informacje o poziomie koncentracji dużych zaangażowań pasywnych Banku,  
▪ potencjalne źródła zabezpieczenia płynności Banku, w tym portfel kredytów do odsprzedaży,  
▪ poziom lokowanych środków w Banku Zrzeszającym,  
▪ testy warunków skrajnych (kwartalnie), 
▪ pogłębioną analizę płynności długoterminowej (rocznie),  
▪ wykonanie planu pozyskania i utrzymania środków obcych stabilnych (rocznie), 
▪ poziom limitów. 

Bezpośrednio w procesie zarządzania ryzykiem płynności uczestniczą: 

1) Rada Nadzorcza w ramach pełnionego nadzoru dokonuje okresowej oceny wszystkich aspektów 
zarządzania ryzykiem płynności w Banku, w tym zgodności prowadzonej polityki z obowiązującą 
strategią oraz planem finansowym. 

2) Za skuteczność systemu zarządzania ryzykiem płynności odpowiada Zarząd. 
3) Za nadzór nad zarządzaniem ryzykiem płynności w Banku odpowiada Prezes Zarządu. 
4) Zadania związane z utrzymywaniem płynności Banku wykonują Osoby zarządzające. 
5) Zadania związane z pomiarem, monitorowaniem i kontrolowaniem ryzyka płynności w Banku wykonuje 

Zespół Analiz Ryzyka. 
6) Zespół Finansowo - Księgowy - komórka zarządzająca, odpowiada za optymalne zarządzanie środkami 

Banku oraz za wywiązywanie się Banku z zawartych umów, w tym zagospodarowywaniem nadwyżek 
środków. 

Z uwagi na niewielką skalę działalności Banku funkcje zarządzania oraz pomiaru, monitorowania  
i kontrolowania ryzyka płynności można uznać za scentralizowane. 

Sposób pozyskiwania finansowania działalności 

Bank zakłada utrzymanie dotychczasowej struktury depozytów przyjętych od klientów Banku, gdzie 
podstawowym źródłem finansowania aktywów są depozyty podmiotów niefinansowych, głównie 
gospodarstw domowych (tzw. baza depozytowa) oraz instytucji rządowych i samorządowych. Zachowując 
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ostrożne podejście do zarządzania ryzykiem płynności Bank finansuje aktywa o dalszych terminach 
zapadalności jedynie najbardziej stabilną częścią pozyskanych od klientów środków czyli tzw. osadem  
na depozytach. W trosce o zachowanie odpowiedniego poziomu płynności, Bank dąży do wydłużenia 
średniego terminu wymagalności przyjmowanych depozytów (a tym samym zwiększenia stabilności 
pozyskiwanych środków), tak aby możliwe było otwieranie po stronie aktywnej, pozycji o dłuższym 
horyzoncie czasowym. Ma to odzwierciedlenie w charakterystyce konstruowanych produktów 
depozytowych. 
Duże depozyty oraz depozyty osób wewnętrznych nie stanowiły istotnego udziału w bazie depozytowej. 
Przyjmując, iż duży depozyt w odniesieniu do depozytów gospodarstw domowych to depozyt stanowiący 
powyżej 1% bazy depozytowej, a pozostałych podmiotów sektora niefinansowego 2% bazy depozytowej. 
Udział dużych deponentów sektora niefinansowego na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 4,4% bazy 
depozytowej, natomiast depozyty osób wewnętrznych stanowiły 0,7% depozytów sektora 
niefinansowego.  
Stabilność depozytów Banku badana jest w odniesieniu do depozytów podmiotów niefinansowych oraz 
depozytów instytucji samorządowych. Wskaźnik osadu oszacowanego na podstawie aktualnej wartości 
dla linii trendu depozytów sektora niefinansowego ukształtował się na poziomie 88,49%. 
Wskaźnik zrywalności depozytów terminowych sektora niefinansowego na koniec grudnia 2020 r. 
ukształtował się na poziomie 1,7%. 

Struktura podstawowych źródeł finansowania Banku na dzień 31 grudnia 2020 roku (w PLN) 

 

Bank finansuje swoją działalność również funduszami własnymi oraz ma możliwość pozyskania kredytów 
z Banku Zrzeszającego. Na koniec 2020 roku Bank nie posiadał otwartych linii kredytowych w Banku 
Zrzeszającym. 

