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Wprowadzenie 

Bank Spółdzielczy w Łęcznej zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących regulacjach  

i rekomendacjach, a w szczególności w Części Ósmej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 

kredytowych i firm inwestycyjnych dokonuje ujawnienia w niniejszym dokumencie informacji  

o charakterze jakościowym i ilościowym w zakresie profilu ryzyka Banku, adekwatności kapitałowej, 

polityki wynagrodzeń oraz innych informacji według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. 

Niniejszy dokument stanowi realizację postanowień Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego  

w Łęcznej w ramach wypełnienia obowiązku wynikającego z postanowień: 

• Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1423/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku 

ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących ujawniania 

informacji na temat funduszy własnych instytucji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013; 

• Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe – Art. 111a; 

• Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem 

finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym; 

• Rekomendacji P Komisji Nadzoru Finansowego – w szczególności Rekomendacji nr 18; 

• Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych uchwałą nr 218/2014 Komisji 

Nadzoru Finansowego. 

I. Informacje ogólne o Banku 

1. Siedzibą Banku jest Łęczna, ul. Partyzancka 17; akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie 

Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego; Bank wpisany jest do rejestru przedsiębiorców pod numerem  

KRS 0000041862, REGON 000501334, NIP 713-00-11-282. 

2. Bank zrzeszony jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie na podstawie umowy 

zrzeszenia, jest członkiem Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.  

3. Bank Spółdzielczy w Łęcznej jest polskim bankiem z doświadczeniem, funkcjonujący wyłącznie 

w oparciu o polski kapitał i zachowujący najlepsze wieloletnie tradycje. Jest bankiem 

uniwersalnym o cechach lokalnego banku samorządowego działającym, jako spółdzielnia  

na terenie województwa lubelskiego. 

4. Regulamin Organizacyjny określa szczegółową strukturę organizacyjną w Banku. W 2019 roku 

Bank Spółdzielczy w Łęcznej prowadził działalność w:  

1) Centrali  Łęczna, ul. Partyzancka 17, 

2) Oddziale  Puchaczów, ul. Mickiewicza 22,  

3) Oddziale  Uścimów, 21-109 Uścimów, 

4) Filii Nr 1  Łęczna, ul. Wiosenna 4, 

5) Filii Nr 2  Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 6, 

6) Punkcie Kasowym w Urzędzie Skarbowym  Łęczna, ul. Jana Pawła II 95. 

Działalność operacyjna prowadzona jest również za pośrednictwem bankowości internetowej. 

5. Organami statutowymi Banku są: 

1) Zebranie Przedstawicieli, 

2) Rada Nadzorcza, 

3) Zarząd, 

4) Zebrania Grup Członkowskich.  

6. Zarząd Banku kieruje działalnością Banku, odpowiada za organizację wewnętrzną Banku,  

za zarządzanie Bankiem i wynikające z tego skutki. 
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II. Zarządzania ryzykiem 

1. Prowadzenie działalności bankowej związane jest z ponoszeniem ryzyka, co zmusza Bank  

do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach, do poszukiwania form obrony przed 

zagrożeniami i dostosowywania działalności do zmieniających się warunków zewnętrznych.   

2. W celu zachowania bezpieczeństwa powierzonych środków w Banku funkcjonuje zorganizowany 

system zarządzania ryzykiem. Bank charakteryzuje się ostrożnościowym podejmowaniem ryzyka, 

co oznacza utrzymywanie racjonalnej równowagi pomiędzy prowadzeniem działalności 

przychodowej a kontrolowaniem ryzyka i zabezpieczeniem kapitałowym Banku. 

3. Cele i zasady zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka zostały kompleksowo opisane  

w Strategii działania Banku na lata 2016 - 2020 oraz Strategii zarządzania poszczególnymi 

rodzajami ryzyka i Planie ekonomiczno-finansowym, procedurach przygotowanych przez Zarząd  

i zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Banku. Strategie podlegają corocznemu przeglądowi 

zarządczemu i weryfikacji, jak również w przypadku występowania znacznych zmian profilu 

ryzyka Banku oraz otoczenia regulacyjnego i gospodarczego, w którym Bank działa. 

4. Podejmowanie ryzyka wymaga koncentracji uwagi na aktualnych i potencjalnych zagrożeniach, 

poszukiwania form obrony przed nimi i dostosowania działalności do zmieniających się 

warunków zewnętrznych. 

5. System zarządzania ryzykiem oparty jest o regulacje nadzorcze i zbiór regulacji wewnętrznych. 

Bank w procedurach bankowych zawarł apetyt na ryzyko rozumiany, jako maksymalny, 

akceptowalny poziom ryzyka, jaki Bank może ponieść do każdego ryzyka uznanego za istotne. 

Cele definiujące apetyt na ryzyko mają charakter wskaźników ilościowych, w tym limitów 

wewnętrznych, a także założeń dotyczących zasad zarządzania ryzykiem o charakterze 

jakościowym. 

6. Proces zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka składa się z kilku powiązanych  

ze sobą etapów, a mianowicie: 

• identyfikacja ryzyka, 

• pomiar lub szacowanie ryzyka, 

• limitowanie ryzyka, 

• monitorowanie ryzyka, 

• raportowanie ryzyka, 

• stosowanie narzędzi redukcji ryzyka (działania zapobiegawcze). 

System zarządzania ryzykiem zapewnia rozdzielenie funkcji sprzedaży od akceptacji, kontroli  

i monitorowania ryzyka. 

7. Organizacja zarządzania ryzykiem w Banku oparta jest o podział zadań realizowanych  

na trzech niezależnych poziomach: 

1) pierwszy poziom (pierwsza linia obrony) – zarządzanie ryzykiem w działalności 

operacyjnej, bieżące zarządzanie ryzykiem przez wszystkie jednostki i komórki 

organizacyjne Banku odpowiedzialne za działalność biznesową, zapewniające właściwe 

stosowanie mechanizmów kontroli ryzyka i bieżące zapewnienie zgodności działania  

z obowiązującymi przepisami prawa, a także regulacjami wewnętrznymi i standardami 

rynkowymi; 

2) drugi poziom (druga linia obrony) – zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie 

powołanych do tego stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych, niezależnie  

od zarządzania ryzykiem, o którym mowa w pkt 1 oraz działalność komórki ds. zgodności; 

3) trzeci poziom (trzecia linia obrony) – działalność audytu wewnętrznego realizowana przez 

Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. 

8. W procesie zarządzania ryzykiem w Banku uczestniczą następujące organy i komórki 

organizacyjne: 

• Rada Nadzorcza, (w tym Komitet Audytu), 

• Zarząd, 

• Prezes Zarządu, 
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• Komitet Kredytowy, 

• Stanowisko ds. zgodności, 

• Zespół Analiz Ryzyka Bankowego, 

• Pozostali pracownicy Banku. 

Bezpośredni nadzór nad ryzykami bankowymi sprawuje Prezes Zarządu Banku. 

