
1. Wymagany poziom wiedzy w zakresie poszczególnych ryzyk bankowych: 

Ryzyko Opis / definicja ryzyka 

Obszar modelu 
biznesowego: 
ryzyko biznesowe 

Ryzyko biznesowe jest to ryzyko poniesienia strat wynikających z niekorzystnych 
zmian zachodzących w otoczeniu biznesowym, podjęcia niekorzystnych decyzji, 
nieprawidłowego wprowadzenia podjętych decyzji lub braku podjęcia 
odpowiednich działań, które miałyby być odpowiedzią na zachodzące w 
otoczeniu biznesowym zmiany. 

Obszar modelu 
biznesowego: 
ryzyko strategiczne 

Ryzyko strategiczne jest rozumiane jako ryzyko związane z możliwością 
wystąpienia negatywnych konsekwencji finansowych spowodowanych 
błędnymi decyzjami, decyzjami podjętymi na podstawie niewłaściwej oceny lub 
niepodjęciem właściwych decyzji dotyczących kierunku rozwoju strategicznego 
Banku. 

Obszar ryzyka 
kredytowego: 
ryzyko kredytowe 

Ryzyko kredytowe jest rozumiane jako ryzyko poniesienia straty w wyniku 
niewywiązania się klienta z zobowiązań wobec Banku lub jako ryzyko spadku 
wartości ekonomicznej wierzytelności Banku w wyniku pogorszenia się zdolności 
klienta do obsługi zobowiązań. 

Obszar ryzyka 
kredytowego: 
ryzyko koncentracji 

Ryzyko pogorszenia się zdolności kredytowej zagrażającej wykonaniu 
zobowiązania w wyniku uzależnienia się (braku dywersyfikacji) lub nadmiernej 
ekspozycji wobec jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych. 

Obszar ryzyka 
kredytowego: 
ryzyko zbiorowego 
niewykonania 
zobowiązania przez 
kredytobiorców 

Specyficzne ryzyko koncentracji wynikające z potencjalnej możliwości 
poniesienia przez bank znacznych strat kredytowych w wyniku koncentracji 
ekspozycji wobec grupy kredytobiorców charakteryzujących się podobnym 
zachowaniem pod względem niewykonania zobowiązań, a także związane z 
potencjalną możliwością wystąpienia zdarzenia (np. naturalnego lub 
społecznego / politycznego) o charakterze ogólnokrajowym skutkującego 
niewypełnieniem zobowiązań przez dużą grupę dłużników. 

Obszar ryzyka 
kredytowego: 
ryzyko kontrahenta 

Ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta 

Obszar ryzyka 
rynkowego: 
ryzyko walutowe 

Ryzyko utraty wartości aktywów, wzrostu poziomu zobowiązań lub zmiany wyniku 
finansowego w rezultacie wrażliwości na zmiany kursów walut. 

Obszar ryzyka 
operacyjnego: 
ryzyko prowadzenia 
działalności 

Rzeczywiste lub potencjalne ryzyko strat, jakie może ponieść dana instytucja w 
wyniku niewłaściwego świadczenia usług finansowych, w tym umyślnego 
uchybienia lub zaniedbania. 

Obszar ryzyka 
operacyjnego: 
ryzyko IT 

Ryzyko wynikające z niepewności związanej z prawidłowym, efektywnym i 
bezpiecznym wspieraniem działalności banku przez jego środowisko 
teleinformatyczne w szczególności pod pojęciem ryzyka IT należy rozumieć 
ryzyko związane z funkcjonowaniem i bezpieczeństwem infrastruktury 
teleinformatycznej i procesów z nią związanych, wykorzystywanej dla potrzeb 
działalności banku oraz do świadczenia usług dla klientów. 