Zasady funkcjonowania w ramach Zrzeszenia i Systemu Ochrony SGB 

Bank jest zrzeszony z SGB – Bankiem S.A. oraz jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB. W związku z tym 
Bank może regulować swoją płynność płatniczą poprzez wykorzystywanie szeregu instrumentów 
oferowanych przez Bank Zrzeszający. Po stronie aktywnej są to przede wszystkim rachunki bieżące i lokaty 
terminowe, które charakteryzują się wysoką płynnością. Po stronie pasywnej jest to kredyt w rachunku 
bieżącym, kredyt rewolwingowy oraz inne kredyty celowe. 
Bank Zrzeszający jest dla Banku partnerem biznesowym w zakresie udzielania kredytów konsorcjalnych, 
pomagając w ten sposób zapewnić klientom Spółdzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka 
płynne finansowanie. Z drugiej strony, w celu poprawy płynności Banku, SGB-Bank S.A. może wystąpić jako 
partner w zakresie transakcji sprzedaży wierzytelności. Bank Zrzeszający pełni również istotną rolę  
w zakresie zabezpieczania płynności śróddziennej. 
Bank jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB w ramach którego Uczestnicy wzajemnie gwarantują sobie 
płynność i wypłacalność, w szczególności poprzez udzielanie ze zgromadzonych środków pożyczek, 
gwarancji i poręczeń. W ramach Systemu Ochrony SGB wydzielony został podmiot którego podstawowym 
zadaniem jest udzielanie pomocy płynnościowej jego Uczestnikom w sytuacji zagrożenia – Spółdzielnia 
Spółdzielczy System Ochrony SGB. Dodatkowo, Spółdzielnia ta realizuje zadania z zakresu monitorowania 

L

p
Wyszczególnienie

Stan na dzień 

analizy 
Osad 

Wskaźnik 

osadu

(w %)

342 172 990,11 302 799 418,74 88,49%

1
Środki gospodarstw domowych (pomniejszone o duże depozyty bazy 

depozytowej i osoby wewnętrzne), z tego:
262 935 776,46 250 937 514,26 x

2
Środki pozostałych podmiotów sektora niefinansowego (pomniejszone 

o duże depozyty bazy depozytowej i osoby wewnętrzne), z tego:
61 760 612,25 51 861 904,48 x

3
Pozostałe depozyty podmiotów niefinansowych nieuwzględnione w pkt. 

1-2 (tj. depozyty osób wewnętrznych, duże depozyty)
17 476 601,40 x x

45 724 600,39 40 710 936,91 89,04%

0,00 x x

1 Depozyty banków 0,00 x x

2 Pozostałe depozyty sektora finansowego 0,00 x x

387 897 590,50 343 510 355,65 88,56%

I. Depozyty podmiotów niefinansowych ogółem, z tego:

II. Depozyty instytucji samorządowych ogółem

III. Depozyty podmiotów finansowych

Razem depozyty
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poziomu płynności Uczestników zarówno na zasadzie zagregowanej jak i indywidualnej oraz zarządza 
wymianą informacji o ryzyku płynności. 

Rozmiar i skład nadwyżki płynności 

Zarządzanie płynnością krótkoterminową opiera się na monitorowaniu i planowaniu krótkoterminowych 
wpływów i wypływów, zawieraniu krótkoterminowych operacji na rynku finansowym, w tym z Bankiem 
Zrzeszającym oraz budowaniu nadwyżki płynności, w której skład wchodzą aktywa wysokopłynne 
stanowiące rezerwę pokrywającą potencjalne wypływy gotówki z Banku. W celu utrzymywania ryzyka 
płynności na odpowiednim poziomie oraz sprostania zapotrzebowaniom 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.  

Składniki nadwyżki płynności (w PLN) zaprezentowano poniżej 

 

Wielkość miar płynności oraz wskaźnika LCR 

Zgodnie z wymogami nałożonymi przez Rozporządzenie CRR oraz wydanymi do niego aktami 
delegowanymi, Bank oblicza w każdym dniu roboczym wskaźnik LCR, który obrazuje w jakim stopniu Bank 
jest zabezpieczony przed sytuacją skrajną, która utrzymuje się przez okres 30 dni, wynikającą z zakłócenia 
równowagi pomiędzy wpływami i wypływami płynności. 

Wskaźnik płynności LCR pokazuje w jakim stopniu Bank jest zabezpieczony przed sytuacją skrajną, która 
utrzymuje się przez okres 30 dni, wynikającą z zakłócenia równowagi pomiędzy wpływami i wypływami 
płynności. Wskaźnik płynności LCR to wyrażony w procentach iloraz zabezpieczenia przed utratą płynności 
(aktywów płynnych) i 75% wypływów płynności pomniejszonych o wpływy płynności.  

Wartość wskaźnika LCR na 31.12.2020 r. wynosiła 2,133. Na wartość wskaźnika LCR wpływ miały 
następujące wartości: 

 
Bank zgodnie z Uchwałą KNF dokonuje kalkulacji nadzorczych miar płynności na każdy dzień 
sprawozdawczy. Normy te dotyczą płynności długoterminowej (M3 i M4). 

Kalkulację nadzorczych miar płynności (w PLN) zaprezentowano poniżej: 

 

Nadwyżka płynności 142 271 472,59

kasa 3 706 680,38

środki na rachunku bieżącym w BZ 10 556 104,65

lokata O/N w BZ 0,00

lokaty terminowe w BZ 128 008 687,56

Nazwa wielkości Wartość

zabezpieczenie przed utratą płynności 69 104 225,82

wypływy 68 040 189,14

wpływy 35 645 824,54

A1 105 228 590,59

A2 45 887 307,50

A3 50 421 002,00

A4 200 879 984,15

A5 16 017 347,59

B1

24 669 138,54

B2 343 712 548,32

B3 0,00

B4 2 018 932,04

B5 65 999 387,69

Aktywa niepłynne

Aktywa

Podstawowa rezerwa płynności

Uzupełniająca rezerwa płynności

Pozostałe transakcje zawierane na hurtowym rynku finansowym

Aktywa o ograniczonej płynności

Pasywa

Fundusze własne pomniejszone o sumę wartości wymogów kapitałowych z 

tytułu ryzyka rynkowego i wymogu z tytułu ryzyka rozliczenia dostawy oraz 

ryzyka kontrahenta

Środki obce stabilne

Pozostałe zobowiązania na hurtowym rynku finansowym

Pozostałe zobowiązania

Środki obce niestabilne
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Urealniona luka płynności dla pierwszych pięciu przedziałów z uwzględnieniem pozycji bilansowych  