9. Przepływ informacji zarządczej kierowanej do Zarządu i Rady Nadzorczej Banku jest 

sformalizowany i odbywa się zgodnie z Instrukcją sporządzania informacji zarządczej, która 

definiuje: częstotliwość, zakres, odbiorców, terminy sporządzania raportów i sprawozdań 

odnośnie ryzyka, zapewniając tym samym możliwość podejmowania decyzji oraz odpowiedniej 

reakcji w przypadku zmiany ekspozycji na ryzyko. 

10. Systemem informacji zarządczej objęte są wszystkie rodzaje ryzyka uznawane przez Bank  

za istotne. Zakres i częstotliwość raportowania dostosowane są do skali narażenia na ryzyko,  

a także zmienność ryzyka. 

11. Bank, co najmniej raz w roku określa rodzaje ryzyka bankowego występujące w jego działalności 

oraz dokonuje klasyfikacji pod względem istotności.  

12. Za ryzyka istotne Bank uznaje te rodzaje ryzyka, które objęte są wymogiem obliczenia kapitału 

regulacyjnego, a także rodzaje ryzyka wymienione w Dyrektywie CRD IV.  

13. Istotność ryzyk, ich występowanie i wpływ na wielkość wymogów kapitałowych bada się  

w ramach procesu oceny adekwatności kapitału wewnętrznego. Do podstawowych ryzyk,  

które podlegają szczególnemu nadzorowi Bank zalicza: 

• ryzyko kredytowe,  

• ryzyko walutowe, 

• ryzyko operacyjne, 

• ryzyko koncentracji, 

• ryzyko płynności, 

• ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym, 

• ryzyko braku zgodności, 

• ryzyko wyniku finansowego, 

• ryzyko kapitałowe, 

• ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej. 

Zidentyfikowane ryzyka objęte są procesem zarządzania adekwatnym do jego możliwego wpływu 

na bezpieczeństwo Banku. 

14. Do głównych zadań w zakresie zarządzania ryzykiem w Banku należy: 

1) identyfikacja ryzyka polegająca na rozpoznaniu aktualnych i potencjalnych źródeł zagrożeń 

związanych z ryzykiem oraz oszacowaniu wielkości potencjalnego wpływu danego rodzaju 

ryzyka na sytuację finansową Banku,  

2) stosowanie działań profilaktycznych redukujących ryzyko i jego skutki, 

3) monitorowanie dopuszczalnego poziomu ryzyka, w tym nowych norm płynnościowych 

określonych w Pakiecie CRD IV/CRR, 

4) szacowanie wymogów kapitałowych na pokrycie poszczególnych rodzajów ryzyka, zgodnie 

z Rozporządzeniem UE nr 575/2013, 

5) analiza pokrycia wymogów kapitałowych funduszami własnymi, z uwzględnieniem 

buforów kapitałowych, 

6) uwzględnienie efektów pomiaru ryzyka w metodach szacowania wymogów kapitałowych, 

7) agregacja procesu szacowania wymogów kapitałowych z procesami zarządzania ryzykiem 

w Banku, 

8) raportowanie wyników oceny ryzyka oraz adekwatności kapitałowej Zarządowi i Radzie 

Nadzorczej Banku, 

9) kontrola wewnętrzna skuteczności zarządzania ryzykiem w Banku, 

10) wykorzystywanie wyników kontroli wewnętrznej do bieżącego zarządzania oraz do nadzoru 

nad zarządzaniem Bankiem.   
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A. Ryzyko kredytowe i koncentracji 

1. Ryzyko kredytowe rozumiane jest, jako całokształt zagrożeń związanych z działalnością 

kredytową Banku zarówno w odniesieniu do pojedynczego kredytu, jak i całego portfela 

kredytowego. Ryzyko to wpływa w sposób istotny na działalność Banku, ponieważ niespłacenie 

udzielonych należności wiąże się z możliwością poniesienia przez Bank relatywnie dużych strat  

w stosunku do posiadanych fundusz własnych. Bank prezentuje ostrożnościowe podejście  

do ryzyka i optymalizacji wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyka kredytowego. 

2. Zarząd Banku zarządza ryzykiem kredytowym na poziomie strategicznym, natomiast Rada 

Nadzorcza sprawuje nadzór nad kreowaniem polityki Banku w zakresie ryzyka kredytowego. 

3. Bank utrzymuje ryzyko kredytowe na umiarkowanym poziomie poprzez stosowanie ustalonych 

zasad bezpieczeństwa działalności kredytowej, poprzez niezbędne instrumenty ograniczające 

ryzyko. 

4. Do podstawowych działań mających na celu optymalizację ryzyka kredytowego należy zaliczyć: 

1) dywersyfikację struktury podmiotowej i przedmiotowej portfela poprzez wewnętrzne limity 

koncentracji, 

2) preferowanie produktów generujących niższy wymóg kapitałowy w celu efektywnego 

zarządzania kapitałem, 

3) analizę struktury portfela w celu wczesnej identyfikacji zagrożeń wynikających  

z nadmiernych zaangażowań i wprowadzanie stosownych ograniczeń, 

4) wzmacnianie centralnego nadzoru i monitoringu ekspozycji kredytowych, 

5) stosowanie technik redukcji ryzyka kredytowego, 

6) wykorzystanie informacji o klientach Banku z dostępnych systemów, 

7) nadzór nad czynnościami wykonywanymi w toku procesu kredytowania, mający na celu 

weryfikację sprawności działania mechanizmów kontrolnych (obejmujący m.in. proces 

przestrzegania przepisów wewnętrznych Banku, kompetencji, itp.), 

8) analizę i monitoring wartości przyjętych prawnych zabezpieczeń ekspozycji kredytowych, 

9) prowadzenie aktywnej polityki szkoleń. 

5. W celu zapewnienia odpowiedniej do profilu ryzyka Banku jakości aktywów kredytowych Bank 

zarządza: 

1) ryzykiem kredytowym, 

2) ryzykiem koncentracji, 

3) ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, 

4) ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. 

6. Bank, podejmując decyzje o zaangażowaniu kredytowym dąży do uzyskania pełnego 

zabezpieczenia o jak najwyższej jakości przez cały okres kredytowania. Jakość zabezpieczenia 

oceniana jest według jego płynności, aktualnej wartości rynkowej, wpływu na poziom tworzonych 

rezerw celowych. Zabezpieczenie wierzytelności ma na celu zapewnienie zwrotu należności 

Banku, w szczególności z tytułu udzielonego kredytu wraz z odsetkami, prowizjami i innymi 

kosztami.  

7. Zabezpieczenia dobierane są adekwatnie do wyniku oceny sytuacji ekonomicznej klienta oraz 

charakteru i okresu trwania transakcji. Skuteczność przyjętych zabezpieczeń podlega regularnemu 

monitorowaniu pod katem ekonomicznym i prawnym. 

8. Przy ustalaniu ryzyka bankowego obciążającego ekspozycje kredytowe stosuje się: 

a) kryterium terminowości spłaty kapitału lub odsetek w odniesieniu do: 

▪ ekspozycji kredytowych wobec Skarbu Państwa, 

▪ ekspozycji kredytowych wobec osób fizycznych, udzielonych na cele niezwiązane  

z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego, 

b) w odniesieniu do pozostałych ekspozycji kredytowych – dwa niezależne od siebie kryteria: 

▪ terminowość spłaty kapitału lub odsetek; 

▪ sytuację ekonomiczno-finansową dłużnika. 
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9. Podstawą do utworzenia rezerwy celowej jest prawidłowo dokonana ocena ryzyka, klasyfikacja 

ekspozycji kredytowej oraz ustalenie wartości zabezpieczeń pomniejszających podstawę 

tworzenia rezerwy. 

