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Niniejsza infonnacja z zakresu profilu ryzykai po:ziomu kapitalu dotyczy:

Banku Spdldzielczego w polczynie-Zdroj u

Bank jest ucz'estnikiem Systemu ochrony SG}1, kt6rego gl6wnym celem jr:st zapewnrianieptynno5ci i wyplacalnoSci.
z uezestnictwa w Systemie. wynikaj 4korzy{ci - nigdzy innymi dostgp do srodk6w pomocovi,ychw sytuacjach zagro2etia ptynnosci lub wyplacalrr.osci, orai obowi4zki, do kt6ry.ch nalezy rn.in.stosowanie sysitemu limit6w ustalonych w iJystemie oraz poddawanie'sig dzialarLiomprewencyjnym podejmowanym przez jednostkg zanEdzajycE Syrt"*"_.

Bank nie posiada zaanga Zowantakapitalowego w porlmiotach, kt6rych sprawozdanLia nie podlegaj4konsolidacj i ze :;praw ozdaniem Banku.

1) Ryryko kredytowe (w tym koncentracji, detalicznych ekspozycji kredytowy ah sTvTekspoz;ycji
_ kedytowychzabezpieczonych hipotecznie)
Cele strategiczne w zakresie ryryka kredytowego obr;jmuj4:

a' wdro2enie systemu zarzqdzaniaryzykiemkredytowyrn zapewniaj4cego stabilny rozw6j
optyrnalnego jakoSciowo portfela kredytowego;

b' utrzymlvanie jakoSci portfgla kredytowego ganku, wyraaonej udzialem kredyt6w
zagrctzonych w kredytach og61em na pc,zi.omie nie wyzszym oa dx2) utrzymywanie pokrycia rezerwami celowymi i odpisami na odsetki naleznoici zagro2onycl odpodmiot6w sektora niefinansowego i instytucji lz[dowych lub samorz4dowych na poziomie co

najmniej 33%r;
3) ograniczanie ryzyka utraty wartoSci aklyw6w, wynikaj4cego z pozostalych (pozakredytami)

aklyrv6w Barku.
Bank realizuje cele strate giczne poprzez:
1) stosowanie orlpowiednich standard6w zawartyc.h w regulacjach kredyowych, v,, szczeg6lnr:Sci

dotycz}cych oceny zdolnoSci kredytowej kli,rlrrt6w Bunku ora, prowaOren,ia monitoringu
kredyt6w;

2) ustanawianie skutecznych i adekwatnych d<l ponoszonego ryzyka zabezpieczen splaty
kredyt6w, w szczeg6lnoSci: weryfikacja ich vrartoSci i prynno6li, zar6wno podczas o."rry
wniosku krerlytowego, jak i w ramach prouradzonego monitoringu, ograniczanie ryzyka
prawnego w procesie ustanawiani a zabezpieczelt;

3) inwestowanier nadwylek zgromadzonych Srodk6w na lokatach w Banku Zrzeszaj4cym lult w
dluzne papiery wartoSciowe Skarbu Paristwa lutr J{arodowego Banku polskiego.

4) uttzymywanir: w bilansis Banku tylko portfeli al,cyw6w o charakterze bankoiiy.m;
5) dostarczanie Zan4dowi Banku informacji o pc,ziomie ryzyka kredytowego urno2liwiaj4cych

podejmowanie ostro2noSciowych, zasadnych decyzji ioiy""4"y"i dziialnor5ci kredfowej
Banku.

Cele strategiczne w rzakresie ryzyka koncentracji obeimuj4:
1) utrzymyrvanie umiarkowanie zdywersyfikowanego portfela kredytowego w zakresie

uwarunkowanym terenem dzialattja Banku;

, 2) bezwzglgdne przestrzeganie limit6w duZych ekspozycji okreSlonych w cRR;1. Bank realizuje celle strate giczne poprzez:
1) angazowanie sig Banku w brawze, w kt6rych obsludze Bank posiada wieloletnie doSwiadczenie

oraz ustalanie limit6w koncentracji w poj edyn cz:e brarie;
z) o$aniczenie'l}cznej kwoty duzych ekspozycji do poziomu 300%o uznanego kapitatu;



3) ograniczanie ryzykakoncentracji y 1"1sam rodzaj zabezpieczenia w postaci l6ipoteki poprzezopracowanie i stosowanie odpowiednich.standard6w postgpow anra dotycz4cych zarz4dzaniaryzykiem ekspozycj i kredytowyc h zab ezpiecrony iihiiotecznie;cele strategiczne w zakresie ryzyla rwi4zinego z uozietaniem kredy t6w zabezpieczonychhipotecznie obejmuj4:
1) wdrozenie, weryfikacja i aklualizaqa zasad. zan4dzantaryzykiem w obszarze zwiqzanym zekspozycjani zabezpieczonymihipotecznie, kt6re bgd4 uwzglgdniary w spos6,b adekwatny doskali prowadzonej dzialalno$ci zapisy dobrych prutiyf w zakresie zarz4dzaniaekspozycjami

kredytowym i zabezpieczonymi hipotecznie;
2) prowadzenier dzialalnosci w zakrisie zwi4zanym z udzielamem kredyt6w zabezpieczonychhipotecznie 

lajacgj na celu utrzymanie taingizowana na nieistotnym poziomie;3) utrzymywanie. udzialu portfela 
.t<reaytori "ugoiony"n zaberyieczonyoh hipoteczniena poziomie nie wy2szym od 8% calego portfela nlaytow zabezpiec)ony"6 6pot"crrri";4) zaangaaowatrie sig w ekspozycje kredytowe zabezpieizone hipotecznie maksynalnie do 400%ich udzialu w uznanym kapitale.

Bank realizuje cele strate giczne poprzez:
1) udzielanie kredyt6w zabezpieczonych hipotecanie, tym klientom detalicznyrm w pr4padkukt6rych poziom relacji wydatk6w 

1wi.+z2iy9h, ourtoia ,"b";i;;;tl k;yt"iycrr i innych ni2kredytowe zcsbowi}zah finansowych ao oocnoaow tycil idient6w (wskaznik DtI) nie przel<racza
okre$lonych poziom6w.

2) stosowanie limit6w LtV, na maksymalnym poziomie:
a) 80.% 

, 
- 

, 
przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomoSciach

mreszkalnych,
b) 90% - przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomosciach

mieszkalnych, gdy czgs(, ekspozycji przekaczaj4la Bo% Ltv je* odpowiednio
ubezpieczona lub kredytobiorca przedstawil dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady
Srodk6w na rachunku bankowym lub poprzez zastaw na denominowanych w zlotych
dtuinych papierach wartosciowych skarbu Faristwa lub NBp,

c) 75% - w prrzypadku ekspozycji kredytowej zabezpieczonej na nieruchomo6ci komercyjnej;
d) 80% - w przypadku ekspozycji kredytowej zabez.pieczonej na nieruchomoSci komercyjnej,gdy czgsrj ekspozycji przekra.czaj}cu isol, LtV jest ldpowiednio ubezpieczona lub

kredytobiorca przedstawit dodatkow e zabezpieczenie w iormie blokady 6rodk6w na
rachunku bankow)nn lub poprzez zastaw na denominowanych w zlotych dlu2nych papierach
wartoSciowych Skarbu paristwa lub NBp.

3) kierowanie .{"ny kredyt6w hipotecznych gl6wnie do klient6w detalicz-nych, preferowanie
zabezpreczeri hipotecznych w postaci nieruchomo$ci mieszkalnych, stosowanie maksymalnego
okresu kredytowania 30 lat;

4) stosowanie ostro2nego podejscia do wycen nieruchomosci, m.in. poprzez:
a) dokonywanie weryfikacji wycen przez pracownik6w posiadai4cyctr, odpowiednie

przeszkolenie;

b) zlecarie ponownych wycen, je2eli w ocenie Banku wartoSd nieruchomoSc:i obnizyla sig o
I5o/o i je2eIi zabezpieczenia ekspozycji Banku na tej nieruchomo6ci pomniejszaj4 podstawg
naliczania rezerw celowych i odpis6w aktualizuj4c ych dotyczqcych odsetek.

cele strategiczne w :zakresie ry Tyu,a d etalicznych ekspozycj i treof owych obej m u;,4 :
1) wdro2enie, weryfikacja i aktualizacja zasad zirz4itinia ryzytiem w obszarz,r zwi4zutym z

detalicznymi ekspozycjami kredyowymr, kt6re bgd4 uwzgleA"iuty w spos6b adekwatny do
skali prowadzonej. dzialalnoSci zapisy dobrych praktyk * ii.resle zarz1dzarua detalicznymi
ekspozycj ami kredytowymi ;

2) ptowadzene dzialalnoSci w zakresie zwi4zanym z rdzielaruem detalicznych ekspozycji
kredytowych rnaj4cej na celu utrz5rmanie zaanguirowanta na nieistotnym poziomir:;

3) utrzymywanie udzialu portfela detalicznych ekspozycji zagro2onych na poziorru.e nie wyzszym
od 8% calego portfela detalicznych ekspozycji kredytbwych;

4) zaanguhowan'ie sig w detaliczne ekspozycje kredytowe maksymalnie do 22%o rchudzialu w
portfelu kredytowym.



1. Rankrealizuje cele strate giczne poprzez:
1) ptzyjgcie maksymalnego okrezu kredytowania dla detalicznychekspozycji kredytowychnaTlat;

udzielanie kredyt6w detalicznych tym klientom w przypadku kt6rych poziom rerlacji wydatk6wzwi4zanych z obslug4. zobowi4zafi kredytowych i innych niz kredytowe zobowi'zanfinansowych dodochod6w tych klient6w.

2) Ryryko operacyjne
1. Cele strategiczne.w zakresie ryzykaoperacyjnego obejmuj4:l) optymalizacjg efektywnosci gospodarow 

"i"u 
piptrii zapobieganie i minimalizowanie stratoperacyjnych orcz wyeliminow arue przT,czynich powstawania;2) racjotalizacjg koszt6w;

3) zwigkszenie szybko6ci oraz adekwatnofci reakcji Banku nazdarzeriaod niego niezaleinte;4) automatyzacjg proces6w realizowanych * B*ko, pozwalaj4c4 w spos6b bezpiecznyzredukowad ryzyko wynikaj4ce z bt9d6w ludzkich;5) wdrozenie e{ektlwnej struktury zarz4dzaniaryzykiem operacyjnym, w tym okreslenie 16l iodpowiedzialnosci w zakresie zarz4dzaria tyryn" operacyjnym.2. Bank realizuje cele strate gicz-ne poprzezopracowanie i wdrozenie:1) systemu zarz}dzaniaryzykiem op.ru.yittl-, adekwatnego do profilu ryzykaBanku;2) systemu zatz}dzania zasobami ludzkimi, kt6ry ponvalina stworzenie kultury. oryaruzacyjnej
wspieraj4cejefektywnezrz4dzanieryzykjemoperacyinym;

3) skutecznego systemu kontroli 
- 

wewngtrznei'" poru,alaj4cego na monitorowaniei korygowanie wykrytych nieprawidlowoSci 1i szLzeg6lnosci 
-w 

obszarach najbardziej
naraZonych rra ryzyko);4) odpowiednich warunk6w technicznych (w tym technologic znych) wspieraj4cych
w spos6b bezpieczny dzialalnoSd Banku i przetwarzin" po"niego informacje;5) procedur opisuj4cych istniej4ce w Banku procesy, ktore regularnie s4 dostosowywane do
zmienraj4cych warunk6w otoczenia wewngtrznego i zewngtrznego;

6) plan6w awawjnych i plan6w zachowania ci4glo6-ci dziatanaBanku.