i pozabilansowych oraz skumulowane luki płynności 

W celu posiadania pełnej oceny strukturalnej posiadanych aktywów i pasywów, dokonuje się analizy 
rozkładu ich zapadalności/wymagalności w poszczególnych przedziałach czasowych obliczając wskaźniki 
tzw. luki płynności. Bank stosuje schematy urealniania terminów zapadalności wybranych, kluczowych  
z punktu widzenia płynności, pozycji aktywów i pasywów, aby poprawnie prognozować zachowanie się 
struktury bilansu oraz wpływów i wypływów w czasie. Schematy urealniania wynikają bądź to ze specyfiki 
instrumentów finansowych bądź też z zaobserwowanych historycznie zachowań, takich jak przedpłaty 
kredytów czy utrzymywanie się osadu depozytowego. Na podstawie urealnionych wartości Bank oblicza 
wskaźniki skumulowanej luki płynności. Wskaźnikami luki są stosunki w poszczególnych przedziałach 
czasowych skumulowanych wartości aktywów do pasywów. 
Przyjmuje się, że wskaźniki luki płynności, w przedziałach czasowych do 1 roku, powinny przyjmować 
wartości istotnie wyższe od 1, co wskazuje na nadwyżkę posiadanych aktywów dostępnych do pokrycia 
bieżących zobowiązań. Analiza urealnionych terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów 
wykazała, że limity dotyczące wskaźników luki we wszystkich okresach zostały dotrzymane. 

 

Dodatkowe zabezpieczenia płynności funkcjonujące z Zrzeszeniu i Systemie Ochrony SGB 

Bank dostosowuje skalę działania do możliwości zapewnienia stabilnego finansowania. 
Bank zakłada możliwość pozyskiwania dodatkowych środków z Banku Zrzeszającego na zasadach  
i w zakresie możliwości Banku Zrzeszającego. W sytuacji awaryjnej dodatkowym źródłem finansowania 
mogą być środki uzyskane w ramach Minimum Depozytowego lub Funduszu Pomocowego na zasadach 
określonych w Umowie Systemu Ochrony SGB, a także pozyskanie kredytu refinansowego w Narodowym 
Banku Polskim. 
Bank jest członkiem Zrzeszenia SGB oraz Uczestnikiem Systemu Ochrony SGB. W związku z tym, 
zarządzanie ryzykiem płynności odbywa się zgodnie z zasadami ustalonymi w Zrzeszeniu i Systemie. 

Bank Zrzeszający realizuje następujące zadania: 
1) prowadzenie rozliczeń pieniężnych banków spółdzielczych, 
2) zabezpieczanie banków spółdzielczych przed ryzykiem związanym z zakłóceniami w realizacji rozliczeń 

międzybankowych, 
3) zabezpieczanie płynności śróddziennej dla banków spółdzielczych, 
4) prowadzenie rachunków bieżących banków spółdzielczych, 
5) udzielanie kredytów w rachunku bieżącym bankom spółdzielczym zgodnie z regulacjami wewnętrznymi 

Banku Zrzeszającego, 
6) gromadzenie nadwyżek środków banków spółdzielczych, 

Wartość minimalna Wartość

M3
Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami 

własnymi (B1 / A5)
1,00 1,54

M4

Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i aktywów o 

ograniczonej płynności funduszami własnymi i środkami 

obcymi stabilnymi  ((B1 + B2) / (A5 + A4))

1,00 1,70

Miary płynności

LUKA/

PRZEDZIAŁ
<= 1 tygodnia

> 1 tygodnia 

<= 1 miesiąca

> 1 miesiąca 

<= 3 miesięcy

> 3 miesięcy 

<= 6 miesięcy

> 6 miesięcy 

<= 1 roku

Luka 98 470 989 29 421 014 12 132 721 22 099 856 -13 974 004

Wskaźnik luki 5,08 10,67 2,62 1,82 0,52

Luka skumulowana 98 470 989 127 892 003 140 024 724 162 124 580 148 150 575

Wskaźnik luki 5,08 5,70 5,04 3,63 2,64

Limit 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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7) prowadzenie rachunków Minimum Depozytowego, 
8) utrzymywanie aktywów płynnych stanowiących pokrycie środków Minimum Depozytowego, 
9) wyznaczanie i utrzymywanie zagregowanego wymogu pokrycia płynności (LCR), 

10) pośredniczenie w zakupie przez banki spółdzielcze papierów wartościowych w ramach limitów 
ustalonych przez Spółdzielnię, 

11) przeprowadzanie „zagregowanych” testów warunków skrajnych i awaryjnych planów płynności, 
12) wsparcie banków spółdzielczych w zakresie narzędzi analitycznych służących pomiarowi ryzyka 

płynności, w tym wyznaczanie krzywej krańcowego kosztu finansowania. 