10. Jako należności zagrożone Bank przyjmuje ekspozycje kredytowe o utraconej wartości, które 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko 

związane z działalnością banków zostały zaklasyfikowane do kategorii: poniżej standardu, 

wątpliwe lub stracone. 

11. Rezerwy celowe na ryzyko związane z ekspozycjami kredytowymi wynikającymi z pożyczek  

i kredytów detalicznych zaklasyfikowanych do kategorii normalne tworzone są w wysokości 

odpowiadającej, co najmniej wymaganemu poziomowi rezerw, stanowiącego 1,5% podstawy 

tworzenia rezerw celowych, natomiast dla zaliczonych do klasy ryzyka stracone tworzone  

są w wysokości 100% podstawy tworzenia rezerw celowych.  

12. Rezerwy celowe na ryzyko związane z pozostałymi ekspozycjami kredytowymi 

zaklasyfikowanymi do kategorii pod obserwacją, poniżej standardu, wątpliwe i stracone tworzone 

są na podstawie indywidualnej oceny ryzyka obciążającego daną ekspozycję, jednak w wysokości, 

co najmniej wymaganego poziomu rezerw, stanowiącego w relacji do podstawy tworzenia rezerw 

celowych: 

a) 1,5% -       w przypadku kategorii pod obserwacją, 

b) 20% -       w przypadku kategorii poniżej standardu, 

c) 50% -       w przypadku kategorii wątpliwe, 

d) 100% -       w przypadku kategorii stracone.  

13. Do klasyfikacji i okresowych przeglądów ekspozycji kredytowych oraz tworzenia  

i rozwiązywania rezerw celowych oraz odpisów aktualizujących zobowiązane są wyznaczone 

komórki organizacyjne Banku.   

14. W 2019 roku rezerwy, odpisy tworzone były i aktualizowane co do wysokości oraz rozwiązywane 

najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, w którym dokonano 

przeglądu i klasyfikacji ekspozycji kredytowych. W Banku rezerwy celowe i odpisy aktualizujące 

tworzone były w ciężar kosztów.   

15. Bank w ramach ryzyka kredytowego przestrzega limity wynikające z ustawy Prawo bankowe  

z uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia UE oraz limitów wewnętrznych:  

1) zaangażowanie wobec jednego kredytobiorcy (z wyłączeniem jednostek samorządu 

terytorialnego), w tym podmiotu niefinansowego powiązanego z Bankiem lub inną 

instytucją kredytową lub grupy powiązanej kapitałowo lub organizacyjnie – max 25% 

funduszy własnych (limit nadzorczy), – max 25% kapitału własnego, tj. kapitału Tier I 

(limit wewnętrzny); 

2) zaangażowanie wobec innego banku krajowego, instytucji kredytowej, banku 

zagranicznego lub grupy podmiotów powiązanych organizacyjnie lub kapitałowo, 

składających się, co najmniej z jednego banku, z wyłączeniem zaangażowań  

w Banku Zrzeszającym  max 20% funduszy własnych; 

3) suma kredytów i innych zobowiązań udzielonych na podstawie art. 79 ustawy Prawo 

bankowe – max 25% kapitału podstawowego Tier I; 

4) suma ekspozycji kredytowych wobec pojedynczych klientów lub grup powiązanych 

klientów w stosunku, do których zaangażowanie jest równe lub przekracza 10% kapitału 

własnego (dużych ekspozycji) – max 350% funduszy własnych. 

Żaden z wymienionych limitów w 2019 roku nie został przekroczony. 

B. Ryzyko walutowe 

1. Ryzyko walutowe to ryzyko niekorzystnych zmian kursów walut obcych w stosunku do PLN 

prowadzących do powstania strat w przypadku otwartych pozycji w walutach obcych. Zmienność 

kursów walut związana jest z czynnikami całkowicie niezależnymi od Banku. 



6 

2. Zarządzanie ryzykiem walutowym polega między innymi na zawieraniu transakcji o takiej 

strukturze oraz warunkach, które w najbardziej efektywny sposób zabezpieczają Bank przed 

potencjalnymi stratami z tytułu zmian kursów walut, minimalizując związane z nim ryzyko. 

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

tzn. kształtowanie pozycji w granicach niewiążących się z koniecznością utrzymywania wymogu 

kapitałowego, zgodnie z Rozporządzenie 575/2013 UE. Należy podkreślić, że takie podejście nie 

ogranicza w żaden sposób rozwoju wolumenu transakcji walutowych oferowanych klientom 

Banku. 

4. Do celów strategicznych w zakresie zarządzania ryzykiem walutowym należy zapewnienie 

zrównoważonego rozwoju skali prowadzonej działalności walutowej, zwiększenie bezpieczeństwa 

przeprowadzanych transakcji walutowych oraz optymalizowanie zależności między 

akceptowalnym poziomem narażenia Banku na ryzyko walutowe a wynikiem osiąganym  

z tej działalności.  

5. Działalność walutowa Banku rozwijana jest do poziomu niewymagającego zabezpieczenia 

funduszami własnymi. Poziom ryzyka walutowego w działalności Banku jest ograniczony poprzez 

limit maksymalnej całkowitej pozycji walutowej Banku w wysokości nie przekraczającej 2% 

funduszy własnych oraz limity indywidualne dla pozycji w poszczególnych walutach.  

6. Pomiar ryzyka walutowego dokonywany jest zgodnie z wewnętrznymi procedurami,  

m. in. Instrukcją zarządzania ryzykiem walutowym. Do wyliczenia ryzyka walutowego 

wyznaczane są pozycje walutowe dla poszczególnych walut oraz pozycja całkowita  

dla wszystkich walut łącznie, po przeliczeniu ich na PLN po kursie średnim NBP. Wyliczenia 

dokonywane są zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Prezesa Narodowego Banku Polskiego 

oraz Komisji Nadzoru Finansowego. 

7. Na koniec każdego miesiąca 2019 roku limity dla poszczególnych indywidualnych pozycji 

walutowych były zachowane.  

C. Ryzyko operacyjne i ryzyko braku zgodności 

1. Ryzyko operacyjne to ryzyko poniesienia strat powstałych w wyniku niewłaściwych  

lub wadliwie przebiegających procesów wewnętrznych, działań ludzi, funkcjonowania systemów, 

strat wynikających z przyczyn zewnętrznych.  

2. Ryzyko braku zgodności to ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji 

wewnętrznych oraz standardów rynkowych w procesach funkcjonujących w Banku. Może 

prowadzić do sankcji karnych lub administracyjnych, materialnych strat finansowych  

w postaci kar, odszkodowań, odsetek karnych, pogorszenia reputacji, obniżenia wartości marki, 

czy zmniejszenia możliwości rozwoju.  