Obszar ryzyka 
operacyjnego: 
ryzyko prawne 

Ryzyko poniesienia strat na skutek błędnego lub zbyt późnego opracowania lub 
uchwalenia regulacji, ich niestabilności, zmian w orzecznictwie, błędnego 
ukształtowania stosunków prawnych, jakości dokumentacji formalno-prawnej 
czy niekorzystnych rozstrzygnięć sądów lub innych organów w sprawach 
spornych prowadzonych z innymi podmiotami. 

Obszar ryzyka 
operacyjnego: 
ryzyko modelu 

Oznacza potencjalną stratę, jaką może ponieść instytucja, 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 

Obszar ryzyka 
operacyjnego: 
ryzyko AML 

Rozumie się przez to zamierzone postępowanie polegające na:  
a) zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności 
o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub 
zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzieleniu 



pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez 
nią prawnych konsekwencji tych działań,  
b) ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub praw 
związanych z nimi, ich źródła, miejsca przechowywania, rozporządzania, faktu ich 
przemieszczania, ze świadomością, że wartości te pochodzą z działalności o 
charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,  
c) nabyciu, objęciu w posiadanie albo używaniu wartości majątkowych 
pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej 
działalności,  
d) współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w 
przypadkach zachowań określonych w lit. a – c, – również, jeżeli działania, w 
ramach których uzyskano wartości majątkowe, były prowadzone na terytorium 
innego państwa niż Rzeczpospolita Polska. 
Finansowanie terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). 

Obszar płynności i 
finansowania: 
ryzyko płynności 

Zagrożenie utraty zdolności do finansowania aktywów i terminowego wykonania 
zobowiązań w toku normalnej działalności banku lub w innych warunkach, które 
można przewidzieć, powodujące konieczność poniesienia nieakceptowalnych 
strat. 

Obszar płynności i 
finansowania: 
ryzyko płynności rynku 

Zagrożenie utraty możliwości zamiany na gotówkę w wymaganym czasie 
określonych produktów na rynku, powodujące konieczność poniesienia strat 
finansowych na tych produktach. 

Obszar płynności i 
finansowania: 
ryzyko płynności 
śróddziennej 

Zagrożenie utraty zdolności do realizacji zobowiązań pieniężnych w bieżącym 
dniu. 

Obszar płynności i 
finansowania: 
ryzyko koncentracji 
płynności 

Zagrożenie niewywiązania się z bieżących zobowiązań ze względu na 
uzależnienie się (brak dywersyfikacji) lub nadmierną ekspozycję wobec jednego 
podmiotu lub podmiotów powiązanych. 

Obszar płynności i 
finansowania: 
ryzyko finansowania 

Zagrożenie niedostatku 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. 

Obszar zarządzania 
kapitałowego: 
ryzyko nadmiernej 
dźwigni finansowej 

Oznacza podatność instytucji na zagrożenia z powodu dźwigni finansowej lub 
warunkowej dźwigni finansowej, które może wymagać podjęcia nieplanowanych 
działań korygujących jej plan biznesowy, w tym awaryjnej sprzedaży aktywów 
mogących przynieść straty lub spowodować konieczność korekty wyceny jej 
pozostałych aktywów. 

Obszar zarządzania 
kapitałowego: 
ryzyko 
niewypłacalności 

Zagrożenie wynikające z niezapewnienia kapitału, jak i braku możliwości 
osiągnięcia poziomu kapitału adekwatnego do ponoszonego przez bank ryzyka 
prowadzonej działalności, niezbędnego do pokrycia nieoczekiwanych strat oraz 
spełniającego wymogi nadzorcze umożliwiające dalsze samodzielne 
funkcjonowanie banku. 

Obszar zarządzania: 
ryzyko braku zgodności 

Skutki nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz 
standardów rynkowych. 

Obszar zarządzania: 
ryzyko reputacji 

Bieżące lub przyszłe ryzyko dla wyniku finansowego, funduszy własnych lub 
płynności, powstałe na skutek naruszenia reputacji banku. 

 