Jednostka zarządzająca Systemem Ochrony realizuje następujące zadania: 
1) udzielanie pomocy płynnościowej Uczestnikom, 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, 
6) opracowanie procedur wzorcowych dotyczących zarządzania ryzykiem płynności. 

Nadwyżki środków niewykorzystane na działalność kredytową lub nie przeznaczone przez Bank na zakup 
innych aktywów (w tym aktywów płynnych) gromadzi Bank Zrzeszający. 
Bank może w inny sposób zagospodarować nadwyżkę środków tylko za zgodą Banku Zrzeszającego. 

Aspekty ryzyka płynności na które narażony jest Bank 

Przyczyny, które mogą spowodować narażenie Banku na ryzyko płynności to:  
▪ niedopasowanie terminów zapadalności aktywów do terminów zapadalności pasywów i istnienie 

niekorzystnej skumulowanej luki płynności w poszczególnych przedziałach, 
▪ przedterminowe wycofywanie depozytów przez klientów zaburzające prognozy przypływów 

pieniężnych Banku, 
▪ nadmierna koncentracja depozytów pod względem dużych kontrahentów, 
▪ znaczące zaangażowanie depozytowe osób wewnętrznych Banku, 
▪ konieczność pozyskiwania depozytów po wysokim koszcie w sytuacji nagłego zapotrzebowania  

na środki, 
▪ wadliwe plany awaryjne płynności nie uwzględniające szokowych zachowań klientów, 
▪ niski stosunek depozytów, w tym depozytów stabilnych do akcji kredytowej Banku, 
▪ niewystarczające fundusze własne do finansowania aktywów strukturalnie niepłynnych, 
▪ ryzyko reputacji. 
Bank dywersyfikuje źródła finansowania poprzez: 
▪ ograniczanie depozytów dużych deponentów, 
▪ różne terminy zapadalności depozytów, 
▪ różny charakter depozytów: depozyty terminowe i bieżące. 

Techniki ograniczania ryzyka płynności 

Bank ogranicza ryzyko płynności poprzez: 
 stosowanie limitów ograniczających ryzyko płynności, w tym wewnętrznych limitów systemu ochrony, 
 systematyczne testowanie planu awaryjnego płynności zapewniającego niezakłócone prowadzenie 

działalności w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, 
 lokowanie nadwyżek w aktywa płynne, które mają za zadanie zapewnienie przetrwania w sytuacji 

skrajnej, 
 przystąpienie do Systemu Ochrony SGB, które zapewnia w uzasadnionych przypadkach pomoc 

płynnościową z Funduszu Pomocowego, 
 utrzymywanie Minimum depozytowego w Banku Zrzeszającym, 
 określanie prognoz nadwyżki z uwzględnieniem dodatkowego bufora płynności. 

Głównymi pojęciami stosowanymi w procesie mierzenia pozycji płynności i ryzyka płynności są: 
1) baza depozytowa – zobowiązania terminowe i bieżące wobec osób fizycznych oraz innych podmiotów 

niefinansowych, z wyłączeniem transakcji dotyczących obrotu na hurtowym rynku finansowym, 
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2) depozyty – baza depozytowa oraz zobowiązania terminowe i bieżące wobec instytucji rządowych lub 
samorządowych oraz podmiotów finansowych, z wyłączeniem banków; 

3) płynność dzienna – zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych na zamknięcie dnia; 
4) płynność bieżąca – zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w terminie płatności 

przypadającym w okresie 7 kolejnych dni; 
5) płynność krótkoterminowa – zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w terminie 

płatności przypadającym w okresie 30 kolejnych dni; 
6) płynność średnioterminowa – zapewnienie wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w terminie 

płatności przypadającym w okresie powyżej 1 miesiąca i do 12 miesięcy; 
7) płynność długoterminowa – monitorowanie możliwości wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych 

w terminie płatności przypadającym w okresie powyżej 12 miesięcy; 
8) 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”; 

Bank wykorzystuje wyniki testów warunków skrajnych do: planowania awaryjnego, wyznaczania poziomu 
limitów, szacowania kapitału wewnętrznego, zmiany polityki płynnościowej Banku. 
Awaryjne plany płynności zostały zintegrowane z testami warunków skrajnych poprzez wykorzystywanie 
testów warunków skrajnych jako scenariuszy uruchamiających awaryjny plan płynnościowy. 

W celu utrzymywania ryzyka płynności na odpowiednim poziomie oraz sprostania zapotrzebowaniom  
na środki płynne w sytuacjach kryzysowych Bank utrzymuje odpowiednią wielkość aktywów 
nieobciążonych lub dodatkowych źródeł finansowania, które mogą być natychmiast wykorzystywane 
przez Bank jako źródło środków płynnych. 

W ramach alternatywnych źródeł finansowania Bank wyróżnia: 
1) sprzedaż wysokopłynnych aktywów (aktywa nieobciążone) lub zaciągnięcie kredytów zabezpieczonych 

tymi aktywami, 
2) dodatkowe źródła finansowania w postaci: 

a) wykorzystania przyznanych linii kredytowych, 
b) sprzedaży innych aktywów, w tym kredytów, 
c) pozyskania niezabezpieczonego finansowania z Banku Zrzeszającego, 
d) pozyskania pożyczki płynnościowej ze Spółdzielni. 