3. W Banku wszystkie zdarzenia ryzyka operacyjnego i ryzyka braku zgodności ewidencjonowane  

są w rejestrze zdarzeń wewnętrznych ryzyka operacyjnego, którego zasady funkcjonowania 

określono w Instrukcji zarządzania ryzykiem operacyjnym. 

4. Do celów strategicznych w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym należy: 

1) ograniczenie możliwości wystąpienia nieoczekiwanych strat z tytułu zdarzeń ryzyka 

operacyjnego poprzez wdrożenie skutecznego i adekwatnego do aktualnego profilu ryzyka 

procesu zarządzania ryzykiem, a także systemu monitorowania ryzyka i kontroli 

wewnętrznej, 

2) utrzymanie narażenia Banku na ryzyko operacyjne na akceptowalnym przez Zarząd i Radę 

Nadzorczą bezpiecznym dla działania i rozwoju Banku poziomie, 

3) osiągnięcie optymalnych w warunkach funkcjonowania Banku standardów zarządzania 

ryzykiem operacyjnym, 

4) utrzymanie bezpieczeństwa Banku i jego zasobów na akceptowalnym poziomie, 

5) w zakresie ryzyka systemów informatycznych zapewnienie bezpieczeństwa oraz 

systematyczne dostosowywanie systemów do wymogów prawa, wprowadzanie programów 

służących bezpieczeństwu sieci i systemów informatycznych. 
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5. Bank dąży do minimalizacji strat z tytułu ryzyka operacyjnego i ryzyka braku zgodności. Cel ten 

realizowany jest poprzez zarządzanie ryzykiem, obejmując podstawowe kierunki działań (cele 

pośrednie): 

1) określenie podstawowych procesów niezbędnych do zarządzania ryzykiem operacyjnym, 

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

braku zgodności, 

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

identyfikacji, oceny, monitorowania, zabezpieczania i transferu ryzyka operacyjnego, 

4) zarządzanie kadrami, 

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

operacyjnego obciążającego Bank, 

6) zdefiniowanie tolerancji/apetytu Banku na ryzyko operacyjne, 

7) przyjęcie założeń dla systemu kontroli wewnętrznej w zakresie ryzyka operacyjnego oraz 

ryzyka braku zgodności.  

6. Bank określa profil ryzyka za pomocą wielkości i rodzaju rejestrowanych zdarzeń, kluczowych 

wskaźników ryzyka oraz wielkości strat w stosunku do funduszy własnych. 

7. W ramach ryzyka operacyjnego Bank dokonuje analizy zarządzania obszarami technologii 

informatycznej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego. 

8. Zasady wyceny kosztów finansowych i niefinansowych zawarte są w Instrukcji zarządzania 

ryzykiem operacyjnym oraz Instrukcji zarządzania ryzkiem braku zgodności. Na podstawie 

powyższych regulacji komórka odpowiedzialna za prowadzenie rejestru zdarzeń wewnętrznych 

ryzyka operacyjnego ma za zadanie oszacowanie kosztów zdarzeń, sporządzenie mapy ryzyka 

oraz raportowanie o wysokości poniesionych strat, podjętych działaniach itp. do Zarządu i Rady 

Nadzorczej Banku w ramach systemu informacji zarządczej. 

9. Bank rejestruje wszystkie zdarzenia ryzyka operacyjnego i ryzyka braku zgodności, które 

przyniosły rzeczywiste lub potencjalne straty, bez względu na wysokość straty i częstotliwość 

występowania.  

10. Bank w ramach analizy ryzyka operacyjnego sporządza zestawienie strat brutto w układzie tzw. 

macierzy bazylejskiej ryzyka operacyjnego, tj. kombinacji linii biznesowych (3) i rodzajów 

zdarzeń (7). 

11. Zdarzenia ryzyka operacyjnego nie spowodowały sytuacji, która mogłaby wpłynąć na działalność 

Banku, nie stworzyły zagrożenia dla ciągłości działania i nie wystąpiły incydenty związane  

z naruszeniem bezpieczeństwa informacji. 

D. Ryzyko płynności 

1. Ryzyko płynności to ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów lub konieczność sprzedaży 

aktywów po niekorzystnej cenie, w przypadku niemożności terminowego wywiązania się przez 

Bank z bieżących i przyszłych zobowiązań. Problemy z utrzymaniem bieżącej płynności mogą 

prowadzić do trwałej utraty zaufania do Banku wśród jego klientów. 

2. Do celów strategicznych w zakresie zarządzania ryzykiem płynności należy: 

1) utrzymanie płynności bieżącej Banku oraz zarządzanie płynnością śróddzienną, krótko- 

średnio- i długoterminową, 

2) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa działania Banku,  

w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych poprzez kształtowanie odpowiedniej 

struktury aktywów i pasywów przy uwzględnieniu pożądanej rentowności działania, 

3) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie alternatywnych źródeł finansowania 

działalności w sytuacjach kryzysowych, 

4) utrzymanie wskaźnika LCR i NSFR wynikających z unijnego pakietu CRDIV/CRR 

powyżej poziomów minimalnych określonych w regulacji, 

5) optymalne zarządzanie nadwyżkami środków finansowych.  

3. Realizacja strategii zarządzania płynnością następuje poprzez równoczesne zarządzanie aktywami 

i pasywami oraz pozycjami pozabilansowymi Banku.  
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4. Zarządzanie płynnością złotową i walutową ma charakter skonsolidowany zarówno w odniesieniu 

do pozycji bilansowych, jak i pozabilansowych we wszystkich horyzontach czasowych. Bank, 

zatem kształtuje bazę depozytów z uwzględnieniem zasady zachowania właściwej relacji 

pomiędzy terminami wymagalności depozytów a długością udzielanych kredytów oraz sytuacji 

rynkowej.  

5. W Banku nie został powołany komitet ds. zarządzania ryzykiem płynności. W procesie 

identyfikacji, pomiaru i oceny ryzyka płynności uczestniczą: 

1) Rada Nadzorcza  w zakresie zatwierdzenia strategii i polityki zarządzania ryzykiem 

płynności oraz maksymalnego poziomu ryzyka (apetyt na ryzyko), nadzoruje ich 

przestrzeganie i ocenia skuteczność procesu zarządzania ryzykiem;  

2) Zarząd  w zakresie wprowadzenia efektywnych mechanizmów zarządzania ryzykiem 

płynności, podejmuje działania, których celem jest utrzymanie ryzyka na poziomie 

akceptowalnym przez Radę Nadzorczą;   

3) Prezes Zarządu – w zakresie bezpośredniego nadzoru nad realizacją procesu zarządzania 

ryzykiem płynności w skali całego Banku, nadzoruje kontrolę i monitoring ryzyka oraz 

system informacji zarządczej; 

4) Członek Zarządu – w zakresie nadzoru nad bieżącym zarządzaniem ryzykiem płynności; 

5) Zespół Analiz Ryzyka Bankowego – w zakresie pomiaru i oceny ryzyka, w tym analizy, 

oceny płynności krótko- średnio- i długoterminowej, dokonywanie pomiaru i oceny 

stabilności źródeł finansowania, oceny wpływu wybranych wskaźników ekonomicznych  

na ryzyko, monitorowanie przestrzegania limitów; 

6) Zespół Finansowo-Księgowy – w zakresie identyfikacji ryzyka, w tym rozpoznawania 

zapotrzebowania Banku na środki płynne, pomiaru nadzorczych miar płynności, a także 

dokonywania czynności związanych z zarządzaniem płynnością Banku. 