3) Ryryko ptynnofci
1. Cele strategiczre w zakresie ryzykaplynnoSci obejmuj4:

1) zapewnienie llalsowania allyw6w i terminowego wykonywania zobou,iqzan w tokunormalnej dzialalnoSci Banku lub w innych warunkach, kt6re moima, przewidzie1,
bez konieczno6ci poniesienia straty;

2) zapobieganie powstania sytuacji kryzysowej, nvlaszcza z powodu c4mnik6w
wewn4trzbankowych oraz posiadanie aktualnego i skutecznego planu awaryjnergo na wypadek
wyst4pienia takiej sytuacj i,

2. Bank realizuje cele strate giczne poprzez:
i) utrzymywanie przez Bank nadwyzki aktyw6w nieobci4konych na minimalnym poziomie

stanowi4cym zabezpieczenie na wypadek zrealizowania sig scenariuszy warurk6w skrajnych
plynnosci w,,horyzoncieprze|ycia" wynosz4cym 30 dni (olerancja rvrvkuptynnoSci);

2) realizowanie strategii finansowania, o kt6rej mowa w ust. 3;
3) pozyskiwanie depozyt6w o mo2liwie dtugich terminach wymagalnosci, tak 4by Bank m6gl

otwierai po stronie aktywnej pozycje o dlu2szyrn horyzoncie 
"ruio*y-;'4) utrzymywanie na_bezpiecznym poziomie nalzorczych miar plynnoSci, prryjednoczesnym

minimalizowaniu koszt6 w z ty m zw i4zany ch;
5) utrzymywanie,l'1mogu pokrycia plsinno6ci (wskamika LCR) oraz stabilnego finansowania

(wskaznika NSFR) przynajmniej na poziomie okreslonym w planie ttapraivy jako poziom
ostrzegawczy:



6) finansowanie na. bezpiecznwpoziomie kredyt6wl powigkszonych o maj4tek trwaly przezdepozyty powigkszon" o futa,'ttze wlasne z- zachiwaruem limitu przyjgtego w systemieOchrony;
7) utrrymywanie plynnosciowej .tryhuw. b_ilansu na poziomie zapewniaj4cym wystgpowanienadwyzki skumulowanych aktyw6wnad skumulowaiymi pasywami w okresie do I roku oraznadwy2ki skumulowanychpasyw6w nad skumulo*ury-i aktywami w okresie powyzej I roku;8) zapewnienie globalnej wyplacalnosci Banku, oznaizajqcel posiadanie skumulowanej lukiptyrurosci (bez uwzglgdnienia zobowi4zanpozabilansowych udzielonych i ott:zymanych orazfunduszy wlasnych w pasywach) ,ru porio-i" nieujemnym;
9) dywersyfikar:ja arodel finansowani a poprzez- ogriruczarue udzialu slrdk6w du2ychdeponent6w;
l0)d4zenie do podnoszenia stabilnosci zr6del finansowania gl6wnie poprze2, pozyskiwaniesrodk6w od gospodarstw domowych po akceptowalne; cinie orui popnrrez wydtu2anietermin6w wymagalnoSci;
11)identyfikacja. wszelkich zagroke.ft zwi4zanych z ryzykiem utrzrty plynnosciw zaleznodci- od- stwierdzonego charakteru' zagrozenia postgpowanie wedlug procedurawaryjnych okreslonych w obowi4zuj4cych * -guku 

zasadach zarz4dz:ania ryzyhjemptynnofci.

4) Ryryko stopy procentowej w portfelu bankowym:
1. Cele strategiczne w zakresie ryzykastopy procentowej obejmuj4:

1) optymalizacjq wyniku odsetkowego w warunkach zmiennosci rynkowych st6p procentowych;
2) ograruczarue negatywnego wplywu zmian st6p procentowych poprzezt odpowiednie

ksztaltowanie struktury aktyw6w i pasyw6w wrazliwyc'h na zmiany st6p piocerrtowych;
3) utrzymywanie poziomu ryzyka wramach ustanowionych limit6w opisanych wwewngtrznej

procedurze dotycz4cej zasad zarz4dzarua ryzykiem stopy procentowej ;2. Bank realizuje cele strategicznepoprzezi
l) ograniczenie ryzyka stopy procentowej tylko do portfela bankowego i tylko do pozycji

wymkaj4cyctr z produkt6w bilansowych;
2) ogtaruczenie kwoty pozycji wraZliwych na nriany st6p procentowych z terminami

przeszacowania powy2ej 1 roku do poziomu okreSlonym w zasadach zarzyd:zatia ryzyl<remstopy procentowej;
3) zmniej s zante ryzykabazowego poprzez..

a) stosowanie dla produkt6w klientowskich st6p bazowych w postaci stawek u,lasnych Banku
(w zakresie przewidzianym w przepisach prawa),

b) oferowanie klientom produkl6w depozytowych, kt6rych oprocentowanie uzaleznione
byloby od stawek rynkowych (st6p rynku migdzybankowego); 

-

4) dqzeile do wypracowywania jak najwigkszych przychod6w pozaodsetkowych,

5) Ryryko walutowe

W Banku nie wystgptrje ryzyko walutowe, zewzglEdtna brak dzialalnoSci w walutach,obcvch.

6) Ryryko kapitalowe

l. Bank zobowiqzany jest do utrzymywania:
1) kapitatu zaloZycielskiego w wysokoSci nie niZszej nizr6wnowartoSd 1.000.000 euro,

przeliczonej wedlug kursu $redniego oglaszanego przez Narodowy Bank polski,
obowi4zuj 4cego w dniu sprawo zdaw czym;

2) sumy funduszy wlasnych na poziomie nie niZszym rnLwy4szaz nastgpuj4cych rvarto$ci.a) kapitalregulacyjny,



b) kapital wewngtrzny;
3) wspolc4mnik6wkapitalowychnapoziomie co najmniej minimumregulacyjnego:a) wsp6lc4mnik kapitalu podstawowego Tieri _ 4,,5o ,b) wsp6lczynnik kapitalu TierI_ 6%o,-

^ c) l1czny wsp6lczynnik kapitalowy _ g%.
2' Po uwzglgdnierriu buforu kapitaloweg o: zaberp,ieczaj4cego i ryzykasystemoweE io orazokres6wprzejsciowych a tak2e dodatkowego-bufora itu +qi;;";o wsp6lczynnika kapitalowego Bankpowinien posiada6 wsp6lc4mniki kapitalowe, o ttory"rt fiowa w ust.l na poziornrie co najmniej:1) wsp6lczynnik kapitatu podstawowego Tier t: lO%;

?l wsp6lczynnikkapitafu lier I: ll,5%o;

1l lEczny wsp6lc4mnik kapitalowy: 13,5%o4) po uwzglgcinieniu zapisow Grupowego Planu Naprawy - l4czny wsp6lczyrrrik kapitalowyBanku nie mniej n1L l4%.
5) Dodatkowo, p.oszczeg6lne poziomy wsp6lczynnik6w s4 powigkszane o bufor antycykJiczny,kt6rego wysokosd okresla Mitrister Roiwoju i Finans6wlMnir; w drodzi rozporz4dzeria.

Dlugoterminowe cele kapitalowe Banku:

1) d42enie do zapewnienia odpowiedniej struktury oraz systemat ycznegowzrostu funcluszy wlasnych,adekwatnych do skali i rodzaju prowadzonej dziatalnoSci;2) ograniczeni e wyznaczarlia l4cziej kwoty ekspo zycji na ryzyko do rodzaj 6 w ryzyka-przewidzianychprzezprzepisy prawa przy zaloheruu braku prowadzenii aziatatnoSci fianOfoweil3) posiadanie minimalnej-wielkosci l4cznego wsp6lczynnika kapitalowego na poziomie, o kt6rymmowa w g 4 ust. 2 pkt 3) i ust. 3;
4) posiadanie minirnalnej wielkosci wsp6lczynnika kapitalu Tier I na poziomie o krt6rym mowa w

$ 4 ust. 2 pl<t2)i ust. 3;
5) posiadanie minimalnej wielkosci wsp6lczynnika kapitalu podstawowego Tier I na poziomie

o kt6rym mowa.w g 4 ust. 2 pkt l) i ust. 3;6) obci4Zenie kapitalem wewngtrznym funduszy wlasnych na maksymalnym pozio mie Zvo;tym samym posiadanie wewngtrznego wsp6lczynnika kapitalowego na minimaltnym poziomie
16%;

7l d.4aerue do takiej struktury funduszy Tier I, aby kapital rezerwowy stanowil l%kaltitahTier I;8) {rrversvfikacja firnduszu udzialowigo poprzezograniczenie pakiltu udzial6w jednego czlonka do5% funduszu u1lzil]9weeo; zwigkszenie pakietu udzial6w powyzej 5% funiuszu udzialowego
wymaga zgody Sp6ldzielni;

9) przekazywanie na fundusze wlasne minimum 90o/o nadwyzki bilansowej;
l0) posiadanie zaangahowania w kapital zakladowy (akcyjny) Banku irzeszai4cegio napoziomie

minimum 0,5olo sumy bilansowej Banku;
1l) ograniczenie jednostkowego zaangahowania kapitalowego w instytucjach finansowych, bankach

krajowych, zakladach ubezpieczen i za*adaci reasekiracji w taki spos6b, aby umniejszenie
funduszy wlasnych Banku ztego tytutu nie stanowilo zagrozeniadla cel,6w okreglirnych * plt :;,
a) i s);

12) nie angaZowanie sig kapitalowe w podmioty bgd4ce Uczestnikami Systemu Ochrony, za wyj4tkiem
Banku Zrzeszaj4cego;

13) utrrymywanie funduszy wlasnych i zobowi4zaft podlegaj4cych umorzeniu lutr konwersji w
wysoko6ci r6wnej co najmniej poziomowi MREL.

7) Ryryko braku zgodnoSci

Cele strategiczne w zzrkresie ryzykabraku zgodnoSci obejmuj4:
I ) zapewnienie dziataniaBanku zgodnego , prr"pitur prawa, regulacjami wewngtrznymi oraz

standardami rynkowymi ;

2) zapewnienie zgodnoSci regulacji wewngtrznychBanku zprzepisamizewnEtrznymi;
3) dq;Zene i dbaloS6 o:



a) wizerunek zewngttzny Banku rozumiany jako instytucj a zaufaniapubli.znego,b) po$",ywny odbi6r Banku przez klient6w,

9) przejrzysto6 6 dzialafiBanku wobec k1ient6w,d) stwor:zenie kadry pracowniczej.identyfikujacej sig z Bankiem, dobrze zorganizowanejwewngtrznie dla realizacji wsp6lnych cel6w wytyczonych przezBank:.l. Bank realizuje r:ele strate giczne poprr"r,
1) identyfika{9' oceng' kontrolg, monitorowanie i raportowanie w zakresie ryzyka brakuzgodnoSci;
2) projektowamie i wprowadzenie bazuj4cych na ocenie ryzykabraku zgodno$'i mechani zm6wkontroli ryzyka braku zgodnoSci;
3) sprawne i skuteczne podejmowanie dzialafr naprawczych w sytuacji zidenty.fikowania brakuzgodnoSci;
4) systematyczne podnoszenie kompetencji pracownika na stanowisku Kom6rkri ds. zgodnosci ikontroli wewngtrznej

2.

J.

Funkcjonuj4cy w Banku ,system zarzqdzania 
.ryzykiem i system kontroli wewngtrznej jestzorgarizowanylmtrzechtiezaleimyehpoziomach:

1) na pierwszy poziom sklada sig zarz4dzanie ryzykiem w dzialalno$ci operacyjnej Banku;2) na drugi poziom sklada sig:
a) zatzqdzarie.ryryh"^ przez pracownik6w na specjalnie powotywanych do tego

stanowiskach lub w kom6rkach organizacyjnych (zwane darej-,,zarzidzti"mryzykiem
, na drugim poziomie w zakresie, o kt6rym -o*u w lit. a),,);b) dzialalno66 kom6rki ds. zgodnosci i kontroli wewngtrznej;3) natrzecipoziom sklada sig dzialalno56 kom6rki audytu wewngtrzne go,prry czymw mrt4zkw
uczestnictw'em Banku w Systemie ochrony, tg dzialalnosi wykonuje spoldzi.:tnia.

Zaru4dzanie ryzykiem na drugim poziomie, w zakresie, o kt6rym mowa w lit. a) jest riezale1ne odzarzqdzaria ryzykiem na pierws4m poziomie.
Zgodnte z obowi4zuj 4c4 w Banku struktur4 orgaruzacyjn4, w ramach poziomu wymienionego wust. 1:

1) pkt 1) funk<jonui4 nastgpui4ce kom6rki organizacyjne i stanowiska:a. Kom6rkaksiggowoSci,
b. Kom6rka depozytowo-rozliczeniowa,
c. Kom6rka kredytowa,
d. Kom6rkakasowo-skarbcowa"

2) pkt 2) lit. a) funkcjonui4 nastgpui4ce kom6rki organizacyjne i stanowiska:
a. Stanowisko monitoringu,
b. Kom6rka ryzyka,
c. Analityk kredytowy,
d. Komitet Kredlowy

3) pkt2) lit. b) funkcjonuje Kom6rka ds. zgodno$ci i kontroli wewngtrznej.
Pracownicy/kom6rki organizacyjne odpowie dzialne za zarzqdzatie ryzykiem na dnrgim poziomie,
w zakresie o ktirrym mowa w lit. a) wykonuj4 zadania ztnri4zane z identyfikacj4, f,omiarem lub
szacowaniem, kontrol4, monitorowaniem oraz sprawozdawaniem kaZdego istotnego ryzyta.
ZarzTdzarie ryzykiem w Banku realizowane jest przez poszczeg6lnych czlonk6w zarz4du w
ramach przypisanych im obowi4zk6w oraz:
l) na pierwszym poziomie;
2) na drugim p,cziomie w zakresie, o kt6rym mowa w lit. a), przy czymnadz6r nadtym poziomem

przypisany j est Prezesow i Zarzadu.

4.