Do aktywów nieobciążonych mogą być zaliczane aktywa, które spełniają wszystkie z wymienionych 
warunków: 
1) brak obciążeń, 
2) wysoka jakość kredytowa, 
3) łatwa zbywalność, 
4) brak prawnych, regulacyjnych i operacyjnych przeszkód do wykorzystania aktywów w celu pozyskania 

środków, 
5) sprzedaż aktywa nie oznacza konieczności podejmowania nadzwyczajnych działań. 

Bank utrzymuje aktywa nieobciążone (liczone według wartości bilansowej) na poziomie równym lub 
wyższym od wyznaczonego bufora płynności. 

Częstotliwość i rodzaj raportów w zakresie ryzyka płynności 

Raporty z ryzyka płynności dla Zarządu sporządzane są z częstotliwością miesięczną, a dla Rady Nadzorczej 
półrocznie, przy czym informacja o apetycie i wynikach testów warunków skrajnych Rada Nadzorcza 
otrzymuje kwartalnie. 

System informacji zarządczej z zakresu ryzyka płynności zawiera m.in. dane na temat: 
1) struktury źródeł finansowania działalności Banku, ze szczególnym uwzględnieniem depozytów, 
2) stabilności źródeł finansowania działalności Banku, w tym oceny zagrożeń wynikających z nagłego 

wycofania depozytów internetowych i mobilnych, a także depozytów dla których Bank stosuje 
ponadprzeciętne stawki oprocentowania, 

3) stopnia niedopasowania terminów płatności pozycji bilansowych i pozabilansowych, 
4) wpływu pozycji pozabilansowych na poziom ryzyka płynności, 
5) poziomu aktywów nieobciążonych, 
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6) analizy wskaźników płynności, 
7) wyników testów warunków skrajnych, 
8) ryzyka związanego z płynnością długoterminową, 
9) wyników testów warunków skrajnych, 

10) stopnia przestrzegania limitów. 

XV. Ryzyko kapitałowe 

Bank dokonuje agregacji wymogów kapitałowych na poszczególne rodzaje ryzyka, tym samym oblicza 
łączną wielkość wymogu kapitałowego (wewnętrzny wymóg kapitałowy) w oparciu o metodę 
minimalnego wymogu kapitałowego.  
Punktem wyjściowym dla ustalenia kapitału wewnętrznego jest wyliczony regulacyjny wymóg kapitałowy. 
Następnie Bank ocenia, czy regulacyjny wymóg kapitałowy w pełni pokrywa ryzyko kredytowe, operacyjne 
i walutowe i jeżeli jest to konieczne, to, zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami szacowania kapitału 
wewnętrznego, oblicza dodatkowy wymóg kapitałowy na te ryzyka.  

Kapitał wewnętrzny stanowi sumę regulacyjnego wymogu kapitałowego, dodatkowych wymogów 
kapitałowych oraz wymogów kapitałowych na pozostałe istotne rodzaje ryzyka obliczonych zgodnie  
z obowiązującymi w Banku zasadami szacowania kapitału wewnętrznego.  

W procesie monitorowania i raportowania ryzyka kapitałowego uczestniczą: 

Zespół Analiz Ryzyka: 

▪ monitoruje poziom funduszy własnych, realizację planu kapitałowego, identyfikuje potrzeby 
kapitałowe;  

▪ ocenia stopień pokrycia funduszami różnych rodzajów ryzyka bankowego;  
▪ wskazuje na rozwiązania zmierzające do efektywnego wykorzystania funduszy własnych;  
▪ ocenia skalę zapotrzebowania Banku na zwiększenie funduszy własnych;  
▪ opracowuje propozycje zmierzające do odpowiedniego alokowania funduszy własnych;  
▪ wskazuje na sposoby ograniczania ryzyka, w przypadku pojawienia się zagrożeń związanych z brakiem 

adekwatności kapitałowej Banku;  
▪ opracowuje sprawozdania z zakresu realizacji Strategii, w tym kapitału wewnętrznego i poziomu 

wewnętrznego współczynnika kapitałowego;  
▪ opracowuje i weryfikuje procedury w zakresie zarządzania i planowania kapitałowego oraz szacowania 

kapitału wewnętrznego;  
▪ monitoruje poziom adekwatności kapitałowej. 

Zespół Finansowo - Księgowy: 

▪ gromadzi dane finansowe, potrzebne do monitorowania adekwatności kapitałowej Banku;  
▪ może wnosić propozycje zmian do procedury szacowania kapitału wewnętrznego, w wypadku 

zaistnienia sytuacji specyficznej, której dotychczasowe procedury nie obejmowały. 

System informacji zarządczej dostarcza informacji na temat: 
▪ poziomu, struktury i zmian w funduszach własnych;  
▪ poziomu uznanego kapitału;  
▪ poziomu i zmian współczynników kapitałowych, w tym struktury i zmian w aktywach ważonych 

ryzykiem;  
▪ poziomu i struktury kapitału wewnętrznego;  
▪ wyników testów warunków skrajnych;  
▪ realizacji przyjętych limitów alokacji;  
▪ realizacji długoterminowych celów kapitałowych i planu kapitałowego.  