6. W ramach systemu zarządzania ryzykiem płynności Bank prowadzi monitoring i pomiar płynności 

finansowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami i z uwzględnieniem specyfiki 

działalności poprzez:  

1) codzienną analizę wpływów i wypływów środków z rachunku bieżącego, umożliwiającą 

efektywne wykorzystanie dostępnych środków, 

2) codzienne monitorowanie poziomu aktywów płynnych, 

3) analizę luki płynności w okresach miesięcznych, z uwzględnieniem wskaźników płynności 

w wybranych terminach zapadalności/wymagalności, 

4) wyznaczenie i monitorowanie wykorzystania limitów finansowania portfela kredytowego, 

wyznaczanie osadu we wkładach, 

5) kontrolę przestrzegania limitów stanów gotówki w kasach Banku, 

6) analizę stopnia zrywalności i odnawialności depozytów terminowych,  

7) analizę wskaźników określających stabilność bazy depozytowej, zabezpieczenie płynności, 

finansowanie aktywów, 

8) analizę wyników testów warunków skrajnych, 

9) analizę źródeł ryzyka płynności. 

7. Bank ogranicza ryzyko płynności poprzez odpowiednie kształtowanie struktury posiadanych 

aktywów i pasywów oraz stosowanie systemu limitów obejmujących następujące wskaźniki: 

1) płynności, 

2) zabezpieczenia płynności, 

3) stabilności bazy depozytowej, 

4) finansowania aktywów, 

5) finansowania aktywów długoterminowych. 

Wskaźniki powyższe kształtowały się w 2019 roku na bezpiecznych poziomach zapewniających 

utrzymanie płynności finansowej Banku, przekroczeń limitów nie odnotowano.  

8. Bank posiada awaryjne plany pozyskiwania środków na wypadek przejściowej utraty płynności 

oraz scenariusze działań na wypadek wystąpienia określonych rodzajów zagrożeń lub sytuacji 

kryzysowych skutkujących zachwianiem płynności. W 2019 roku nie wystąpiły czynniki 

warunkujące wykorzystanie planów czy scenariuszy na wypadek utraty płynności. 
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9. Celem Banku jest wydłużenie średniego terminu wymagalności przyjmowanych depozytów tak, 

aby Bank mógł otwierać po stronie aktywnej pozycje o dłuższym horyzoncie czasowym. Bank 

dąży do takiego konstruowania produktów depozytowych, aby było to optymalne pod kątem 

ryzyka płynności. Zarządzanie bazą depozytową poprzez przyjęte limity koncentracji zakłada 

ograniczenia w zakresie uzależnienia od poszczególnych źródeł finansowania. 

10. Bank jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, którego celem funkcjonowania jest 

zapewnienie płynności i wypłacalności każdego z uczestników na zasadach określonych  

w Umowie SOZ BPS. 

E. Ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym 

1. Ryzyko stopy procentowej to ryzyko wynikające z narażenia aktualnego i przyszłego wyniku 

finansowego Banku (głównie wyniku z tytułu odsetek) oraz posiadanych kapitałów (funduszy 

własnych) na niekorzystny wpływ zmian niezależnych od Banku rynkowych stóp procentowych.  

Ryzyko związane jest z: 

1) ryzykiem przeszacowania, czyli ryzyko niedopasowania terminów zmiany oprocentowania 

aktywów, pasywów oraz pozycji pozabilansowych, 

2) ryzykiem bazowym, czyli ryzyko zmian w relacjach między krzywymi dochodowości, które 

wpływają na ustalenie oprocentowania instrumentów znajdujących się w portfelu Banku  

i powodują zmiany relacji pomiędzy oprocentowaniem tych instrumentów, 

3) ryzykiem krzywej dochodowości, czyli ryzyko zmieniających się relacji pomiędzy 

oprocentowaniem dla poszczególnych terminów zapadalności/wymagalności krzywej 

dochodowości, 

4) ryzykiem opcji klienta, czyli ryzyko opcji związanych z oprocentowaniem, zawartych  

w produktach bankowych, np. opcja wcześniejszej spłaty, opcja zerwania depozytu. 

2. Do celów strategicznych w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej należy: 

1) utrzymanie wyniku odsetkowego w granicach niezagrażających realizacji planu 

ekonomiczno-finansowego i adekwatności kapitałowej Banku, 

2) utrzymanie profilu ryzyka stopy procentowej w portfelu bankowym na poziomie nie 

wyższym niż akceptowany, 

3) maksymalizacja marży odsetkowej w warunkach zmienności rynkowych stóp 

procentowych, 

4) prowadzenie działań mających na celu zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej w ramach 

zarządzania aktywami i pasywami Banku. 

3. Bank zgodnie z zapisami Wytycznych w sprawie zarządzania ryzykiem stopy procentowej z tytułu 

działalności zaliczanej do portfela bankowego (EBA/GL/2018/02 z dnia 19 lipca 2018 roku) 

zobligowany jest do przeprowadzania łącznie ośmiu testów warunków skrajnych. Dwa testy  

w zakresie wpływu nagłego równoległego przesunięcia krzywej dochodowości o +/-200 punktów 

bazowych na wartość ekonomiczną kapitału Banku. Sześć testów w zakresie wpływu zmian 

krzywej dochodowości dla poniższych scenariuszy: 

1) równoległy wzrost stóp procentowych, 

2) równoległy spadek stóp procentowych, 

3) gwałtowny szok (spadek stóp krótkoterminowych i wzrost stóp długoterminowych), 

4) umiarkowany szok (wzrost stóp krótkoterminowych i spadek stóp długoterminowych), 

5) wzrost szoku dla stóp krótkoterminowych, 

6) spadek szoku dla stóp krótkoterminowych.  

4. Bank dąży do kształtowania struktury aktywów i pasywów oraz ich oprocentowania w taki 

sposób, by uzyskać optymalne efekty w zakresie poziomu wyniku odsetkowego wyznaczonego  

w planie ekonomiczno-finansowym, przy zakładanych zmianach stóp procentowych oraz  

w momencie realizacji nieoczekiwanej zmiany oprocentowania. 
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F. Ryzyko wyniku finansowego 

1. Ryzyko wyniku finansowego to ryzyko realizacji wyniku finansowego poniżej wymagań 

wynikających z przyjętych w Banku celów strategicznych, głównie w obszarze zapewnienia 

odpowiedniego zasilenia kapitału.  

2. Ryzyko wyniku finansowego jest rezultatem ryzyka prowadzonej działalności biznesowej i może 

wynikać ze zmian warunków makroekonomicznych oraz ich wpływu na ryzyko nieosiągnięcia 

założonych i koniecznych celów ekonomicznych i strategicznych. 

3. Podstawowym celem zarządzania ryzykiem wyniku finansowego jest kształtowanie struktury 

zarówno pasywów, jak i aktywów oraz przychodów i kosztów, w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa funkcjonowania Banku, przy jednoczesnym osiągnięciu optymalnego wyniku 

finansowego. 