Metody pomiarru poszczeg6lny.h;d-r* ry,;t@.-je..,Tryk",
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" 

nts i n nyc h m eto d o gra n icza n ia

i) Ryryko kredytowe

Pomiar ryzykalcredytowego Bank dzieli na dwaa) indywidualny
b) portfelowy,
w ramach kt6ry,oh ryzyko j est mierzone odpowiedl :io poprzez:a) wycen9 ka:ldej ekspozycji i tworzenie rezerw celowych zgodnie zRozporz4d:zeniem MinistraFinans6w
b) dla portfela. kredytowego:

' ocen9 struktury podmiotowej, rodzajowej :ijakoSciowej portfela kredytow,ego,
' ocen9 poziomu wskaZnika kredyt6w zapyozonych, badanie fiziaiu po,Jr.n kredyt6w

zagro2ony ch w podportfelach kedytowych,o oceng udziatru kredyt6w restrukturyzowanych w portfelu kredytowym,
' ocenq wielkoSci salda rezerw. celowych w por6wnaniu- wiell.oSci4 wyriku

na dzialalnoici bankowej i wielkosci4 wyniku finansowego Banku,
' oceng stopnia pokrycia rezerwami celowyr:ni kredyt6w zagro*0nych,o oceng wartoSci odzysku z zabezpi<:czert otaz poziomu pokry,cia kredyt6w

zabezpi<>czeniami,
r monitorrtwania kredyt6w, ich struktury, cz.,grmik6w ryzyka,
' analizg ryzyka wynikaj4cego z zaangai:owaf- *ob". podmiot6w, o kt6rych mowaw art.79la ustawy prawo bankowe,, analizg ryzyka kredytowego z tytulu koncentracji,
' ocen9 skali stosowanych odstgpstw od warr;nk6w kredytowania i ich wptywu na ryzylto,. przeprorvadzaniu test6w warunk6w skrajnych.

Bank ogran icza tryzyko kredytowe poprzez..

' prowadz;enie odpowiedniej polityki kred'ytowej, w tym standard6w kredytowych
dotycz4cych oceny zdolnoSci kredytowej,. stosowarue zabezpieczefi splaty kredyt6w,. stosowalrie systemu limit6w,

' posiadarde, aktualizowanie i testowanie awaryjnych plan6w kredytowych

W obszarze ryzykiakredytowego Bank stosuje nastgtrr,u.j4ce limity:

l.Poszczeg6lne nodmiotv:

Rodzaj portfela kredytovrego Limit

podmioty gospodarcze 500

rolnicy 25o/o

JST 30

wsp6lnoty mieszkanior,ve 10"

pr:ziomy:



puiace limity:

Na ryzyko koncentracji zostaly ustalone takZe limity w t,en sam sektor gospodarczy oraz wobec klient6wprowadz4cych tg sam4 dzialalnoS6 lub dokonuja"y"h otrrotu tymi samymi towarami:a) zewzglgduna bran2e:

Zaanga2owarue *oU". 
"rlontO* 

-Ruav
Nadzorczej, czlonk6w Zarzadi,
pracownik6w zajmuj4cych kierownicze:
stanowiska, podmiot6w powi4zanyclL
kapitalowo lub organizacyjnie 

" "ior.rliir"onRady Nadzorczej, czlonkiem Zarzydt.,
pracownikiem zajmuj4cym kierowniczer
stanowisko

Nazwa bran

obsluga nieruchomo3ci, wynajem I ust"g,
zw i1zane z prowadz;eniem dzialalno6ci

dzialalnoSd ustugowa, komunalna, spoleczna i

b) ze wzglgdu na zabezpieczerie:

3.Limitv EKZII:

Rodzaj zabezpieczenia Limit
weksel wlasny i porgczenie wekslowe 130%
Zq$qw rejestrowy r5%
przewlaszczerie 3s%
hipoteka na rlieruchomoSci mieszkalnei r60%
hipoteka na nierychomo6ci komercyinei 4s0%
ubezpieczenie kredytu 1%
p o zo stale zab ezpi eczenie 204

rodzaj kredytu Limit

EKZH, kt6rych celem kredytowania nie jest nierucirornq{d 170,000A

300p0%EKZH, w kt6rych zabezpieczeniem jest nieruchomc,S", k""re"yi*

EKZH wobec podmiot6w gospodarczycn, * ltOffi
nieruchomoSd mieszkalna

7,00vo



uu\.wobec tol"ik@ffi
nueszkalna

EKz{wobec os6bfirycz@ffi
mteszKalna

EKZH wobec podmiot6w gospodarczych, w kt6rych rub""pG"r*iilE

EKZH wobec rolnik6w, *-kt6ry"h ,ub"rpirffi
komercyjna

EKZH wobec os6b fizycz"V"t, * f,tO.y"f, -O"rlffi
komercyjna

EKZH, dla kt6rych olo"r t.-urriu .r*o*yiest dt ro,ry ^,l0l^t

4.Limitv DEK:

Pozostale detaliczne ekspozycje
kredytowe

rednio zarabiaj1cy
Zarabia-i4cy powyZej

Sredniell miesigcznej

do 1S-krotnoSci

dochod6w netto

1 5-krotno56

dochod6w netto nie
wigcej niz 255.550,00

zl

6-krotno$ci stalych
miesigcznych

vptyw6w naror z
tatnich 3 miesigcy
oraz 6-krotno$ci
lochod6w klienta

6-krotrro66 stalych

miesrigcznych

wptyw6w naror z
ostatnich 3 miesigcy

oraz 6-krotnoS6

dochod6w klienta nie
wigcej ni2 255.550,00

zl

500,00 zl 500,00 zl

o/o uznanego
kapitalu

Kredyy got6wkowe

Limity w ROR
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2) Ryryko operacyjne

P.omiar ryzyka operacyjnego odbywa sig z dw6ch punkt6w widzenia:a) na podstawie incydent6 w / zinzehoperacyjnl,ch, kt6re miaty miej sceb) na podstawie oceny zdarzen,kt6re mogE zaistniec/zdarzen potencjalnych,
w oparciu o:

. ,,hopg ryzyka operacyjnego,,,. testy warunk6w skrajnych,. Kluczowe WskaZniki Ryzyka,. samoocenEryzyka,

Bank ograni cza ryzyko operacyjne poprzez:
a) wdro2enie regulacji wewngtrznych opisuj4c'ych realizowane w Banku procesy, systemy ioferowane Klientom produkty,
b) wydawanie rekomendacji lub zaleceri, kt6re pozwalaj1na zminimalizowanie ryzyka,c) stosowanie mechanizn6w kontrolnych 

_(m.in. 
" 

wprowadzenie w Banku systemuzatwierdzania/akceptacji ,,f,& a*ge rglig,,, ,.grrru*. popro*uio,u e kontroliwewngtrznych),
d) transferowimie ryzyka,e) stosowanie plan6w ci4glo6ci dzialarua.

W obszarze ryzykaoperacyjnego Bank stosuje nastgpuj4ce limity:

Lp. KR] PRZYJ4TY
LIMIT

ROTACJA PRACOWNIKE-

1.1 Liczba pracownik6w przyjgtych w ok esie
sprawozdawczym 2

r.2 Liczba pracownik6w odchodz4 cych z pracy
w okresie sprawozdawc4zm 2

az PROCESY

2.1 Liczba rachurrk6w na koniec kwartalu
os6lem 2750

2.2 Liczba operacji powyZej kwoty wysokiej w
okresie sprawozdawczym 330

2.3 Liczba klient6w na koniec miesiaca
4300

2.4 Liczba dni zarnknigtych z r62:ntc4kasow4
(nadwyZki, niedobory kasowe) Srednia z
okresu badanego

10

2.5 Liczba nowych um6w kredytowych
<20-40>

2.6 Liczba nowyc h depozyt6w
< 60-240>

11



czasniedostgpnos"ffi

uzas ruedostgpnoSci serwer6w na koniec

Liczb a narus:zefi b 
"rp 

i ""-*rt.ffi
tele - informatycznych

Liczb a i stotnych zale cen p;;dim

Liczba stwierdzonyctt 
"i. 

- ruU"apGffi

czYNNrKr ZEWN4TRZN-

Liczba oszukariczych
transakcji(zewngtrznych), transakcj i
podejrzanych lub w4tpliwych
Liczba akt6w wandalizmu

3) Ryryko plynno$ci

Bank zarz4dza, w 
.tym mierzy ryzyko ptynnosci w trzech horyzontach czasowych:a) ptynnoSci dziennej,

b) plynnosci kr6tkoterminowei (do 30 dni) - stosui4c przeptywy pienig2ne,c) ptynnosci strukturalnej (wynikaj4cej , *rryrtti.'t aktyw6w, pasyw6w i pozycjipozabilansowych, w tym prynnoSci srednio- i dfugotermino*"i; - stosui4cio ocenQ stabilnoSci 2r6del finansowania dziialalno$ci Banku, w tym"zwlaszczadepozyt6w
(m'in. ustalenie poziomu osadu, uzale2nienie od finansowania duzych deponent6w, os6b
wewngtrznych, jednostek samorz4du terytorialnego),

' zestawienie urealnionych termin6w platnoSci aktyw6w, pasyw6w i zobowiqzan
pozabilansowych - Lukg plynno$ci,. analizgwskaZnik6wptynnoSciowych,

. oceng trroziomu aktyw6w plynnych,. testy warunk6w skrajnych.
Bank ogranicza ryzyko plynnoSci poprzez:
a) stosowanie systemu limit6w,
b) monitorowanie i reagowanie na sygnaly wczesnego ostrzegania,c) utrzymywanie aktyw6w nieobci42onych :zabezpieczaj4cych sytuacjg Jkryzysow4 w

okreSlonym,,horyzoncie prze|ycia,, wynosz4cl/m :0 dnl,d) posiadanie, aktualizowanie i testowanie awaryinych plan6w ptynnosci.

W_obszarze ry zyka ptyrxroSci Bank sto suj e nastgpuj 4r;e limity:
l. limit luki niedopasowania:

L2



Limit luki

2' rimit zob ow i4zafi p ozabilans ow e udziel ony ch do | 2oh sumy bilans ow ej
3' limit udzialu l4cznei kwoty srodk6w zgromadzonychprzez duhychdeponent6w w ba:zie depozytowej
na poziomie maksimum 30%
4'udzial depozyt6w powigkszonych o fundusze wlasne w kredytach powigkszonych o majqtek trwaty
- minimum 150%
5.Wewngtrzny wskafnik NSFR _ minimum 100%
6. Wskaznik LCR - rninimum g0%

4) Ryryko stopy procentowej w portfelu bankowym

Bank mierzy ryzyko stopy procentowej dla dw6ch istotnych rodzaj6w tego ryzyka:a) przeszacowania wymkaj4cego z niedopasowania termin6w przeszacowania pozycji
wraZliwych na zmiany st6p procentowych,

b) bazowego spowodowanego niedoskonal4 korelacj 4zmianst6p referencyjnycrr,
w oparciu o:

. Lukg stopy procentowej,
' oceng wplywu zmian st6p procentowych na wynik finansowy Banku,. analizg wskalnik6w,. testy warunk6w skrajnych

Bank ograni cza ryzyko stopy procentowej popnez:
a) stosowanie systemu limit6w,
b) dopasowyrvanie (w ramach moZliwoSci) termin6w przeszacowania aktywriw i pasyw6w

wra2liwych na zmiang st6p procentowych oraz st6p referencyjnych.

W obszarze ryzyka stopy procentowej Bank stosuje'astgpui4ce limity:

I

p

Limitv ograniczaiace poziom rvzvka

stopv procentowei

(przy zaloieniu zmiany st6p
procentowych)

Limit

t
Limit maksymalnej dopuszczalnej

zmiany wyniku odsetkowego z tytulu
ryzyka przeszacowania

25%

2

Limit maksymalnej zmiany wyniku
rodsetkowego z tytutu ryzyka
0azowego

2%

13



Limit maksymalnej dopuszczalnej
zmiany wyniku odsetkowego z tytulu
ryzyka przeszacowania i bazowego
(limit niewymagany)

stopv procentowei

(w zakresie test6w warunk6w
skrajnych)

Lim it maksymalnej dopuszcza Inej
zmiany wyniku odsetkowego z tytulu
ryzyka przeszacowania (limit
niewymagany)

Lim it maksymalnej dopuszczalnej
zmiany wyniku odsetkowego z tytulu
ryzyka przeszacowania i bazowego
lqcznie

Limit maksymalnej dopuszczalnej

zmiany warto5ci ekonomicznej
Banku (zmiana +/-200 pb.)

Limit maksymalnej dopuszczalnej
zmiany warto6ci ekonomicznej
Banku (testy od I do Vt)

5) Ryryko walutovye.

W Banku nie wystgpuje ryzyko walutowe, ze wzglgdu na brak dzialalnoSci w walutach obcych,

6) Ryzyko kapitalowe

Bark mierzy ryz;yko kapitalowe poprzez:
a) wyznaczanie wymog6w kapitalowych, w ramach kapitalu reguracyjnego,b) szacowanie kapitatu wewngtrznego na istotn e rodzaje ry4ka,
c) ocengwsp6lczynnik6wkapitalowych,
d) oceng relacj:ikapitalu wewngtrznego w stosunku do funduszy wlasnych,e) dokonywanie test6w warunk6w skrajnych.