Bank zarządza poziomem adekwatności kapitałowej poprzez jednoczesne kreowanie wielkości funduszy 
własnych oraz wpływanie na poziom generowanego ryzyka.  
Poziom adekwatności kapitałowej, mierzony wielkością współczynników kapitałowych, podlega 
systematycznemu monitorowaniu w okresach miesięcznych, natomiast mierzony wielkością 
wewnętrznego współczynnika wypłacalności w okresach kwartalnych. W przypadku, gdy wielkość 
wymogów kapitałowych lub poziom funduszy własnych będą zagrażać utrzymaniu współczynników 
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kapitałowych lub wewnętrznego współczynnika wypłacalności na poziomie określonym w celach 
strategicznych, częstotliwość analizy poziomu adekwatności kapitałowej zostaje zwiększona. 

XVI. Ryzyko braku zgodności 

Za całość koordynacji procesu identyfikacji i zarządzania w Banku ryzykiem braku zgodności jak też za 
nadzór nad działaniami pracownika pełniącego funkcję ds. ryzyka braku zgodności odpowiada Prezes 
Zarządu. 
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. Zarządzanie ryzykiem 
braku zgodności w Banku polega na: 
▪ zapobieganiu naruszeń compliance,  
▪ identyfikowaniu naruszeń compliance,  
▪ wdrażaniu odpowiednich działań naprawczych w przypadku pojawienia się naruszeń compliance,  
▪ monitorowaniu czy wdrożone działania naprawcze są skuteczne.  

Stanowisko Ryzyka Braku Zgodności:  

▪ prowadzi rejestr naruszeń compliance,  
▪ sporządza na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej kwartalnie informacje dotyczące stopnia 

efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności,  
▪ przedstawia Zarządowi propozycje działań, które będą miały na celu minimalizowanie powstałego 

ryzyka braku zgodności i ograniczanie występowania takich naruszeń przepisów prawa i norm 
postępowania w przyszłości,  

▪ na bieżąco informuje Zarząd Banku o przypadkach występowania istotnych naruszeń compliance,  
▪ opiniuje nowe produkty lub procesy pod kątem ryzyka ewentualnego wystąpienia zdarzeń compliance,  
▪ opiniuje procedury, o których mowa w obowiązujących w Banku Zasadach zarządzania zmianami, 

wewnętrzne pod kątem ich zgodności z zewnętrznymi przepisami prawa oraz występowania 
ewentualnych zapisów, które mogłyby wygenerować naruszenie compliance,  

▪ kształtuje świadomość istnienia ryzyka braku zgodności wśród pracowników Banku poprzez 
realizowanie szkoleń z obszaru compliance (lub w inny sposób przyjęty w Banku).  

Raporty z ryzyka braku zgodności skupiają się na podstawowych zadaniach, które ma spełniać zarządzanie 
tym ryzykiem i dotyczą prawidłowości wdrażania regulacji wewnętrznych i dostosowania ich do 
obowiązujących przepisów prawa i standardów, ocenie skutków zdarzeń compliance. Ponadto, ocenę 
ryzyka braku zgodności, w tym informacje o zmianie profilu ryzyka wraz z podsumowaniem wszystkich 
zdarzeń compliance, które wystąpiły w okresie objętym raportem, rekomendowane środki naprawcze, 
ocenę skutków rekomendowanych środków naprawczych, które były wydawane na bieżąco lub zawarte 
w poprzednim raporcie. 

XVII. Ekspozycje na pozycje sekurytyzacyjne (CRR art.449) 

Nie dotyczy. Bank nie posiada ekspozycji na pozycje sekurytyzacyjne. 

XVIII. Dźwignia finansowa (CRR art.451) 

Wskaźnik dźwigni finansowej – wyrażony w procentach udział kapitału Tier I w łącznej kwocie aktywów 
według wartości bilansowej, powiększonej o łączną kwotę zobowiązań pozabilansowych.  

Zestawienie dotyczące uzgodnienia aktywów księgowych i ekspozycji wskaźnika dźwigni. 

 

Pozycja Kwota

Aktywa razem wg opublikowanych sprawozdań finansowych 417 870 205,55

Korekta z tytułu pozycji pozabilansowych (tj. konwersja na kwoty 

ekwiwalentu kredytowego ekspozycji pozabilansowych)
6 124 996,57

Inne korekty (WNiP, rezerwy i odpisy utworzone w bieżącym roku 2 798 214,42

Miara ekspozycji całkowitej składającej się na składnik dźwigni 426 793 416,54
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Ujawnienie wskaźnika dźwigni 

 

Podział ekspozycji bilansowych (z wyłączeniem instrumentów pochodnych, transakcji finansowanych  

z użyciem papierów wartościowych i ekspozycji wyłączonych) 

 

Opis procedur stosowanych w celu zarządzania nadmiernym ryzykiem dźwigni finansowej 

Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej Bank klasyfikuje do ryzyk nieistotnych. Zarządzanie tym rodzajem 
ryzyka odbywa się w ramach ryzyka kapitałowego. Bank monitoruje i wyznacza poziom wskaźnika dźwigni 
finansowej kwartalnie, w ramach sprawozdawczości obowiązkowej przekazywanej do NBP oraz w ramach 
ryzyka adekwatności kapitałowej. 