4. Do celów strategicznych w zakresie zarządzania ryzykiem wyniku finansowego należy:  

1) zapewnienie ciągłego monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku oraz 

przewidywania sytuacji, która może doprowadzić do straty, 

2) zapewnienie generowania wyniku finansowego na poziomie zapewniającym stabilny wzrost 

funduszy własnych, adekwatny do wzrostu ponoszonego ryzyka dzięki efektywnemu 

zarządzaniu działalnością Banku, która ma decydujący wpływ na poziom osiąganych 

wyników finansowych, 

3) optymalizacja realizowanego wyniku finansowego przy równoczesnym zachowaniu 

pełnego bezpieczeństwa funkcjonowania Banku, 

4) zapobieganie sytuacjom kryzysowym (zachwianiu sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku 

oraz wyników przez niego osiąganych). 

5. Poziom ryzyka wyniku finansowego obrazują w Banku podstawowe wskaźniki, takie jak: 

1) rentowność aktywów (ROA), 

2) rentowność funduszy własnych podstawowych (ROE), 

3) koszty/dochody (wskaźnik C/I). 

6. Na dzień 31 grudnia 2019 roku istotne dane finansowe Banku przedstawiały się następująco: 

1) suma bilansowa    192 574 005,77 zł, 

2) wynik finansowy brutto          985 469,44 zł, 

3) wynik finansowy netto          681 858,44 zł, 

4) ROA netto          0,37 %, 

5) ROE netto          6,35 %, 

6) C/I         74,59 %. 

G. Ryzyko kapitałowe 

1. Ryzyko kapitałowe to ryzyko wynikające z niedostosowania wielkości funduszy własnych  

do skali i złożoności działania oraz ewentualnej trudności Banku w pozyskaniu dodatkowego 

kapitału, w szczególności, gdy proces ten musi być przeprowadzony szybko lub w czasie 

niesprzyjających warunków rynkowych. 

2. Podstawowym celem strategicznym jest budowa odpowiedniego poziomu funduszy własnych, 

zapewniających bezpieczeństwo zgromadzonych depozytów, przy osiąganiu planowanego 

poziomu rentowności prowadzonej działalności. 

3. Cel powyższy jest realizowany poprzez zarządzanie adekwatnością kapitałową i obejmuje: 

1) zwiększanie wielkości funduszy własnych, 

2) zapewnienie odpowiedniego poziomu kapitałów: kapitał Tier I oraz kapitał Tier II, 

3) kształtowanie odpowiedniej struktury bilansu Banku w celu utrzymania planowanego 

poziomu wymogów kapitałowych dostosowanych do wymagań Rozporządzenia UE, 

4) poprawne zarządzanie ryzykiem bankowym. 
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4. Bank wyznacza minimalne wymogi kapitałowe na ryzyka ujęte w Rozporządzeniu UE oraz 

wymogi dodatkowe na ryzyka uznane przez Bank za istotne wymienione w Dyrektywie CRD IV. 

Zasady tworzenia wymogów kapitałowych zawiera Instrukcja oceny adekwatności kapitałowej.  

5. W Polityce kapitałowej wyznaczono limity alokacji kapitału z tytułu poszczególnych rodzajów 

ryzyka dostosowane do skali, złożoności i poziomu ryzyka występującego w Banku. 

6. Bank w ramach adekwatności kapitału wewnętrznego podaje ocenie istotność ryzyka 

kapitałowego poprzez analizę wielkości posiadanych funduszy własnych w relacji  

do regulacyjnych wymogów wynikających z Rozporządzenia UE. 

III. Fundusze własne  

1. Bank wylicza części składowe funduszy własnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

w szczególności w oparciu o zapisy rozporządzenia CRR, ustawy Prawo bankowe,  

przy uwzględnieniu wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego. 

2. Fundusze własne Banku stanowią sumę kapitału Tier I i kapitał Tier II, a na kapitał Tier I składa 

się suma kapitału podstawowego Tier I i kapitału dodatkowego Tier I. 

3. Struktura funduszy własnych na dzień 31 grudnia 2019 roku objęła kapitał Tier I, a w nim tylko 

kapitał podstawowy Tier I oraz kapitał Tier II:    

1) kapitał podstawowy Tier I: 

a) fundusz udziałowy – część funduszu udziałowego zaliczona do kapitału 

podstawowego  Tier I,  

b) kapitał rezerwowy – suma funduszu zasobowego oraz funduszu rezerwowego, 

c) fundusz ogólnego ryzyka bankowego  tworzony zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy 

Prawo bankowe na nieidentyfikowane ryzyko w działalności bankowej, 

d) skumulowane inne całkowite dochody – fundusz z aktualizacji wyceny rzeczowych 

aktywów trwałych z uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość finansowych 

aktywów dostępnych do sprzedaży, 

pomniejszenia kapitału podstawowego TIER I: 

a) wartości niematerialne i prawne w wartości bilansowej; 

2) kapitał Tier II: 

a) pożyczka podporządkowana udzielona przez Spółdzielnię Systemu Ochrony 

Zrzeszenia BPS, która kwalifikuje się do kapitału Tier II za zgodą KNF. 

4. Bank posiada fundusze własne zgodne z wymaganiami prawnymi oraz dostosowane do rozmiaru 

prowadzonej działalności. Poziom funduszy własnych spełnia wymogi kapitałowe określone  

w Rozporządzeniu UE oraz art. 128 ust. 1 ustawy Prawo bankowe.  

5. Fundusze własne stanowią źródło finansowania działalności Banku i tworzą także zabezpieczenie 

w przypadku poniesienia straty przez Bank.  

6. Bank w cyklach miesięcznych przeprowadza pomiar wielkości posiadanych funduszy własnych, 

celem stwierdzenia poziomu poszczególnych pozycji.  

7. Fundusze własne Banku na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 12 500 415,07 zł, w tym:  

kapitał Tier I – 10 827 727,60 zł, kapitał Tier II – 1 672 687,47 zł. 

IV. Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej 

1. Działania podejmowane w ramach oceny adekwatności kapitałowej Banku mają na celu 

określenie stopnia dostosowania poziomu ponoszonego ryzyka do wartości posiadanych kapitałów 

własnych, będących podstawowym źródłem pokrycia ewentualnych strat. 

2. Analiza i zarządzanie adekwatnością kapitałową, podobnie jak zarządzanie poszczególnymi 

rodzajami ryzyka odbywa się zgodnie z regulacjami unijnymi i krajowymi o charakterze 

nadzorczym oraz regulacjami wewnętrznymi, m.in. Strategią zarządzania poszczególnymi 

rodzajami ryzyka, Polityką kapitałową oraz Instrukcją oceny adekwatności kapitałowej. 
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3. Celem procesu szacowania kapitału wewnętrznego jest ustalenie wielkości kapitału wewnętrznego 

niezbędnego do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych, istotnych rodzajów ryzyka 

występujących w działalności Banku, z uwzględnieniem przewidywanego poziomu ryzyka. 

4. Kapitał wewnętrzny Banku szacowany jest w oparciu o metodę minimalnego wymogu 

kapitałowego, sprecyzowaną szczegółowo w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  

i Rady UE nr 575/2013 z dnia 26.06.2013 roku w sprawie zakresu i szczegółowych zasad 

wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka.  