Bank ograni cza ryzyko kapitalowe poprzezi
a) utrzymywanie odpowiedniego poziomu wsp6lczynnik6w kapitalowych oraz r:elacji kapitafu

wewngtrznego w stosunku do funduszy wlasnych,
b) posiadanie, aktualizowanie i testowanie awaryinych plan6w kapitalowych.

Bank stosuje nastgpuj4ce limity alokacji kapitalu:

t4



kredytowe

koncent.racii

towej w portfelu bankowvm
ko kapitalowe

Kapital wew

7) Ryryko braku zgodnoSci

Ryzyko braku zgodnoici zostaio uznaneprzez Bankjako ryzykotrudnomierzalne, st4d Bank oceniaryzyko braku zg;odno$ci tylko poprzez szacowanie jirko$ciowe.

Szacowanie jako(ciowe odbywa sig w dw6ch wlnniarach:1) oceny skutk6w zdarzen,.r<tore mog* wyst4pii (w ramach ryzykaoperacyjnego);2) oceny skutk6w zdarzen, k6rych wyst4pienie zostalo zarejestrowane w oparciu o re.jestrnaruszef compliance.

zatz4d Banku oswiadcza, 2e funkcjonujacy w Banku system zarzydzania ryzyl<temjest adekwatny doskali oraz zlo2onosciprowadzonej ptr"2 B-ut kdzialarno jci.

Profil ryzyka Banku, w ujgciu ilo6ciowym Bank okre6l apoprzezwskazanie udzialu kap,ilslu
wewngtrznego na posizczeg6lne rcdzaje ryzyka w frrnduvach wlasnych.

Na datg sporz4dzenia informacji profil ryzyka Banku pr;zedstawial sig nastgpui4co:

W Banku Sp6ldzielczym w Polczynie-Zdrojufunkcje czlonk6w Zarz4dupelni4 3 osoby.:

l.Prezes Zarz4du - Jolanta Lukaszewicz
2.Zastgpca Prezesa Zitrz4du-Gl6wna ksiggowa - patrycj a Maziarz_Rvbczyriska
3.Czlonek Zarzqdu dsr. handlowych - Anna piliriska

W sklad Rady Nadzorczej Banku wchodzi 9 os6b.

czlonkowie zarz4du lub Rady Nadzorczej Banku spravruj4 nastgpuj4c4 ilos6 funkcj i w zarz4dzie lub
radzie nadzorczej innrego podmiotu:

L ic zb a fun kcj i w zo rzqdzi e
innego nodmiotu

Liczbafunkcji w radzie
nadzorczei innego podm.iotu

Prezes Zarzadu 0 2

4. Adelrwatno6ci s'ysiemu zarzAdzani" ,yrykt"* -;, "s6lrry "_fil

lVartoii % w stosunku dlo

kred
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Polityka wybo ru .rton LOwJ"rrad ul
nyboru, inforrnacja o odpowiednioSci

R.ady Nadzorczej w Banku, .t*t-gt";r62"t."*""t"
W lSank obowi4zuje ,,pofrt),k;;;;y ;dpo*i"drrior", U@ am,^",f*orazZarz4du w Banlku Sp6ldzielczym w polczynie _ Zdroiu,,

Polityka okesla zasady z;apewnienia odpowiedniodci cz;lonk6w i kandydat6w na czlonk6w zarz4du,w szczeg6lnoSci zasady weryfikacji czy:

a. posiadaj4 nieposzlak.owan4 opinig;

b. posiiadai4 wystarczaiQcy.poziom wiedzy, umieigtno$ci i doswiadczenia,aby'wykonywai swoj e obowi4zki, zgocln.ie t p odtiu+"^ zadan w Zarzadzie:
c. dzidlal4 w spos6b uczciwy i etyczny,zachowui4c niezalezno.6 os4du;
d' poswigcaj4 wystarczaj4c4 ilosi czasu na wykonl.wanie swoich obowi4zlk6ww Banku;

e. nie v,rystgpuje konflikt interes6w.

Oceng indywidualn4 kand'ydat6w I cz,lonkow Zanydup.rzeprowadza Rada Nadzorcza.
oceng kolegialn4 cz:lonkriw zarz4du. przeprowadza Zi.ebranie przedstawicieli w formie udzielroniaabsolutorium czlonkom Zar z1du.

w Bank obowi4zuje .,,Polil.yka oceny odpowiedniodci kaLndydat6w na czlonk6w Racly Nladzorczej,
czlonk6w Rady Nadz;orczei orazRadv Nadzo rczej w Banku Sp6ldzielczym w polczynir: - zdroju,,.
Polityka oceny odpowiedniosci kandydat6w na czlonk6w Rady Nadzorczej i czlonk6w Rady
Nadzorczej Banku oraz Rady Nadzorczej (zwanadalej: Itolityk4) wydana na podstawi e eurt.22aaustirwy
z dnia 29 sierpnia 7997 r. Prawo bankowe, a tak2e z:godnie zWytycznymi Europe.iskiego Urzgdu
Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzgdu Nadzoru Gietd i Papier6w wartoriciov,rych z dnia 2l
marca 2018 r' w sprawie oceny odpowiedniodci czlonk6w organu zarz4dzaj4cego i os6b pelni4cych
najwazniejsze funkcjr:, okleSla kryteria brane pod uwagg przy wyborze czlonk6w Rady Nadzo rczej w
celu zapewnienia' by czlonkowie Rady Nadzo rczej bylirv stanie w spos6b konstruktywrLy weryfiko,rua6
podejmowane przez ZatzTd decyzje oraz sprawowai skutec zny nadz6r nad Bzrnkiem, a takze by
posiadali wiedzg, do6wiadr;zerrie i umiejgtnoSci niezbgdner do realizacji czyrurosci nadzc>rczych onz:,by
ich reputacja osobista nie stwarzala zagroLeniadla utraty r:eputacji Banku.

Poprzez niniejsz4 Politykg Bank wprow adzawymagania okreSlone w art. 22aaustawyprawo Bankowe,
metodologig przeprowadzenia oceny czlonk6w Rady l{adz orczej zawart4 w Wytycznych EBr\ z
uwzglgdnieniem:

1) zasady proporcjo'nalno5ci - a w szczeg6lno6ci wielkodrci , organizacjiwewngtrznej, charalcteru, slkalii stopienia zlozonoSciL prowadzonej dzialalnoSci a tak2e lokalnego charakterudzialaria, w tym
takZe okolicznosici, i2 Bank Sp6ldzielczy dziata:na rynku lokalnym, a czynno$ci kt6re moze
wykonywa6 ograLniczone s4 zezwoleniem udzielonyrnprzezKNF i BankZrziszajq,oy;

2) r6znorodnoici pt:zy rekrutowaniu czlonk6w Rady Nadzorczej oraz przeznaczenia odpowiednLich
Srodk6w na wprowadzenie ich w obowi4zki i ich szkolerie z naciskiern naprzygotowa.nie
czlonk6w Rady lrladzorczej do pelnienia przez nichfi:nkcji poprzezznajomoSi rymku lokalnego.

oceny odpowiedniodci zgodnie znnejsz4Polityk4 dokorLuje Zebranteprzedstawicieli l3anku.

Zebranie Przedstawicieli ctokonuje oceny odpowiednio3r:i w odniesieniu do kazdego z kandydat6w
i czlonk6w Rady Nadzor<>zej z osobna oraz oceny odpowiednioSci kolegialnej iotycz4cej R*dy
Nadzorczej jako organu Banku na podstawie kryteri6w okreslonych w niniejszej poiityc,:, odnotowurj4c
fakt dokonania oceny i jej rvyniki w tresci podejmowanvch uchwai.
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Bank po zakoficzeniu procesu wstgpnej oceny odpowiedniosci zobligowany jest prz:,ekaza(,do IKNFwynik oceny odporviednLiosci czlonk6w Rady Nadzorczej, w tym dokonan4 oce'g skladu I{adyNadzorczej jako ca'tosci, ptzekazuj4c podjgte w tym zakresie uchwaly dotyczqce odpowiedniosciczlonk6w Rady Nad:zorczej i Rady Nadzo rczej wnzz rzasadnieniem.

Na wniosek KNF lBank zobowiazanv
odpowiednio$ci indywidualnej
W przypadku pono\^.nego wyznaczania
stosownych zmian.

jest przekazad dodatkowe informacje konieczne do ocenyi zbioroi,vej czlonk6w Rady Nadzorr;zej.
czlonka Rady .Nadzorczej informa"i" te UgOa ograniczon,e do

w Banku funkcjonuj4 nasl;gpuj4ce komitety, pelni4ce rolg doradcz qw zarz4dzaniu ryzykiem:- Komitet Kredytowy - opis dzialarna kgrnitelu tu*urty jest w ,,Regulaminte dzialanta komitetukredytowego w Banku Spoldzielczym w polczyrne_Zdr<>ju;, 
,- Komitet Audltu Ra'dy Nadzo r"t"j - zadanialiomitetu ,A,udytu reguluje Regulamin dzialantaKomitetu

Audytu, zatwierdzan; { przezRadg Nadzorcz4.

System przeplywu intormacji w zakresie ryzyka dotyczll gl6wnie istotnych rodzaj6w 4rzykai odb:rwasig zgodnie zwewnEtrzn4 procedur4 Banku.
w ramach informacji zarzqdczej z obszarukazdego ryzTkasprawozdawane s4:

" wyniki pomiaruryzyka, w tym wyniki test6w *urrni.6* skrajnych,n informacja o realizacji przyjgtych w Banku cel6,w strategicznych (tolerancj t/apetyluna ryzyko)oraz pozostatych limit6w,n wnioski dlaZ',arz4clu i Rady Nadzorczej.

Raporty z zakresuposzczeg6lnych rodzaj6w ryzykapozwalajlzarz4dowii Radzie Na dz,orczejna m.in.:l) monitorowanie poziomu ryzyka, w tym przyjEtychlimii6w;
2) kontrolg realizarc;ji cel6w strategicznychf
3) oceng skutk6w podejmowanych decyzji;
4) podejmowanie odpowiednich dziatafiw celu ogra:riczani aryzyka.

Co do zasady raporty dotycz}ce poszczeg6lnych rodzaj6w ryzyka dla Zarz4du spc>rz4dzane s4 z
:iTl::t:Y"sci4 

przvnajmniej kwartaln4, a dla Rady Nadzoiczej z czgstotliwosciq, przynalrnrriej
polToczna.

informacji w zakresie

Y/yszczeg6lnienie: ,.

_ F r,lusze wlasne, w tym

___Kqp4gl]ier I, w tym

WartoSd na 31.12.2019 r.
7 607 070,00

7 6t07 070,00
&p44{ podstawowy Tier I 7 6'd? odld

_SepitulggdulkoJy r igll_-
Kapital Tier II

tr-4czna l.*otzr ekqror)rcji 
"" 

ty"yk", * tyr; 44 733 472,00
z tytulu ryzyka kredytowego:
z@

z t>4uht ryzyka operacyjnego:
d,;" 4 ii'gg 525,00
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Ln*
Krvota

7
2

03.,
:)t

)ar5owrte;d?c{rody (i pozo*ol", 
, l, :i ' , ,,'$A;W,

3a Fundusze<ry6lne ryzyka Uantow"so
0n, ' '-Tfi4t

JA r\rszarszr.urJ zweryrKowane zyskr z bte24cego okresu po
odliczeni' wszelkich mo2liwych do przewidzenia obci4Zeri
i dywidend

/J J /1

6: Naptutl pfimrawowy l:ier I pJz€d korelCalni.rezulaCvinvrni i ,,,, "i6iifi7o,
7 r_,ruLraIKo\ /e: KoreKy wartoscr (kwota uiemna) 07a D o datkorve; od liczeniffi --.- -i ,-o
8 Warto$ci ni.ematerialn" i ptu*tr" 1po odli"r"rriu

powi4zanr:j rezerv,ly z tylutu odroczonego podatku
dochodou,e,go) (kwota uiemna)

0

r,,
t

18

",,,ttt ,:;t

PosiadanetrtrzezinstytucjgbezpoSrednie,po6reA"iil
syntetyczner udzialy kapitalowe w instrumentaoh w
kapitale po<lstawowym Tier I podmiot6w sektora
finansowe,go, je2eli instytucja nie dokonal a znacznq
inwestycji rv te podmioty (kwota przelaaczaj4capr6g l0%o
or az p o oclliiczeniu kwalifi kowanych pozycj i kr6tkich)
(kwota ujexnna)

ffi
2l

'-;,;i,
;.