Lp. Pozycja

Ekspozycje wskaźnika dźwigni 

określone w rozporządzeniu w 

sprawie wymogów kapitałowych

1

Pozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów pochodnych, 

transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i 

aktywów powierniczych ale z uwzględnieniem zabezpieczenia)

420 674 168,21

2 (Kwoty aktywów odliczane przy ustalaniu kapitału Tier I) -5 748,24

3

Całkowite ekspozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów 

pochodnych, transakcji finansowanych z użyciem papierów 

wartościowych i aktywów powierniczych) (suma wierszy 1 i 2)

420 668 419,97

17 Ekspozycje pozabilansowe wyrażone wartością nominalną brutto 15 856 427,65

18 (Korekty z tytułu konwersji na kwoty ekwiwalentu kredytowego) -9 731 431,08

19 Inne ekspozycje pozabilansowe (suma wierszy 17-18) 6 124 996,57

20 Kapitał Tier I 24 669 138,54

21 Miara ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik dźwigni 426 793 416,54

22 Wskaźnik dźwigni 5,78%

Ekspozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów pochodnych, transakcji finansowych z użyciem papierów 

wartościowych i aktywów powierniczych

Inne pozycje pozabilansowe

Kapitał i miara ekspozycji całkowitej

Wskaźnik dźwigni

Lp. Pozycja

Ekspozycje wskaźnika 

dźwigni określone w 

rozporządzeniu w 

sprawie wymogów 

kapitałowych

EU-1

Całkowite ekspozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów 

pochodnych, transakcji finansowanych z użyciem papierów 

wartościowych i ekspozycji wyłącznych) w tym:

420 668 419,97

EU-2 Ekspozycje zaliczane do portfela handlowego 0,00

EU-3 Ekspozycje zaliczane do portfela bankowego w tym: 420 668 419,97

EU-4 Obligacje zabezpieczone 0,00

EU-5 Ekspozycje traktowane jako ekspozycje wobec państwa 50 199 504,85

EU-6

Ekspozycje wobec samorządów regionalnych, wielostronnych 

banków rozwoju, organizacji międzynarodowych i podmiotów 

sektora publicznego których nie traktuje się jak państwa

6 155 268,42

EU-7 Instytucje 157 171 920,90

EU-8 Ekspozycje zabezpieczone na nieruchomościach 3 426 488,42

EU-9 Ekspozycje detaliczne 170 001 004,01

EU-10 Przedsiębiorstwa 9 961 718,68

EU-11 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 7 282 429,03

EU-12
Pozostałe ekspozycje (np. kapitałowe, sekurytyzacyjne i inne aktywa 

nie generujące zobowiązania kredytowego)
16 470 085,67
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Opis czynników które miały wpływ na wskaźnik dźwigni w okresie którego dotyczy ujawniony wskaźnik 

dźwigni 

Na kształtowanie się wskaźnika dźwigni finansowej największy wpływ miał poziom sumy bilansowej. 

XIX. Kontrola wewnętrzna 

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.  
Do przykładowych mechanizmów kontrolnych pierwszej linii obrony należą np.: 
- akceptacja „na drugą rękę” (kontrola manualna lub półautomatyczna, weryfikacja bieżąca, 

niezależna, pozioma), 
- weryfikacja umowy kredytowej vs. decyzja kredytowa i dane w systemie przed uruchomieniem 

środków (kontrola manualna, weryfikacja bieżąca, niezależna, pozioma), 
- weryfikacja danych klienta w BIK (kontrola manualna, weryfikacja bieżąca, pozioma). 

 Na druga linię obrony składa się: 
▪ zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powołanych do tego stanowiskach lub  

w komórkach organizacyjnych, niezależnie od operacyjnego zarządzania ryzykiem na pierwszym 
poziomie, tj. Zespół Analiz Ryzyka; 

▪ Stanowisko Kontroli Wewnętrznej 
▪ Stanowisko Ryzyka Braku Zgodności; 
▪ Administrator Bezpieczeństwa Informacji. 

 Trzecią linię obrony stanowi audyt wewnętrzny realizowany przez Spółdzielczy System Ochrony SGB. 

Na wszystkich trzech poziomach, w ramach systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, 
pracownicy Banku w ramach realizowanych czynności odpowiednio stosują mechanizmy kontrolne lub 
niezależnie monitorują (poziomo lub pionowo) przestrzeganie mechanizmów kontrolnych. 

XX. Polityka w zakresie wynagrodzeń (CRR art. 450) 

Bank realizując zapisy 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, Bank wprowadził „Politykę wynagrodzeń osób mających 
istotny wpływ na profil ryzyka w Spółdzielczym Banku Ludowym im. Ks. P. Wawrzyniaka” zwaną dalej 
„Polityką”, który określa zasady ustalania i wypłacania zmiennych składników wynagrodzeń. 