5. Bank stosuje następujące zasady wyznaczania wymogów kapitałowych: 

1) w zakresie ryzyka kredytowego  metodę standardową wyliczania wymogów kapitałowych 

zgodnie z rozporządzeniem CRR, tj. zalicza ekspozycje kredytowe do jednej z 16 klas, 

którym przypisane są odpowiednie wagi ryzyka, 

2) w zakresie ryzyka operacyjnego  metodę wskaźnika bazowego, określoną  

w art. 315 - 316 rozporządzenia CRR, tj. wymóg kapitałowy jest równy 15% średniej  

z trzech lat, bieżącego oraz dwóch poprzedzających dany rok sumy wyników wyliczanych, 

jako sumę pozycji z rachunku zysków i strat Banku, 

3) w zakresie ryzyka walutowego  metodę podstawową zgodnie z zasadami określonymi  

w art. 351 rozporządzenia CRR, czyli wymóg kapitałowy stanowi 8% pozycji walutowej 

całkowitej, jeżeli przewyższa ona 2% funduszy własnych Banku lub stanowi 0, jeżeli nie 

przewyższa 2% funduszy własnych. 

6. Pozostałe metody wyznaczania wymogów kapitałowych na pozostałe rodzaje ryzyka określone  

są w Instrukcji oceny adekwatności kapitałowej. 

7. Proces szacowania wysokości kapitału wewnętrznego niezbędnego do pokrycia wszystkich 

istotnych rodzajów ryzyka przebiega w następujących etapach: 

1) wyliczenie kapitału regulacyjnego; 

2) ocena w procesie ICAAP istotności ryzyk bankowych nie w pełni ujętych w kapitale 

regulacyjnym oraz pozostałych ryzyk, na które narażony jest Bank; 

3) oszacowanie poziomu kapitału wewnętrznego. 

8. Regulacje nadzorcze zobowiązują Bank do wyznaczania kapitału regulacyjnego na trzy rodzaje 

ryzyka bankowego, które występują w jego działalności, tj.: 

1) ryzyko kredytowe, 

2) ryzyko walutowe, 

3) ryzyko operacyjne. 

9. Ryzyka zidentyfikowane przez Bank, nieujęte w regulacyjnych wymogach kapitałowych,  

a uznane za istotne, w stosunku do których dokonywane jest szacowanie kapitału wewnętrznego 

to: 

1) ryzyko koncentracji, 

2) ryzyko płynności, 

3) ryzyko stopy procentowej, 

4) ryzyko wyniku finansowego, 

5) ryzyko kapitałowe. 

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

dla portfela bankowego.  

11. Bank podejmuje szereg działań zmierzających do poprawy jakości systemu zarządzania ryzykiem 

oraz podnoszenia efektywności działania, przy zachowaniu bezpieczeństwa prowadzonej 

działalności.  

12. Żaden z limitów w zakresie alokacji kapitału wewnętrznego nie został przekroczony. 

13. W ramach Filaru I na koniec grudnia 2019 roku minimalne wymogi kapitałowe wyniosły 

6 808 718,92 zł, a oszacowany łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 14,69%.  

14. W ramach Filaru II dodatkowe wymogi kapitałowe na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły  

0,00 zł, zatem wartość łącznego wskaźnika kapitałowego nie uległa zmianie i wyniosła 14,69%.  
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15. Bank na koniec grudnia 2019 roku posiadał nadwyżkę funduszy własnych nad wymogami 

kapitałowymi w wysokości 5 691 696,15 zł, co stanowiło 40,53%. Łączny współczynnik  

kapitałowy ukształtował się powyższej wartości nadzorczej – min 8% oraz powyżej wartości 

rekomendowanej przez KNF – min 13,50%. 

V. Informacje w zakresie dźwigni finansowej 

1. Dźwignia finansowa oznacza względną, w stosunku do funduszy własnych Banku, wielkość 

posiadanych przez Bank aktywów, zobowiązań pozabilansowych oraz zobowiązań warunkowych 

dotyczących płatności lub dostawy lub dostarczenia zabezpieczenia, z uwzględnieniem 

zobowiązań z tytułu otrzymanych środków finansowych, zaciągniętych zobowiązań, umów 

dotyczących instrumentów pochodnych lub umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, lecz  

z wyjątkiem zobowiązań, które można wyegzekwować wyłącznie w przypadku likwidacji Banku. 

2. Wskaźnik dźwigni oblicza się, jako iloraz kapitału Tier I Banku i miary ekspozycji całkowitej 

Banku i wyraża się, jako wartość procentową, gdzie miara ekspozycji całkowitej oznacza sumę 

wartości ekspozycji z tytułu wszystkich aktywów i pozycji pozabilansowych nieodliczonych przy 

wyznaczaniu miary kapitału Tier I. Przy obliczeniu wskaźnika dźwigni Bank nie stosuje odstępstw 

określonych w art. 499 ust. 2 i 3 rozporządzenia CRR. 

3. Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej Bank uwzględnia w procesie zarządzania ryzykiem 

kapitałowym. Zasady zarządzania ryzykiem nadmiernej dźwigni finansowej, w tym identyfikacja, 

pomiar, monitorowanie i raportowanie oraz działania zapobiegające ryzyku nadmiernej dźwigni 

finansowej zostały określone w procedurach bankowych dotyczących zarządzania kapitałowego, 

tj. Polityce kapitałowej oraz Instrukcji oceny adekwatności kapitałowej. 

4. Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej oznacza ryzyko wynikające z podatności Banku  

na zagrożenia z powodu dźwigni finansowej, które może wymagać podjęcia niezamierzonych 

działań korygujących plan biznesowy Banku, w tym awaryjną sprzedaż aktywów mogącą 

przynieść straty lub spowodować konieczność korekty wyceny pozostałych aktywów. 

5. Ryzyko to materializuje się poprzez niedopasowanie skali działalności i struktury źródeł 

finansowania oraz niedostatecznej wielkości posiadanych przez Bank funduszy własnych. 

VI. Informacje na temat poziomu ekspozycji nieobsługiwanych 

1. Na postawie Wytycznych dotyczących ujawnienia w zakresie ekspozycji nieobsługiwanych  

i restrukturyzowanych (Wytyczne EBA/GL/2018/10) Bank zobowiązany jest raz w roku  

do opracowywania i ujawniania czterech raportów, prezentujących zbiorcze dane na temat 

wartości ekspozycji nieobsługiwanych i restrukturyzowanych. 

2. Raporty przedstawiają:  

1) jakość kredytową ekspozycji restrukturyzowanych, z podziałem na obsługiwane  

i nieobsługiwane ekspozycje restrukturyzowane, utratę ich wartości oraz zabezpieczenia, 

2) jakość kredytową ekspozycji obsługiwanych i nieobsługiwanych w podziale według liczby 

dni przeterminowania, 

3) ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane oraz związane z nimi rezerwy, 

4) zabezpieczenia uzyskane przez przejęcie i postępowanie egzekucyjne, z podziałem  

na rodzaje przejętych aktywów. 