i:0

Aktywa z tTtulu odroczonego podatku Oo"t oAo*"go
wynikaj 4c e z r o imic przej S ci owych (kwot a pr zel<r aLzaj 4ca
prog l0%o po odliczeniu powi4zanej rezerw:y ztytu\u
odroczonego podatku dochodowego w pr4rpadku
spelnienia vrarunk6w okre6lonych w art. 3g ust. 3 (kwota

eiro4--ai Kqqta prqgffapttj+ci pi6g t 2,6@ .,. ' :-r"- ..., ,;.-0

18



23 w jvrT,posiadane pt 
", 

irr.tytffiQffii;i ---
poSredni,B instrumenty w kapitali podsiawowym Tier I
podmiotrirv sektora finansowego, jekeliinstytucja dokonala

4ffi9#ffi,%T*rq:q

0

i".ti'a.,h'-;i,"#tlT,l"1T;?"x1li,f:ilfiff ;;i,.,,:,,,
.:

,'-,,
25a St""t*" i
otq' 

i
---*-J "e vrvzgvy rvA vutclL,l-tLIItK(rwv I KwnIc Irtcmhol

0

iffiii"uXi.fl ffiiliflffiHl#ilJfr 1d,f'*1T^?rYim:
)1

0

t,i ,",,,-, 
ol :o-

29 \aprra{ p'ocslawowy l ler I 7 607 070

36 Naprral o()oatKowv I ter I orzed korelctami reolrlenrri
0tt,.

40 Posradane przez instytucjg bezpo(rednie, poSrednie i-
syntetyczne udziaLy kapitalowe we wlasnych
instrumen,tach dodatkowych w kapitale Tier I podmiot6w
sektora finansowego, j eZeli instytucja dokonali znacznej
inwestycji.w te podmioty (po odliczeniu kwalifikowanych
pozycji kr'6tkich) (kwota ujemna)

*,-4..,:

:,;i::+
::t: ':1 . ' : 

;o
43 Calkowite korekty regulacyjne w kapitale AoOa*o*ym

Tier I 0

44" 54fijtat aiifatkow,yrieii 1-lrlflfr i; :;1 "'l

45 Kapital Tiier I (kapital Tier I : kapital podstuwo*y Tie, I +
kapital dodatkowy Tier I)

0

46 t o.
47 Kwota kwalifikuj4cych sig pozycji o kt6rych mowa w art

484 ust. 5 i powi4zane aZio emisyj ne przeznaazone do
,wycofania z kapitatu Tier II

0

50, Koi*hi:e 1y,tufii ryz+,iiffi =;T ;, ;

51 Kapital Tier II przed korektami rezulacyinymi 0541' :

...t 

t 

, 
.lt,i

f,5 Posiadane przez instytucjg bezpoSrednie i poSrednie
udziaty kap!!.toyg w instrumentach w kapitale Tier II i

0
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y_v LJ v Lrrt lruuporz?oKowane podmiot6w seklora
fi nansowego, j ezeli instytucj a dokonala znacznej
inwestyc.ji w te podmioty (po odliczeniu kwahfiLowanych

fim#*87,

58
'.'.;. ,. . ";i0

5g 0' ,,, . i' ",jlqflr?o
60

44 733 4.72ul
t, tt 

' ,|ryW
62

t7,0lyo

63
ffffi ilil"Fl 

trYr,azonv r af:,odsete{ t, ' _ '-!FI*
64 w ymog blu rora dta poszczeg6lnych instytucji (wym6 g

dotycz4c5r lkapitatu podstawowego Tier i zgod.nie , ui. gZ
ust. 1 lit. a) powigkszony o wymogi utrzymywania bufora
zabezpiec.zaj4cego i antycyklicznego, jak r6w:nie2 bufor
ryzyka systemowego orazbufor instytucji o zraczeniu
systemowym wyra2ony jako odsetek kwoty elcspozycji na
gzyko)

Oblicza siqrgo jako surng
4,5o/o (art.9r2 ust. I lit a) i

nizej rvymienionych
bufor6w, czyli:

4,5o +2,5o/o+(lo/o+3o/o+0%t =
lQt%o

65 ,'l w rymr'.wymOg utrzymywa4i4 bufoib nbe i kzaiaceso ',4. -. : i'.'*,,. .;,,,,.,,,.:':JS%.
66

@i
67a

W IX+t' q:mgutg,m)y44ia bufora antycykli"-r"s"
Q'o/o

W tyrtr: wyg4t ,, 1 3'%
W tym: brrlbr globalnych instytucji o znaczeniu=-
systemowym lub bufor innych instytucji o znaczeniu
systemowym

0%

.r ' '*' ; ::'ue:1'' l| ezpoSre<lrrie i po $redni e udzialy kapitalowe trrodmiot6w
sektora firrernsowego, je2eli instytucja nie dokonala
znacznej inwestycji w te podmioty (kwota ponizej progu
10% orazpo odliczeniu kwalifikowanych poz.ycii kr6tkich)

0

?3

/5 Aktywa z tytltu odroczonego podatku dochodowego
wynikaj4ce z r62tie przejfciowych (kwota poniZej progu
10% po oriliczeniu powi4zanej rezerwy z tlulu
odroczoneg;o podatku dochodowego w przlpardku
spelnienia rvarunk6w okreSlonych w art. 38 ust. 3

0

,u 
,,

a;:
,,.!

'j. ripi
+la

77 Pulap uwzrglgdniania korekl z tfiilu ryzyka kredytowego
w kapitaler -f iq]I zgodnie z metodq standardo,wa

0
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Bark nie posiada instrument6w kapitalowych zaliczanych do kapitalu dodatkowego Tiror i kapitatu Tier
II.

1. Metoda szacorvrania kapitalu wewngtrznego oraLz przyjQty przez Bank pozionn adelcwatnosci

Bank wyznaczakaptita\ wewngtrzny na wszystkie zidentyfikowane ryzyka istotne dla lBanku, kt6re nie
zostaly objgte wyzanaczaxiem kapitalu regulacyjnego lub w ocenie Banku kapital ten nie w pelni
pokrywa ryzyko.

W procesie szac,o'wania kapitalu wewngtrznego wykorzystyr,vane sg efekty pomiaru ryz:yka,
dokonlrvanego w op41.iu o obowi4zuj4ce procedury w zakresi e zarzqdzania poszczeg-6lnymi rodzajami
ryzyka.

Bank dokonuje agrelgacji wymog6w kapitalowychnaposzczeg6lne rodzajeryzykauznane za istotne w
oparciu o metodg nninimalnego wymogu kapitalowego.

Poziomem wyjScir:rvym dla ustalenia kapitalu wewngtrznego jest wyliczony regu.lacyjny wym6g
kapitalowy.

Bank wyznaczare2Sulacyjny wym6g kapitalowy dla ryzyka:a) kredytowego,'nv oparciu o metodg standardow4,
b) operacyjnego, r,v oparciu o metodg wskaZnika bazowego,

Ptzy obliczaniu dodatkowych wymog6w kapitalowych na poszczeg6lne rodzaj e ryzyka vznane za
istotne przyjmuje siqr nastgpuj 1ce zalohenia..

1) kapital wewngtrzny na poszczeg6lne rodzaje ryzyka obliczany jest jako kor;zt lub utracony
przych6d (za wyj4tkiemryzyka koncentracji iryzyka operacyjnego), kt6ry moZe sig pojawi6 w
wyniku zai srtnienia sytuacj i nieoczekiwanej ;

2I



2) koszt lub utraco.ny przychod, o kt6rym rnowa w pkt 1, obliczany jest na trrodstawie test6w
warunk6w skrajnLych' kt6re Bank przeprowadza dla poszczeg6lnych ro dzaj6w ryzykauznarnychza istotne;

3) czgd6 lub ca'1o66 kwoty, o kt6rej mowa w pkt 2, Bankmo2e zabezpieczy(,2 wyrLiku f,rnansowego
zaplanowanrego na dany rok obrotowy;

4) poziom allOeptowalnej straty lub utraconego przychodu (tzw. wskaZnik wlazliwoSci) Bank
wyznacza ritz do roku fiako procent funduszy wlasnych Banku;5) dodatkoqnn wymogiem kapitalowym dla-poszczeg6lnych rodzaj6w ryzykta (za wyj4tkiem
ryzyka konr;entracji i ryzyka operacyjnego) jest kwota, o jak4 koszt lub utracony przych6d
przekroc4r akceprtowalny poziom ryzyka, o kt6rym mowa * pti +.

Wyznaczai4c wyrxagany poziom kapitalu wewnqtrznego, z wykorzystaniem w/w metod, Bank:1) ocenia cz1'rregulacyjny wyrn6g kapitalowy w pelni pokrywa ryzyko kredyo.we, operacyjne i
walutowe i jezeli jest to konieczne, to, zgodnie z obowi4z.tj4cymi w Etanku Zasadarit
szacowania kapitalu wewngtrznego, oblicza dodatkowy wym6g kipiialowv nateryzyka;2) szacuje w'yrnogi kapitalowe na pozostale, istotne rodzaje w"v*i nie o6igte wyznaczaniem
regulacyjny,ch wymog6w kapitalowych;

3) wyznacza zagregowany kapital wewngtrzny, stanowi4cy sumg wymog6w, o lct6rych mowa wpktli2.

Celem strategicznyrn Banku w zakresie poziomu adekwatno(ci kapitalowej jest utrzy,mywanie rdacji
kapitalu wewngtrznego w stosunku <1o funduszy wlasnych na maksymalnym poziomi 

" Sgrlr.
Na datg sporz4dzenia informacji relacja ta wynosiia 52,9%.

W 2019 roku Kornisja Nadzoru Finansowego nie naloZyla na Bank obowiazku utrzymwania
dodatkowych wymog6w kapi.talowych.

Kmegoria
Wartoii aktywdw

waionych ryzykiem
tvs. zl

lltymdg kapitalowy

As. zl.
ekspozycje wobrec rz4dow centralnych lub
tank6w centrarlnych

337 27

ekspozycje wob,ec samorz4d6w
regionalnych lub wladz lokalnych

0 0

ekspozycj e wob,ec pc,dmiot6w sektora
publicznego

t29 10

ekspozycie wob,ec instytucii 0 0
ekspozyc i e wobec przedsiebiorstw 5 908 473
ekspozycje detaliczne r 430 115
ekspozycj e zabe:zpieczone hipotekami na
nieruchomoSciach

26 430 2 114

ekspozycj e, kt6rrych dotyczy niewykonanie
zobowiazaria

2 420 194

ekspozycje w postaci jednostek
uczestnictwa Lub udzial6w w
przedsigbiorst,,vach zbiorowego
inwestowania

0 0

ekspozycje kapitalowe r 640 131
pozycJe zwr4zial;te ze szczeg6Inie wysokim
ryzvkiem

0 0

mne pozYcle I 540 123
Razem rr4:ulac:Xi4yvym6g kapitalowy na ryzyko kredytowe 3 187
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Rtzyko Re g utacyiny y::f kap it alowy

. kredytowe 3 187o operac'y'jne 392
RAZEM 3 579

E_kspozycje nieobr;lugiwane i restrukturyzowane s4 zdefiniowane w Rozporzqdzeniu wykonawazym
Komisji (UE) nr 68012A14 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiaj4cym wykonawcze stan<laidy
techniczne dotycz4c:e sprawozdawczo5ci nadzorczej instytucji zgodnie ziorpor"4azeniemparlannentu
Europejskiego i Racly OE) nr 57512013 (dalej: Rozporz4dzenie 6g0/2014).
Zgodnte z Zal4cztiktem V do Rozporz4dzenra 68012014, za ekspozycje nieobslugjwane uzna.le sig
ekspozycj e, kt6re r;prelniaj 4 dowolne z poni2szych kryteri6w :. przetermirrc,wanie istotnych ekspozycji o ponad 90 dni,

' male prau'dlopodobieristwo wywi4zania sig w catoS ci przez dluZnika ze swoich zobowi4zan
kredyowy'ch bez koniecznoSci realtzacji zabezpieczeria, riezaleirie od istrLienia
przeterminowanlch kwot lub liczby dni przeterminowania.

JednoczeSnie ekspozycje, w odniesieniu do kt6rych 'vznaje sig, ze mialo mj.ejsce niewyko;nanie
zobowi?zania zgorlrie z arI. I78 CRR, oraz ekspozycje, w odniesieniu do kt6rych stwierdzono utratg
warto5ci zgodnie :z maj4cymi zastosowanie standardami rachunkowoSci, zawsze uznaje siig za
ekspozycje nieobr;lugiwane. W praktyce za ekspozycje nieobslugiwane Bank uznaje ekspozycje
zagroione.

Nale2noSciami zag'roilonymi s4 ekspozycje kredyto'we zaliczone do kategorii pc,niZej stand.ardu,
w4tpliwej i straconej zgodnie zRozporz4dzeniem Ministra Finans6w w sprawie zasad ,tworzenia rezerw
na ryzyko nuiqzan,e z dzialalnoiciq bankfw

Bank tworzy rczeffivy celowe na ekspozycj e zagro2one oraz odpisy na odsetki od ty'ch ekspozycji w
wysoko$ci:

. 20o/o w zala'esie ekspozycji w kategorii poniZe.j standardu,

. 50%o w zala'esie ekspozycji w kategorii w4tplirvej,

. l00o/o w zal<resie ekspozycji w kategorii straconej,
po uwzglgdnieniu pomniejszeri podstawy naliczantarezerw i odpis6w.

