Informacj a z zakresl

profilu ryzryk^ i poziomu kapitalu
Banku Spr6ldzielczego w Polczynie-Zdroju
wedlug stanu na 31.12.2020 roktt

Niniejsza iDfbnnacja z zakresu profilu ryzyka ipoziomu kapilalu dotlczy:

Bn

k

Spdl lxielczego

,t,

Polclnie-Zltoju

Bank jesr UczcstnikieDr Systeinu Ochony SGB, kt6rego gl6wnym celein jest zapewnianie plynnoSci i
w)placalnoSci.
Z ucTestnictwa !v Systemie $ynlkaj4 korz),Sci ni9dzy innymi dostep do srodk6w pomocouych w
sytuacjach zagrozenia prynnosci hrb wyplacalnosci. oraz obowiqzki. do kt6rych nale:ry m.in. slosowanre
systemu lin]itow ustalonych w Systemie onz poddarvanie si9 dzialaniom prewencyjnym podejmo\\anlm
prez jednostki zarzadzajqcE Systemen.

Bank nie posiada zaangazowania kapitalo{ego
konsolidacji ze sprawozdaniem Banku.

l

Cele dla istotn

r)

Rlzyko kredyto$e (w rym koncentracji.

w

podmiotach. kt6rych sprawozdania nie podlegajq

ka oraz spos6b ich realizacji

detalicznych ekspozycji ked]-row]ch oraz ekspozycji

kredyto\ych zabezpieczonych hipotecznie)
Cele strategiczne rv zakresie ryzyka kredytorvego obejmujQ:

a.
b.

2)
3)

wdrozenie systemu zarzEdzania ryzykiem kedltorvym zapesriajeccgo stabilny rozw6i
optymalnego jako(ciowo poltfela kedytowegor

utrzynywanie jakosci porrfela kedytorvego Banku. lv]-mzonej udzialem krcd)'t6N

zagrozon)ch w kredj,tach og6lem na poziomi€ nie wy2s7-ym od 8%
utrzynlwanie wskaznikow NPE i NPL ponizej 5%.
utz)'mylvanie pokrycia rezenvami celolyni odpisami na odselki naleznoSci zagrozonych od
podniot6w sektora niefin:rnsowego i nrstltucji rzadowych lub samorz4dow,vch na pozjomie co najmniej
33%l
ograniczanie ryzyl€ uhaty lvatosci akty$6w. wynika.jQcego z pozostatych (poza kredylami) aktywow

c.

i

Banku.
Bank realizuje cele slmlegicznc poprzezl

l)

stoso'lanie odpowiednich standa.d6w zawarlych w regulacjach kredytoilch. w szczegolnoici
dorycz4cych oceny zdolno(cikredylowej klicnl6\r Banku oraz prowadzenia monitoringu kredyt6w;
2) ustanawianie skutecznych i adekratnlch do ponoszonego ryzyka zabezpieczen splaty kredll6w, w
szczeg6lnosci: r.cr),fikacja ich warto(ci i pl),nnosci, zarowno podczas oceny wniosku krcdytowego,jak
w €nach pro$adzonego monitoringu. ogmnicanie ryzyka plawnego procesie ustanawiania
zabezpieczen;
inwestowanic nadq-zek zgronadzon),ch srodk6s.na lokatach w Banku ZtzeszajTcyn lub w dluzne
papiery warroSciowe Skarbu PansNa lub Narodowcgo Banku Polskiego.
urrz),mywanie $ bilansie Banku tylko potfeli aktywow o charakterze baokoulm;

\{

i

3)

1)
5) dostafczlnic Zarz4do$,i Banku informacji

o

poziomie ryzyka krcd)'towego unozliwiajEcych

podejmorvanie ost.oznosciowych. zasadn]_ch decyzj i dotyczqcych dzialalnosci kredylowei Bankn.