VII. Polityka w zakresie wynagrodzeń 

1. Obowiązująca w 2019 roku Polityka wynagrodzeń określała zasady ustalania, wypłaty  

i monitorowania zmiennych składników wynagrodzeń osób mających istotny wpływ na profil 

ryzyka w Banku. 

2. Niniejsza Polityka ma na celu wspieranie realizacji strategii Banku poprzez prawidłowe  

i skuteczne zarządzanie ryzykiem i powstrzymywanie osób, których działalność zawodowa  

ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku. 
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3. Za istotny wpływ na profil ryzyka Banku uznaje się możliwość podejmowania decyzji 

finansowych w kwocie przekraczającej 2% funduszy własnych Banku.  

4. W Banku wszystkie istotne decyzje podejmowane są przez Zarząd Banku i do stanowisk 

kierowniczych dla celów niniejszej Polityki zaliczono wyłącznie członków Zarządu Banku: 

1) Prezes Zarządu, 

2) Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, 

3) Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych. 

5. Wynagrodzenie powyższych pracowników składa się z wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia 

zmiennego. Stosunek wynagrodzenia zmiennego do stałego nie może przekraczać 100%. 

6. Wynagrodzenie całkowite jest adekwatne i uwzględnia cele Polityki, a proporcje pomiędzy stałym 

wynagrodzeniem a zmiennym wynagrodzeniem umożliwiają prowadzenie elastycznej polityki 

zmiennych składników wynagrodzeń.   

7. Łączna kwota wypłaconej premii uznaniowej pracownikom zajmującym stanowiska istotne  

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

nie zapewni realnego przyrostu funduszy własnych Banku i budowy bezpiecznej bazy kapitałowej. 

8. Zmienne składniki wynagrodzeń członków Zarządu Banku mogą być przyznane na podstawie 

pozytywnej oceny realizacji celów wskazanych do realizacji w danym okresie. 

9. Oceny efektów pracy członków Zarządu Banku dokonuje Rada Nadzorcza w terminie oceny 

wykonania planu ekonomiczno-finansowego w oparciu o kryterium ilościowe i jakościowe. 

10. Ocena efektów pracy dokonywana jest po zakończeniu roku i obejmuje 3 lata, tj. rok miniony oraz 

2 poprzednie lata w oparciu o wyniki całego Banku. 

11. Wyniki oceny efektów pracy członków Zarządu Banku ogłaszane są w formie uchwały Rady 

Nadzorczej Banku. 

12. Pozytywna ocena członka Zarządu Banku po trzyletnim okresie oceny udzielana jest, jeżeli  

w stosunku do niego nie zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze przez organa ścigania 

dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę Banku oraz jeżeli w odniesieniu  

do trzech ocenianych lat w stosunku do Banku: 

1) nie jest prowadzona likwidacja, 

2) brak jest postanowienia o upadłości, 

3) nie jest prowadzone postępowanie naprawcze. 

13. Ocena efektów pracy członków Zarządu Banku obejmuje następujące wskaźniki oraz składniki 

bilansu Banku osiągane w ostatnich trzech latach (kryterium ilościowe) w odniesieniu do założeń 

planu ekonomiczno-finansowego: 

1) zysk netto, 

2) suma bilansowa, 

3) zwrot z kapitału własnego (ROE), 

4) wskaźnik jakości portfela kredytowego, 

5) współczynnik wypłacalności. 

14. Ocenie podlega stopień wykonania wymienionych w ust. 13 wskaźników oraz składników bilansu 

Banku w odniesieniu do planu finansowego w poszczególnych latach podlegających ocenie oraz  

w stosunku do założeń przyjętych w planie ekonomiczno-finansowym na dany okres. Zmienne 

składniki przyznawane są w przypadku, gdy w każdym z ostatnich trzech lat plan w zakresie 

wskaźników wymienionych w ust. 13 był zrealizowany, co najmniej w 90%. 

15. Kryteria jakościowe oceny członków Zarządu Banku przy przyznawaniu zmiennych składników 

wynagrodzenia to: 

1) uzyskane absolutorium w okresie oceny, 

2) pozytywna ocena rękojmi należytego wykonania obowiązków, zgodnie z art. 22aa ustawy 

Prawo bankowe, 

3) uzyskana ogólna dobra ocena Rady Nadzorczej Banku w zakresie realizacji zadań 

zawartych w planie ekonomiczno-finansowym w okresach objętych oceną. 
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16. Decyzji o przyznaniu zmiennych składników wynagrodzeń nie podejmuje się w przypadku,  

gdy istnieje zagrożenie nie spełnienia wymogów ostrożnościowych lub istnieje zagrożenie 

upadłością. 

17. W 2019 roku wynagrodzenie zmienne osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku 

stanowiło 8,50% wynagrodzenia stałego tych osób.  

18. W Banku nie wystąpiło wynagrodzenie powyżej 1 mln Euro. 

VIII. System kontroli wewnętrznej 

1. W Banku funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, który dostosowany jest do struktury 

organizacyjnej, wielkości i profilu ryzyka oraz stanowi podstawę bezpiecznego prowadzenia 

działalności, którego celem jest zapewnienie: 

1) skuteczności i efektywności działania;  

2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej;  

3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem;  

4) zgodności działania z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami 

rynkowymi.  

2. W ramach systemu kontroli wewnętrznej w Banku wyodrębnia się: 

1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych 

dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem Banku, która obejmuje stanowiska, 

jednostki/komórki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych  

tej funkcji, 
2) Stanowisko ds. zgodności mające za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie 

ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi 

i standardami rynkowymi, wyników wewnętrznych postępowań wyjaśniających  

oraz przedstawiania raportów w tym zakresie, 
3) audyt wykonywany przez Komórkę Audytu Wewnętrznego Spółdzielni w granicach  

i na zasadach określonych w Umowie Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.  

3. Na funkcję kontroli składają się:  

1) mechanizmy kontrolne;  

2) niezależne monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych;  

3) raportowanie w ramach funkcji kontroli.  

4. Bank przypisuje kluczowe mechanizmy kontrolne procesom istotnym.  

5. Bank zapewnia dokumentację funkcji kontroli w szczególności przez:  

1) rejestrowanie każdej operacji, transakcji, produktu i usługi oraz opis systemu, procesu, 

struktury organizacyjnej;  

2) opis, w formie matrycy funkcji kontroli, powiązania celów z procesami w działalności 

Banku, które przez Bank zostały uznane za istotne oraz kluczowymi mechanizmami 

kontrolnymi i niezależnym monitorowaniem przestrzegania tych mechanizmów 

kontrolnych.  

6. Funkcjonujące w Banku procedury kontroli opracowane są w formie pisemnej i zatwierdzone 

przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku. 

7. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem w Banku systemu kontroli wewnętrznej 

oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność. 

8. Zarząd Banku odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie i działanie skutecznego systemu 

kontroli. 

9. Wszyscy pracownicy przeprowadzający kontrole w ramach systemu kontroli wewnętrznej 

zobowiązani są do postępowania w sposób, który nie jest sprzeczny z interesami Banku i nie ma 

negatywnego wpływu na ich obiektywizm i niezależność w wykonywaniu zadań i obowiązków. 

 