Bank nie tworzy rezierwy naryryko og61ne.

2. ' Kategoiie elsrporycji w tvm katesorie istotne

Bank e podziafu ekspozycii kredytowvch na e:

Kiegoria ekspozycji
(izy kategoriajest

istotna

ekspozycje wr:bec rz4dow centralnych lub bank6v,'
centralnvch

418 Nie

ekspozycje wrlbec podmiot6w sektora publiczneso r29 Nie
ekspozycje w,:bec instytucii 28 992 Tak
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je wrlbec
ie detal

ekspozycj e zab ezpieczorrc
nieruchomoSciach

ekspozycje, kldrych
zobowiazania

sigbiorstw 6 39t9 Nie
LCZne 2 210 Nie

hipotekamina 30 9(;6 Tak

dot'lczy niewykonanie z +2:.u Nie

Italotve r 640 Nie
4 6Ct2 Nie

przy czym przyjmtle, 
.2e kategorie ekspozycji kredytowych, kt6re stanowi4 przlmajmniej 30o/o l4gznej

kwoty ekspozycji lc'edy't.wychwyz:naczai4 ist.tne katr:p;lrie ekspozycji.

,Wtle ,ku:

GmLina: warfoiid bilansowa i pozabilansowa nin
31.12.2019 r.:

rl 2

Gmina Polcryn-Zdroj l5 639 559,49

Gmina Drawsko F,orpe15Li. 14204 473,56

Pozostale 12253 427,42
RAZEM: 42 093 460,47

W dzialalno5ci Bardru nie w'gstgpuj il zfiaezqce koncentr,acie w sego,eirtv w"trllr,cdnrioty czy branLe.
w ocenie Banku ryz:yko z:,tynzwr4zrane ksztaltuje sig naL bezpieczny,mpoziomie:.

.^-4. Struktura braniowa ekspozycji kredytowych _--__--.-:--__.-----_:]
Bank dokonuje por:Lzialu ekspozycji kredytowy,ch na nastgpuj4ce brerruZe (wedtug Polskiej Klasyfikacji
Dzialalno 5 c i, z w y,lqczeni em ekspoz ycj i kred.gtow{ wob ec konsument 6w) :

Brania gospodarki: zaa.ngaizowan ie billansowe i poza bilansowe na
3t.t2.20t9 r,:

1 ,
ADM INISTNECI,ZT P UI]LIISZNA

BUDOWNICTW1D io ros ss4,io

DOSIAWA WODY

DZIALALNOSC ITruANS(]WA I
UBEZPIECZENIIf .WA

I{ALllKOrrVA I

ie ka

"14



D:ZIALALNoSc Tv ZAKRESIE L'SLUG
ADMIMSTROW,, $t LA. I DZL{LAJ-NOSC
wSPTERAJACA

D:zIAI-ALNoSc ::wr4zANA z r.lu LTLrR,q.
ROZRYWK.{ I R.IIKREACJA

DizL{LALNoSc ::wt4zANA z oBSLU G 4
R.TNKU NIERUC I{OM OSI]I

D:zrALALNo Sc z :wr4 z AN A z
2.,\KWATEROW,TTNIE]V{ I USLUT]IAMI
G,A,STRONOMIC :i 1-Nylvt t

5 190 273,00

EDI.IKACJA

G()RN ICTWO I \AYDC)BYWANII:

H,A.NDEL HURTI] WY. t DIiTALI{JZNY;
N,A,PRAWA POJ,,\ZDOW
sr\MocHoDo\ ^rcH, wLAczAJ,tc
MOTOCYKLE

7 636 965,19

INTFORMACJA I tr:OMIJN]KACJ,.\

OIPIEKA ZDROII/OTN,A I POMOC)
SPOLECZNA

pozosrar,a DrLt ALALN,csc Us;LUGOW;\

564157,,56

5 747 516.,46

PTTZETWORSTV./ f PRZEI,{YSLO WE

R()LNICTWO, I E SMCT\^/O. LOWIECT!/O
I I{YBACTWO 6 725 s16,,5r

TIIANSPORT I (;{)SPC)DARKA
MAGAZYI{OWrrt 269 999,,56

POZOSTALE BF|:\NZII:
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R,dZEM: 412 093 460,2]7

W dzialalnoSci Barr,ku nie wystgpuj 4 znaczqce koncentra.cje w segmenty rynku, podmioty czy bran2e.
w crcenie Banku ryzlyko ztymzwi4zane ksztaltuje sig na bezpiecznympoziomie.

5. Struktura wedlug termin6w zapadalno6ci

Podzial ekspozycji kredyt,rwych wed;fug termin<iw zapa.dalno6ci przedstawia sig nastgpuj4co:

Terntin zapadatrnoici warlsff
' tys, zl'

do I miesi4ca ,139

I - 3 miesiecy I ti88
3 - 6 miesiEcy I 871
6 -- 12 miesiecy 5 :t48
I rok-2 lat 4 tl63
2lata-5lat 8 196
5 lat - l0 lat 9'743
10 lat - 20 lat 7 rt61
powyZei 20lat I :r98

6. Struktura elsrporycii w podziale na kategorie

Podmiot:

31.12.2019 r.

WartoSd bilansowa (w zl.l:
Wsk. struktury

(w 7o):*

I 7 3

Sektor finansowyo w
tym: 30 7'78271 44,370

Kredl'ty w sytuacji
normalnei:

lNi3I,.4N6 3,10o

Kredyty pod
obserwacia.:

Poni2ej standardur:

W4tpliwe:

Stracone:

Lokaty: 28 687 517 93,2104

Inne naleZno6ci: 95.I.338 3.10%

Sektor niefinansowy,
w tvm: 38 56lD 230 55,5106

Kredyty w sytuacji
normalnei:

37 03J 054 96,0404

Kredyty pod
obserwacia.:
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'ii.::iil*:
Wa rto f i e kspg qycji kredytowy c h ( b iluns ow a

b:rutto) dla ktdrych Banh stosuje pomniejsze,nie
p o ds i aiy n al i c za n i a r e z.e,rat 

" 
s 1 s wy c h

tll,;. zl
Hipoteka na nieru,;homo6ci L r4l

Techniki redukcji rpryka kredytowego Bank stosuje w zakresie:
1) tworzenia rezenv celowych i odpis6w na odsetki - w zakresie pornrniejszania podstawy ich

naliczania:

2) wyznaczania aktyw6w waZonych ryzytj'em- w zakresie zamiany wagiryzykakontrahenta na
w agg ryzyk a zab ezpieczenia lub sto s ow ania preferencyj nej wagi qg zyka 3 5o/o :

Z a b e zp ie c ze n ia r z:e c zyw i s t e

Hipoteka na nieruchomoSci 735

Bank nie wykorzystuje oceny zewngtrznych instytucji oceny wiarygodrro6ci kredytowej ECAJ.

W Banku nie wystr;puje ryzyko walutowe, ze wzglgdu na brak dzialalnoSci w walutach obcyr:h.

Bank wyznacza wlzxn$g kapitalowy na ryzyko operacyjne metod4 wskaZnika podstawowego,

Kwota wymogu kalritalowego w zakresie ryzyka operacyjnego wedlug stanu na datg sporz4d:zaria
informacji wynosi 392tys. zl.

W Banku nie odnotowano strat brutto wynikaj4cychztryzyka operacyjnego.

W trakcie 2019 roku zarejestrowano ,,575" zdarzehryzyka operacyjneg,o ,kt6re miaty miejsce w Centrali

Banku w Polczyni,e - Zdroju oraz w jego plac6wkach: w Oddziale w lDrawsku Pomorskim, na Filii w

Drawsku Pomorskirn orazna Punkcie kasowym w Polozynie-Zdroju.

Zdarzenia i straty operacyjne, zgodnie z prryigtq w Banku Sp6l,rlzielczym w ProlczynLie-Zclroju

klasyfi kacjq zdar':zofi przedstawia porihsza tabela:
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0 0 0 0 0 0

0 0 o 0 0 0

462 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0

104 0 0 o 0 0

i i,:i ogA;t
^..9, r

li,gr,1;'
,iri:;.i r:i:11=

._:.;, ol
.ia: .

: ;,:;,,",,=

ansowa wa rych pqpier6w wartoSciowych:
Waio,Si bilansowa Wariosii gbidziwa 

'

Akcie SGB-Banlar S.A. 1.t38.942
Udziatv w SSO 1.000
Bankowe papiery wartoSciowe
SGB

s03.598

Warto66 bil

Ryzyko stopy procentowej w Banku wymka gl6wnie z niedopasow;ania termin6w przesz;acowania
aktyw6w i pasyw6,'v wra2liwych na zmiany st6p procentowych oraz rriedopasowania tychpozycji ze
wzglgdu na stawki rerferencyjne.

W Banku wystgpu.jie nadwyZka aktyw6w nad pasywami wraZliwymi na zmiarry st6p procentowych,
kt6ra wynosi 42,7oti sumy bilansowej.

Spadek st6p procentowych o 200 punkt6w bazowych obniZa wymk odsetkowy Banku o:
574 tys. zl.

Zasady ustalania stalych i zmiennych skladnik6w wynagradzania s4 zawarte w,,Polityce

wynagradzania praoownik6w, kt6rych dzialalnoS6 zawodowa ma istotny wptyw na profil ryz,.yka

Banku Sp6ldzielczegio w P olczynie-Zdroju".
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N-4cznakwota wyplaconej premii uznaniowej osobom zajmuj4cym stanowiska kierownicze w Banku za

dany rok nie moZe spowodowa6 obni2enia wyniku finansowego Banku do poziomu, kt6ry nir: zapewni

WysokoS6 zmieln:rc,h skladnik6w wynagradzania nie moZe by6 wyasza niz 50oh wynagrodzenia

zasadriczego osdb zajmuj4cych stanowiska kierownicze, a wlmagrodzlenie zasadr1icz<> powinno rniei
tak4 wysokoSi, q-by Bank m6gl prowadzii elastycznq, politykg wynalyodzeri w zakresie z.miennych

skladnik6w.

Wyplata zmiennlrch skladnik6w wynagradzaria nastgpuje jednorazow,c (czgS6 premii rocznej nie jest

odraczana),jeZeli ur noku podlegaj4cym ocenie spelniony jest jeden zponiaszych warurrk6w:

suma bil{rrs;o,wa Banku nie przekraczakwoty 200 mln PLN,

dynamik4 Frortfela kredytowego Banku rok do roku nie przel<raoza 120 %.

Wynagrodzenia,lp<:z:nie z wynagrodzeniem z zysltt, wyplaconych lub rraleinych czlonkom zarzqda

lub organ6w nad?orrc,zych Banku

a)

b)

[f,$szuibg6lnienie 2019 r.

Rada Nadzorcza

Zarzqd if:,:".- I;'l:': ' Fq;T:-: . # '' "',: 4s$"Poo'oo

Osobom zajmuj4cym stanowiska kierownicze przysluguje premia uznaniowa, kl6rej wysoko66 okresla

,,Regulamin wynagriiclzania os6b wchodz4cych w sklad Zarz4du Banku Sp6ldzielczeglo w Polczynie-

Zdrojf'.

Politykg rekrutacji dolrycz4cq wyboru czlonk6w organu zarz4dzaj1cego z:awieraj4: ,,Regulamin dzidlania

Rady Nadzorczej BanJcu Sp6tdzielczego w Polczynie-Zdloju" oraz ,,Regulamin dzialanietZarzzpduBanku

Sp6ldzielczego w Polozynie-Zdroju".

Zarz4dzanie ryzykie:m plynno6ci zostalo podzielone na dwa poziomy:
. zarz4dzapiaryzykiem w dzialalnoSci operacyjnej, w ramach kt6rego:

- kom6rka ksiggowo6ci (zarz4dzania ,,wotnymi Srodkami") odpowiada za zzrz4d:zanie
ptynxrod c i4 kr6tkoterminow4

- kom6rki: depozytowo-rozliczeniowa oraz kredytowa Banlu odpowiadaj1 za gromadizerie
depozyt,6w i udzielania kredyt6w

' za zarzqflzasne ryzyl<rem, w ramach kt6rego Kom6rka Ryzyka odpowiada za iderntyfikacjg,
pomiar, kontrolg i sprawozdawanie.