Celem wprowadzenia Polityki jest: 
▪ wspieranie prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem i niezachęcanie do podejmowania 

nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielczego Banku 
Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka  akceptowalny ogólny poziom ryzyka; 

▪ wspieranie realizacji przyjętej przez Bank strategii działania oraz strategii zarządzania ryzykiem; 
▪ ograniczenie ryzyka konfliktu interesów. 

Bank nie jest znaczącą jednostką pod względem organizacji wewnętrznej oraz rodzaju, zakresu i złożoności 
prowadzonej działalności. Bank z uwagi na profil działania, charakter posiadanych w ofercie produktów 
oraz skalę działalności na rynku bankowym ustala, iż Polityka dotyczyć będzie członków Zarządu Banku. 

Podstawą oceny efektów pracy są kryteria dotyczące oceny wyników całego Banku, a także ocena 
indywidualnych wyników danego członka Zarządu. Oceny efektów pracy członków Zarządu Banku 
dokonuje Rada Nadzorcza. Ocena ta dokonywana jest po zakończeniu roku obrachunkowego, nie później 
niż do końca maja 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. 
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Regulaminowa premia roczna, przyznawana jest na podstawie oceny efektów pracy członka Zarządu 
Banku przy zastosowaniu kryteriów wskazanych w Polityce. Na całość premii Bank tworzy rezerwę. 
Wysokość premii rocznej nie może stanowić znaczącej części wynagrodzenia członka Zarządu Banku. 
Łączna kwota premii rocznej dla członków Zarządu Banku ustalana jest w wysokości nie wyższej niż 15% 
rocznego zweryfikowanego przez biegłego rewidenta wyniku finansowego netto z zastrzeżeniem, że 
wysokość premii nie może przekroczyć 35% 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. 

Bank uwzględniając zapisy art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, 
Rekomendacji M Komisji Nadzoru Finansowego oraz wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego (EBA/GL/2012/06 z 22.11.2012 r.) w sprawie oceny kwalifikacji członków organu 
zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje oraz Statutu Banku, dokonuje oceny kwalifikacji 
Członków Zarządu, a także Zarządu działającego jako organ kolegialny. 

Celem oceny jest stwierdzenie czy Członkowie Zarządu dają rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania 
Bankiem, w tym prowadzenia działalności Banku z zachowaniem bezpieczeństwa wkładów i lokat w nim 
zgromadzonych a także czy posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizacji 
zarządzania ryzykiem oraz czy ich reputacja osobista nie stwarza zagrożenia dla utraty reputacji. Ocenie 
podlega również Zarząd kolegialnie w celu stwierdzenia, czy posiada odpowiednie doświadczenie 
praktyczne do zarządzania Bankiem. 
Ocena składa się z dwóch etapów, kończących się podjęciem przez Zebranie Przedstawicieli Uchwały  
o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu oraz Uchwał o udzieleniu poszczególnym członkom Zarządu 
absolutorium za poprzedni rok obrotowy. Pierwszym etapem jest podjęcie przez Radę Nadzorczą Uchwały 
o ocenie indywidualnej, która zawarta jest w sprawozdaniu Rady Nadzorczej. Drugi etap obejmuje 
udzielenie absolutorium przez Zebranie Przedstawicieli. 

Politykę wynagrodzeń osób mających istotny wpływ na profil ryzyka zatwierdza Rada Nadzorcza, która raz 
w roku dokonuje jej weryfikacji oraz przygotowuje i przedstawia Zebraniu Przedstawicieli raz w roku raport 
z oceny funkcjonowania Polityki w Banku. Zebranie Przedstawicieli dokonuje oceny, czy ustalona Polityka 
sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku. 

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 07.04.2021 r. dokonała oceny Polityki wynagrodzeń osób mających 
istotny wpływ na profil ryzyka w Spółdzielczym Banku Ludowym im. Ks. P. Wawrzyniaka w 2020 roku - 
Uchwała nr 3/RN/2021. Zebranie Przedstawicieli na posiedzeniu w dniu 29.06.2021 r. zatwierdziła ocenę 
funkcjonowania ww. Polityki wynagradzania stosowną Uchwałą nr 8/ZP/2021. 

 

Zebranie Przedstawicieli na posiedzeniu w dniu 29.06.2021 r. udzieliło absolutorium poszczególnym 
członkom Zarządu, podjęto stosowne uchwały: 
1. Uchwała nr 22/ZP/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Fabisiakowi,  

z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020; 
2. Uchwała nr 23/ZP/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Danucie Ratajczak 

z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 30.09.2020; 
3. Uchwała nr 24/ZP/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Danucie 

Wojciechowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 30.09.2020; 
4. Uchwała nr 25/ZP/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Magdalenie 

Starkiewicz z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020; 
5. Uchwała nr 26/ZP/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Danielowi Socha 

z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020. 

Zebranie Przedstawicieli ponadto na posiedzeniu w dniu 29.06.2021 r. zatwierdziło: 
▪ sprawozdanie z działalności Banku za rok 2020 - Uchwała NR 4/ZP/2021, 
▪ sprawozdanie finansowe za rok 2020 - Uchwała NR 5/ZP/2021, 
▪ sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 - Uchwała NR 6/ZP/2021, 
▪ kierunków rozwoju działalności Banku w 2021 roku - Uchwała NR 29/ZP/2021, 
 