Gl6wnym ir6dlprn finansowania dzialalnoSci Banku s4 depozyty podmiot6w niefiinansowych, ich
l1cznakwota stanow'i co najmniej 88,9oA pasyw6w og6llem netto. Bank posiada i aktualizuje r;v okresach
rocznych plan poz;rskiwania i utrzymylvania depozyt6rv.
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Bank dostosowuje skalg dzialania do mo2liwo$ci zapewnienia stabilnego finansowania.
Bank zaklada mo2ljLwo66 pozyskiwania dodatkowym 2r6del Srodk6w z Banku Zrzeszaj4cego na
zasadach i w zakresrie mo2liwoSci Banku Zrzeszaj1cego;
W sytuacji awaryjnej, dodatkowym ir6dlem finansowania mog4 byi Srodki uzysl<ane rv ramach
Minimum Depo4/t,o'fvego lub Funduszu Pomocowego na zasada-h ok 

"slonych 
w'Urnowie, Systemu

Ochrony SGB, a talazepozyskanie kredytu refinansowego w Narodowym Ban|* polskrm.
Bank jest czlonkiem Zrzeszetia SGB oraz Uczestnikiern Systemu Ochrony SGB. W zwi4z,ku z 1:ym,
zatz4dzanie ryzytJ.e>nt ptynno$ci odbywa sig zgodnie z zasad,ami ustalonymi w Zrzeszentui Systenrie.
B ank Zr zeszaj 4cy r eal izuj e na stgpuj 4c e zadanta:
I ) prowadzeni e r<>z,liezeh pienigZnych Bank6w Sp6ld:zielczych,
2) zabezpieczamie Bank6w Sp6ldzielczych przed ryzykiem zwi4zanym z zald6ceniami w realiizacii

r o zliczert mipd z'ybankow ych,
3) zabezpieczanie p$'nno$ci sr6ddziennej dla Bank6w sp6tdziel czych,
4) prowadzenie raohunk6w bieZ4cych Bank6w Sp6ldzielczych,
5) udzielanie krerdl6w w rachunku biel4cym Bankom Sp6ldzielczym zgodnie z regulaciami

wewngtrznymi Ilanku Zrzeszaj4cego,
6) gromadzenie narilwyZek irodk6w Bank6w Sp6ldzielczych,
7) prowadzenie rachunk6w MinimumDepozytowego,
8) utrzymywanie aktyw6w plynnych stanowi4cych pokrycie Srodk6w Minimum Dep,oz14ey"ro,
9) wyznaczanie i utrzymywanie zagregowanego wymogu pokrycia pt5mno6ci (LCRi,
10) poSredniczenielw zakupie przezBanki Sp6ldzielcze papier6w warto6ciowych. w ramac,h lirmit6w

ustalonych przez,, Sp6ldzielni g,

I l) przeprowadzarri,e ,,zaglegowanych" test6w warunk6w skrajnych i awaryjnych plarL6w plynno(ici,
12) wsparcie Bank6w Sp6ldzielczych w zakresie narzgdzi analitycznych stuz4cych pomiaro,wi ryzyka

plynno$ci, w [nn wyznactzanie krzywej kraricowego kosztu finansowania.
Jednostka zarz4dzaj4ca Systemem ochrony realizuj e nastgpuj4ce zadania'.
1) udzielanie potm.ocy ptynno6ciowej Uczestnikom, zgodnie z przepisami obo,,viqzuj4cymi w

Systemie Ochrony,
2) wyznaczanie rminimalnego zasobu aktyr,v6w ptynnych w Systemie Ochrony (m.in. poprzez

aktualizacj g klvoty Minirnum Depozytowego),
3) ustalanie limitrirv ryzyka p\nnoSci w Systemie Ochrony;
4) monitorowanie poziomu plynno3ci Uczestnik6w ntr zasadzie indyrvidualn ej i zagregowanej,
5) prowadzenis urymiany informacji o ryzyku p\nnosci pomigdzy uczestnikami,
6) opracowanie procedur wzorcowych dotycz}cych zarz4dzaria ryzyl<temptynnodci.
Nadwy2ki Srodk6w niewykorzystane na dzialalnoSd kledytow4 lub nie przeznaczone przez Bank na
zakup irxrych akty\ z{vv/ (w tym aktyw6w prynnych) gromadzi Bar:tkZrzeszaiqcy.
Bank moZe w inny spos6b zagospodarowai nadwyZkg dirodk6w tylko za zgod4Banku lz-rzeszqqcego,

Na datg sporz4dzarni.a niniejszej informacji Bank wykazywal nadwyzkg pfunno6ci (rozumian4 .jako
maksymalna kwota drrodk6w, o kt6r4 mog4 zostai zmniejszone aktywa plynne, aby relgulacyjne nLiary
p\mnoSci nie spadty poniZej wymaganego minimum:

Nazwa nadwyiki Wart'osi natdwiiki
w tys.til.

LCR ponad minimum - na.dwyZka aktyw6w plynn,rch 2.t77

Wielko56 miar ptynno$ci oraz wskaZnika LCR przedstawiaj4 sig nastgpuj4co:

Nuzwa, WieIfu d,'. Obowiqzuiqcy pa,fiom
Nadzorcza miara ptynnoSci
dlusoterminowei I{SFR.

r62,420 nLinimum 11 [%

WskaZnik LCR 404% minimum 8l)%

WielkoSci charakterl,slyczne dla wskaZnika LCR na koniec czterechostatnich kwartalirw roku:
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ffi
fii=

;,{qi '

:! ii:l:
::;:ii:N.; r\

K,partal
koltczqey
rtik h)

Zabezpieczenie przed
utrata plynno6cii

5.881 7.857 6.862 6.273

Wyptywy $rodl
pienieZnych ne1

)\;v

o
5.816 5.788 5.949 6.2r8

Wskaznik pokr
wvolvw6w nett

cla
I

405% 543% 46r% 404%

Urealniona luka pl5mmoSci dla pierwszych trzechprzedziaL6w z uwzglgdnieniem pozycjibilansowych i
pozabilansowyc\ orarz skumulowane luki pl5mnoSci przedstawiaj4 sig nastgpuj4co:

Na datg sporz4dpaniia niniejszej informacji Bank posiadal mo2liwo66 skorzystania z: nastqpuj4cych,
dodatkowychirQde>t finansowania: (wypisa6 z rejestru altematyrvnychir6det finansowania)

Przyczyny, kt6re mog4 spowodowac naraLerie Banku naryzyko plynno6ci to:
. niedopasowpnie termin6w zapadalno6ci aktyw6w do termin6w zapadalno$ci pas'gw6w i istnienie

niekorzystnej slrumulowanej luki ptynno6ci w posjzczeg6lnych przedzialach,
r przedtermirlowe wycofirwanie depozyt6w przez ldtent6w zaburzaj4ce prognozy przyplywlw

pienigZnych Banku,
. nadmiema \orrcentracja depozyt6w pod wzglgdern duZych kontrahent6w,
o zrrdcz4ce zagngahowanie depozytowe os6b wewngtrzny ch Banku,
e konieczno6tl pozyskiwania depozyt6w po wysokim koszcie w sytuacji naglego zapolrzebtowania na

Srodki.
. wadliwe pl4ny awaryjne ptynnoSci nie uwzglgdnizri4ce szokowych zachowah klient6w,
o niski stosunek <lepozyt6w, w tym depozyt6w stabilnych do akcji kredytowej Banlcu,
o niewystarc4ai4<>e firndusze wtasne do finansowania aktyw6w strukturalnie nieptynnych,
o ryzyko repqtacji.

Bank dywersyfi ltuji e 1rodla fi nansowani a poprzez:
. oglaniczarie deryozyt6w duZych deponent6w,
e r6imeterminy'rvymagalno$ci depozyt6w,
o r6imy charalkter depozyt6w: depozyty terminowe lbiehqce,

Bank ograni czarya tyzyka plyrno6ci poprzez:
r stosowanie li.rnLit6w ograniczaiqcych ryzyko plyrrno6ci, w tym wewngtrznych limit6'w systemu

ochrony,
. systematycin'e testowanie planu awaryinego plynnoSci zapewniai4cego niezakl6cone prowadzenie

dzialalno$ci vr przypadku wyst4pienia sytuacj i kryzysowych,
. lokowanie pa,cl,wy2ek w aktyr,va ptynne, kt6re mai4 zazadanie zapewnienie przetrwanie w sluacji

skajnej,

Przedz ull|rtvWoitll :do'.1'miiilaikj;,t. odldo3miesiecv od3do6miesidcv
Luka bilansowi slarmulowana 1.06 1 aa t.72

Rodzai Kwota, l;Yarunki dostgpu
otwarte niewyk
rachunku biezat

)r,z)/stane limity kredytu w
)vll'l w Banku Zrzeszaiacvm

0 w ci4gu 1 dnia

po2yczka ptynr >Sc:iowa z Funduszu Pomocoweso 62.552 w sytuacii awaryinej
lokata ptynnoSciiowa ze 6rodk6w Minimum
Depozytowego

161 tt7 w syruac.ll awaryJneJ

4I



' przyst4pienie ,Co Systemu Ochrony SGB, kt6re zapewnia w uzasadnionych przypadkach pomoc
ptynno6ciow4 z Funduszu Pomocowego,

. utrzymywanie l\dinimum Depozytowego w Banku Zrzeszaj4cym,
o okre6lanie progroz nadwy2ki z uwzglgdnieniem doclatkowego bufora plynnofci,

Gt6wnymi pojgciarmi stosowanymi w procesie mierzenia porycjiptynno5ci iryzykaplrnno5qi s4:
1) baza depozytowa - zobowi1zania terminowe i 6ie24ce wobec osob frzyczny,ch oraz irurych

podmiot6w nierfiinansowych, z wyl4czeniem trans'akcji dotycz4cych obrotu na hurtowym rynku
finansowym,

2) depozyty *baza depozytowa oraz zobowi4zania terminowe ibieil4ce wobec instytucji r:z4dovrych
lub samorz4dorv'ych oraz podmiot6w finansowych, z wyL4czeniem bank6w ;

3) pfynnoSi dzienna - zdolnoSi wykonania wszystkich zobowiqzaipienigznych na zarmkniq:cie drnia;
4) pfunnoSlbieh4c,tr- zdolnoSd wykonania wszystkich zobowi1zanpienigZnych w tsrminie platrro3ci

przypadaj4c-,rm lv okresie 7 kolejnych dni;
5) plynrro$d kr6tkoterminowa zdolnoS6 wykonania wszystkich zobowi4zarh pi,onigzrych

w terminie platnrcSci przypadaj4cym w okresie 30 kotejnych dni;
6) plynnoS6 Sredrrircterminowa - zapewnienie wykonania wszystkich zobowi4zah pieniq2nych w

terminie platno3ci przpadqqurm w okresie powy2ej 1 miesi4ca i do 12 miesigcy;
7) plynno66 dlugoltermirnowa - monitorowanie moZliwoSci wykonania wszystl<tch zctbowi4zah

pienigznych w terminie platnoSci przypadaj4cym w okresie powy2ej 12 miesigcy;
8) bufor ptynno6ci - oszacowana przez Battk wys,oko$i potrzebnych aktyw6w nieobc;i42onych,

stanowi4ca zalc<tzpieczenie na wypadek zrealizctwania sig scenariuszy warunk6w skajrrych
p\tutoSci w ol,reSlonyrn, w obowi4zuj4cej w Banlku Strategii zarz4dzania ryzykiem ,,horyzo,ncie
przeLycia";

Bank wykorzystuje wyniki 1.est6w warunk6w skrajnycft do: planowania awaryjnego, wyznacz:,ania
poziomu limit6w, sziacowania kapitalu wewngtrznego, zmiany polityki plynnoSciowej JBanku.
Awaryjne plany plynnoSci zostaly zinlegrowane z testami warunk6w skrarjnych poprzez
wykorzystywanie test6w warunk6w skrajnych jako scenariuszy uruchamiaj?cych awaryjny plan
plynnoSciowy.

W celu utrzyrnywan'.iaryzyka ptynnoSci na odpowiednim poziomie oraz sprostania zatrtotrzeltowaniom
na Srodki ptynne rr syluacjach kryzysowych Bank utrzymuje odpowiedni4 wierlkoS6 akyw6w
nieobci42onych lutr dodatkowych Lr6de\ finansowania,, kt6re mog4 by6 natychmiast rvykorzystl.rvane
przezBank jako z16<1lo Srodk6w ptynnych.
W ramach alternatywnych ir6de,l finansowania Bank wyr6imia
1) sprzeda? wysokoplynnych aktyw6w (aktylva nieobci4Zone) lub zaci4gniEcie kred'yt6w

zab ezpieczon)/c h tymi aktyw ami,
2) dodatkowe ir5clla finansowania w postaci:

a) wykorzystimiaprzyznanych linii kredytowych,
b) sprzedazy innych aktyw6w, w tym kredyt6w,
c) pozyskanizr niezabe:zpieczonego finansowanier z Banku Zrzeszaj4cego,
d) pozyskaniar poLy czki ptynno6ciowej ze Sp6ld;zielni,

Do aktyw6w nieotrci4zonych mog4 byf zaliczane aktlrra, kt6re spelniaj4 wszystkie :z w)mLienionych
warunk6w:
1) brak obci42eri,
2) wysokajakoS(i lkredytowa,
3) latwa zbywalrLoSd,
4) brak prawnyc,h, regulacyjnych i operacyjnych przeszk6d do wykorzystania ahyw6w w celu

pozyskania Srodk6w,
5) sprzeda| aktyra nie oznacza konieczno6ci podejmowanianadzwyczajnych dzialan.
Bank utrzymuje altywa rrieobci4Zone (liczone wedlug warto6ci bilansowej) na poziomie r6wnym lub
wy?szym od wyzniN>zonego trufora plynno$ci.
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Z zakresu ryzyka ptynno6ci w Banku funkcjonuje system informacji zarz4dczej, kt6ry' pozwala
Zarzqdowi i Radzie,)rladzorczej na m.in.:
1) monitorowanie poziomu ryzyka, w tym przyjgtych limit6w,
2) kontrolg realizacji cel6w strategicznych w zakresiet ryzykaplynnoSci,
3) oceng skutk6u' podejmowanych decyzji,
4) podejmowanier odpowiednich dzialahw celu ogran.iczarua ryzyka.

Raporty z ryzyka phrnnoSci dla Zaruydu sporz4dzane s4 z czgstotliwo6ci4 przynajmniej miesigczr4, a
dla Rady Nadzorczej z czgstotliwo5ci4 przl'najmniej polroczn4.
S ystem informacj i'.zar z4dczej z zakr esu ry zyka plynno S ci zaw ier a m. in. dane na temat :

1) struktury ir6de\ finansowania dzialalnoSci Banku, ze szczeg6lnymuwzglgdnieniem depozyt6w,
2) stabilnoSci ir6d'elfinansowania dzialalnoSci Banku, w tym oceny zagrohenwynika.li4cychznaglego

wycofania depozyt6w internetowych i mobilnych, a talde depozyt6w dla kt6ryrth Bank stosuje
ponadprzecigtne stawki oprocentowania,

3) stopnia niedoprasowania termin6w platno6ci pozyc-ii bilansowych i pozabilansowych;
4) wptywu pozycji. pozabilansowych na poziom ryzy1<a ptyruroSci,
5) poziomuaktlnv6wnieobci4Zonych,
6) analizy wskaZni.k6w plynnoSci,
7) wynik6w testirvr warunk6w skrajnych,
8) ryzyka zwi1zanego z plynnoSci4 dfugoterminow4,
9) wynik6w testtrvr warunk6w skrajnych,
i0) stopnia przestr:zegania limit6w.

Zgodnie z art. 429 ust. 2 Rozporz4dzenia CRR tsank mierzy ryzyko dZwigni finansowej poprzez
obliczanie wskaZnika dZwigni finansowej liczonego jako wyra2ony w procentach udzial kapiitalu llier
I (miara kapitalu) w aktywach wedlug warto6ci bilansowej, powigkszonych o l1czn4 h,votg
zobowi4zah pozabi.limsowych udzielonych (miara ekspozycj i calkowitej), przy czym:

1) w aktyvrach wedlug warto6ci bilansowej llank nie uwzglgdnia pozycji pomniejszajqcych
kapital podstawowy i dodatkowy Tier I, w szczeg6lnoSci: warto6ci niematerrialnych i
prawn'ych pomniejszaj4cych kapital podstawowy Tier I, udzial6w kapitalorrych
pomni,ejszaj4cych kapital podstawowy i dodatkowy Tier I, aktyw6w z: tytulu po<latku

odrocz:onego opartych naprzyszlej rentowno6ci pomniejszaj4cych kapital podstawowy Tier
I;

2) wartoS6 ekspozycji pozabilansowych jest wyliczana od wartoSci rrominalnej (bez

uwzgliclniania korekt ztfitrturezerw celowych i odpis6w aktualizuj4cych odnosz4cych sig
do odsetek) z uwzglgdnieniem wsp6lc4mrLik6w konwersji, z zastrzezeniem dolrrego limitu
I 0o/o dla p ozy cj i p o zab il ansowych ni ski e g<> ry zyka.

Les tawlerue dotycz4ce uzgodruenra aktywow ksrggowych t ekspozyc wska2nikardzwi
Ln.* Pozvcia Kwota
I Aktywa razem wedlug opublikowanych sprawozdaf

finansow'vch
78 665

6 Korelta z; tytulu pozycji pozabilansowych (tj. konwersja na
kwotv elcuriwalentu kredvtoweso eksoozvci i oozabilansowvch)

0

7 Inne korelilv 0

8 Miara ekspozvcii calkowitei sktadaiacei sie na wskaznik dZwieni 77 776
*) numeracja zgodna z Rozporzqdzeniem wykoncrwczym Komisji
2016 roku ustanawiajqcym standardy techniczne w odniesieniu
w s kain ika diw i gnti ln s ty tucj i

2. Ujawnienie u,skalnika dZwigni

(UE) nr 2016/200 z dnia 15 lutego
do ujowniania infctrmacj'i na temat
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L,p. Pozycja

E k s p o ty cj e w s k,a in i k,o
diwigni o,kreSlone w
rolporx,gd'leniu w
spruwie wymogiw
kapitalowvch

tt&sp{
iit*cir

rzycje bi
,!x,:#.T:x1;;'1ffi;,m:*:;f "a"r;t-'t'u*utfr no"*""'*vd;

I Pozycje tr,i.lanso.we (z wyl4czeniem irrstrumenrl6w poct oaffi
transakcji linansrowanych z:, u,yciem papier6rv warto5ciowych i
aktyw6w powiemiclzych ale z uwzgl gciLnieniem zabezpieczenia)

76 zI54

2 (Kwoty al<tywovr, odLliczane przy ustalaniu kanitalu llier I) n
a
J Calkowitre elksporycje bilanso,we (z wytaczeniem

instrumenrt6w por:hodnych, transakrji ltinansowanych z
uiyciem papier6w wartoSciowych i aklyw6w powiernic:rych)
1$uma wier:sry lt i 2)

76 zl54

Inne, uozvcie oozabrilansowe
I] Ekspozyc-ie: pozabilansowe wyrazone wartoSci4 nominalna t,rrrtto | .\? 

1

18 (Korelrty ll tytuhr konwersji na kwoty e,kwiwalentu kred{oweEo) 0
10 Inne gkspo,zycje> pozabilansowe (surna rvierszy l7-18) t:tzlut" 

" "' Ka.pital i *i*, ekspdzvcii carlk<iwitei
ZU Kapital Tier I 7 607
21 Miara eksp,ozvc ca:tkowitej sk{adajacei si9 na wskaZnik dZwisni 77 ",t76

,F.:..,.':r "'#il._fl ,q .: .-il ,'a; r,- "-;:+: -iT;--- F -14ffiiffi[dryvicni-
22 Wska2nik <lZwisni 9.78

3. Podzial eksp,czycji bilansow'ych (z u'yl4czenir:m instrument6w po,ohodnych, transakcji
finansowanycLL :z uzy,;ienn oaoier6w wafir:(ciowvclr i eksrrozvcii wwlncznnwcl-rnans owanycf:r .z u2y,31sl:r1 paprerow wartoSciowych i ekspozycii wV{ Lr

L.p. Po4ycju

Eks,oozycje wskuinikn
diwigni okreiloni w
rozponqdzeniu w
spraw,ie w.ymogdw
kapitalowvch

EU:I Calkovyite ekspozy'cje bilansow'e ,(z wyl4czeniem
instrurn,entdvr pochodnych, transakcji finansowanych z

;,Tfi :" 
papier6 w wartoSciowych i el<spo4ycji wyl4czny,ch)

76:154

EU-2 Ekspozyc e zaliczane do portfela handlovreso 0
EU-3 Ekspozyc e za.liczane do portfela bankoweso w tvm: 76 tJ54
EU-5 )lil<spozycjr: traktowane iako ekspozycie wobec pafistwa 418
EU-6 JBlcspoz;ycjr: wc,bec sern:Lorz4d6,rv regionalnych,

rwielostrorunych bank6w rozw,oju, organizacji
migdzynarodowych i podmi,rt6w sektora publicznego
lct6ryctL nie traktuie sie iak pafistwa

129

EU-7 lnstytur;je 28 t92
EU-8 I31<sp oz ycj e zab ezpieczone na nieruc homo Sciach 30 063
EU-9 lllcspozyci r: detaliczne 21.27
EU-l0 l?rzedsigbirtrstwa 6 064
EU-l1 I3J<spozycjr: kt6rych <lotyczy niewykonanie

:i:obowi4zania
2 zl20

EU-12 Pozo stale ekspozl,sj e (np. kapitalowe, sekuryt y zacy.jne
i inne akllrvzr nie generuj4r;e zobowiqzania
la'edytowego)

6 ?.41

4. Informacje jakoSciou'e
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Opis proceclur
stosowanl;,ch w celu
zarzqf,uriu ryzykiem
nadmiernej' diwigni
Jinansowej

Ryzyko nadrniernej dZwigni finansowej Bank klasyfikuje do

ryzyk nieistotnyclh; zarz1dzanie tym rodzajem ryzyka odby'lva
sig w ramach ryzyka kapitalowego - w oparciu o zatwierdzon1
w Banku Strategig zarz4dzania i planowania kapitatowego.
Takie podej6cie wynika z faktu, 2e Bank do obliczania aktyw6w
wa2onych ryzyl<tem stosuje metodg standardowzp (co c,granicza
nadmiern4 m oZliwo S 6 wykorzystyw aria ni2szy ch w ag ry zyl<a) .

W zwi4zku z tynt zachowanie odpowiednich wsp6lczynnik6w
kapitalowych, powoduje, 2e wskainik dZwi.gni utrzymuje sig
r6wnie2 nab<tzoi

Funkcjonuj4cy w B;anku system zarz4dzania ryzykiem i system kontroli wewngtrznej sil zorganizorvane
na trzech, tiezaleim5,ch i wzajemnie uzupelniaj 4cych sig liniach obrony (poziomach).
1. Na pierwszq - linig obrony sktada sig operacyjne zarz4dzanie ryzykirtm prowstalym

w zwi4zku z dzlirilalnoSci4 prowadzon4przez Bank"
2. Na druga liniq qlbrony sklada sig:

1) zarzEdzani'e ryzykiem przezpracownik6w na s.pecjalnie powolanych do tego stanowiskach lub
w kom6rkach organizacyjnych, niezaleznie od operacyjnego zarzydzaria ryz;yl<terrt na
pierwszym poziomie,

2) kom6rka ds. zgodno6ci i kontroli wewngtrznej / testowanie pionowe
3. Trzeci4 linig olbrony stanowi audyt wewngtzny realizowany przez Sp6ldzielczy llystem Ochrony

SGB.

4. Na wszystkich. trzech poziomach, w ramach systemu zarzqdzania ryzykjem. i systemu kontroli
wewngtrznej, pracorrvnic,y Banku w ramach realizowanych czynnoSci odpo'wiednio stosuj4
mechanizmy lkontrolne lub niezalelnie monitoruj4 (poziomo lub pionowo) przestrzelganie
mechanizm6w kontro lnyr;h.

Poszczeg6lne linie obrony, w ramach systemu kontroli wewngtrznej s4 odpowiedzialntt za'.

1. Pierwsza linia olbrony - projektowanie i zapewnienie przestrzegania mechanizn6vir kontrolny:h, w
szczeg6lnoSci 'w procesach biznesowych funkcjonrLj4cych w Banku oraz zgodnoSci postqpowarrja z
regulacjami.

2. Druga linia obrrony:
1 ) monitorou'anie bieZqce przyj gtych mechanizmr5w kontrolnych,
2) przeprowadzanie pionowych test6w mechanizn6w kontrolnych,
3) oceng adelnvatno$ci i skuteczno6ci mechanizmf'w kontrolnych,
4) matrycg ftmkcji kontroli,
5) prowadzeni,e rej estru nieprawidlow o{ci znacz4cych i krytycznych,
6) raportowani e znaczqaych i krytycznych nieprawidlowo6ci.

3. Trzecia linia obrony odpowiedzialna jest za badanie oraz ooenQ| adekwatnoSci
i skuteczno6oi mecharrizm6w kontroli i niezale2nego monitorowania ictL prz<tstrzegania
odpowiednio w ramach pierwszej i drugiej linii obrony, zar6wno w odniesieniu do sysitemu
zarzydzatia ryzykiem, j ak i systemu kontroli wewngtrznej.

W Banku zapervniona jest niezaleznoS6 monitr:rowania pionowego poprzez jednoznaczne
wyodrgbnienie linii obrony oraz riezale2noS6 monito:rowania poziomego poprzez rozdzielerue zzadan

dotyczqcych stosornania danego mechanizrnu konlrolnego r tiezaleimego mon.itorowania jego
przestrzegania w ramach danej linii,
Za monitorowanie poziorne (weryfikacja biel1ca, test,owanie) w ramach danej linii odpowiedzialni s4
w y znaczeni pra co',rr ni cy.
Za monitorowanier pionowe pierwszej linii obrony przez drug1linig obrony odpowiada kom6rka ds.
zgodno6ci i kontroli wewngtrznej / testowanie pionowr:.
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