Celc stratcgicznc w zakresie ryzlka konceniracji obejmujq:
utrzymywanie umialkowanie zdywersyfikowanego potfcla krcdyto$ego w zakresie uwarunkowanyn
terenem dzialania Banku;
2) bezwzglgdne przestfzeganie limitow duz)ch ckspozycjiokreSlonych q CRRi
Bank realiz{e cele slfalcgiczne poprzez:
1) angazowanie sil Banku w branze. '! ktortch obsludze Bank posiada wieloieinie doswiadczenie ofaz
ustalanie limit6w koncentncji w pojedyncze branze;
ograniczenie iqcznej kwoty duzych ekspozycji do poziomu 300% uznanego kapltalu;
ograniczenie l4cznej kwoly zaangazo$'ania wjeden podmiol Iub podmioly powiqzane do pozionu l6%
uznanego kapjlalu;
ogLrnicanic Lyz),ka koncenlracji w ten sam rodzaj zabczpieczenia w postaci hipoleki poprzez
opracowanie i stosowanie odpowlednich standard6s, lostgporvania dolyczEcych zarzadzania ryzykienr

l)

i.

2)
i)

1)

ekspozycl i kred)towych zabezp ieczoDych hipoteczn

ie

l

w zakresie ryzyka zwi4zanego z udzielaniem kr€dyt6w zab€zpieczonych hipotecznie
obejnujq:
l) wdrozenie. weryfikacja i aktualizacja zasad zarzqdzania ryzykiem vt obszatze z\ i4zanym z
ekspozycjami zabezpieczonymi hipotecznie. kt6re b9d4 uwzglgdniab w spos6b adekwatny do skali
Cefe strategiczne

prowadzonej dzialalnoSci zap;sy dobrych praktyk w zakresie zarz4dzania ekspozycjami ked)4owymi
zabezpieczonymi hipotecznie;
prolvadzeri€ dzialalnosci w zakesie zwiqzanym z udzieianiem kredyt6w zabezpieczonych hjporecznie
majqcej na celu utrzymanie %angazowania na nieistomym poziomie;
utrzymywanie odziatu portfela kredyt6w zagrozonych z.abezpieczony.h hiporecznie na poziomie nje
wyzsrym od 8% calego pohfela kredyt6w abezpieczonych hipotecznie;
zaangazowanie sig w ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie maksyrnalnie do 400% ich
udziatu w uznanym kapitale.
Bank realizuje cele straregicz e poqzezl
udzielanie kedyt6w zabezpieczonych hipotecznie, ryIn klientom deialicznym w przr?adku kt6rych
poziom rclacji wydatk6w zwiqzanych z obslug4 zobowi4zari ked),towych i innych niz kredytowe
zobowiAzan finansowych do dochod6w tych klienrdw (wskaZnik Drl) ni€ przekacza okreslonych

2)

3)

4)

l)

2)

stosowanie limil6w LtV, na maksymainym poziomie:
a) 80% - przypadku ekspozycjikred),towych zabezpieczonych na nieruchomoiciach mieszkalnych,

b) 90% - pzypadku ekspozycji kedtao\rych zabezpieczonych na njeruchomoiciach mieszkalnych,
gdy cz?S6 ekspozycji przekraczaj4ca 80% LtV jest odpowiednio ubezpieczona lub ked),tobiorca
przedstawil dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady Srodk6w na rachunku bankor]an lub
poprzez zastaw na denominowanych w zlotych dluznych papierach wanosciowych Skarbu Panstwa
lub NBP,
c) 75% - w przypadku ekspozycji kedltowej zabezpieczonej nanieruchomosci kornercyjnej;
d) 80% - w przypadku ekspozycji kred',towej zabezpieczonej na nieruchomoSci komeicyjnej, gdy
cztS6 ekspozycji pftekracz.ajEca 75% LtV jest odpowiednio ubezpi€czona lub kJedltobiorca
przedstawil doda*owe nbezpieczrnie w formie blokady Srodk6w na rachunku baDkowym lub
poprzez zastaw na denominowanych w zlotych dluznych papierach wartoSciorvych Skarbu Panstwa
lub NBP.
kierowanie ofeny kedlt6w hipotecznych gl6wnie do klient6w detalicznych. pr€fercwanie
zabezpieczen hipotecznych w postaci nieruchomosc; mieszkalnych, stosowanie maksynalnego okresu
kredytowania 30 lat;
stosowanie osroznego podejjcia do wycen nieruchomo(ci, m.in. poprzez:
dokonywanie weryfikacji wycen puez pracownik6w posiadaj4cych odpowiednie przeszkolenie;
zlecanie ponownych wycen, jezeli w ocenie Banku wartoli nieruchomosci obnizyla si9 o 15% i
iezeli z bezpieczeria ekspozycji Banku na t€j nieruchonosci pomniejszaj4 pods.aw9 naliczania
rezerw celowych i odpis6w aktualizujqcych dotyczqcych odsetek.
Cele stratesiczne w z.akresie ryzyka detalicznych ekspozycji kr€dytowych obejmuja:

3)

4)

l)

a)
b)

i aktualizacja zasad zatz4dz^tia tyzykiem w obszarze zwiqzanln z
detalicznymi ekspozycjami kredytowymi, kt6r€ bfdE uwzglgdnialy w sposdb adekwatny do skali
prowadzonei dzialalnoSci zapisy dobrych praktyk w zakres;e Arqdzania detalicznymi ekspozycjami
wd.ozenie, weryfikacja
kedlroul,m ir

2)

prowadzenie dzialalnosci

w zakesie

zwiEzani,m

z

udzielaniem detalicznych eksporycji ked)4owych

majqcej na celu utrzymanie zaangazowania na nieislotnym poziomie;

3)
4)

L

utrzymywanie udzialu portfela detalicznych €ksporycji zasrozonych na poziomie nie wyzszyn od 8%
calego portfela detalicznych ekspozycji ked),towych;
zaangazowanie sii w detaliczne ekspozycje kredytowe maksymalnie do 22% ich udzialu w portfelu

ked',towym.
Bank realizuje cele snategjcae poprzez:
przyj9cie maksymalnego okresu kredytowania dladetalicznych ekspozycji kedylowych na T lat;

l)
2)

w przypadku kt6rych poziom relacji wydatk6w
zwiEzanych z obslug4 zobowi4zan ked),towych i innych niz kedtaowe zobowiqzai finansowych do
dochod6w tych klient6w.
Celc strategiczne w zakr€sie ryzyka ekspozycjami nieobslugiwanymi (NPE) i restrukturyzowanymi (FBE)
Celem strategicznym zatzqdznia ekspo4ciami nieobstugiwanymi i restrukturyzowanymi jest zapewnienie
w Srednin terminie realizacji cel6w zwiqzanych z oczekiwanyn poziomem portfela zagrczorego oraz
poziomem rezerw celowych Banku, zgodnie z wymogami IPS-SCB oraz zalozeniami planu finansowego
Banku i wewnetrznego Planu Naprawy.

l.

udzielanie kredytdw detalicznych tym kli€ntom

Jezeli wskaznik kedyt6w zagrozonych (rozumiany jako wskaznik NPL) jest r6wny lub wyzszy niz 5%,
Bank realizuje cele ob€jmuj4ce:
analiz9 czynnik6w, rv tym r6wniez makoekonomicznych, powoduj4cych powslanie ekspozycji
nieobs{ugiwanych;
identyfikacj9 skali ekspozycji kedytowych nieobslugirvanych;
wyznaczenie metod redukcji ekspozycji kedytowych nieobslugiwanych ze wskazaniem stosowanej

1)

2)
3)

neiody redukcji, w zaleznosci od okresu, w kt6rym ekspozycja stala si9 nieobslugiwana oraz

4)
5)
6)
7)
8)
2)
L

4)
5)
6)

i

minimalizowanie stmt

operacyjnych oraz wyeliminowanie przyczyn ich powstawania;

skutecznego systemu konlroli wewnetrznej pozwalajacego na
i korygowanie wykryfych nieprawidiowosci (w szczeg6lnoici w obszarach najbardziej

ryzyKo);

odpowiednich warunl6w techniczrych

(w rym

monitorowanie
narazonych na

technologicznych) wspierajecych

w spos6b bezpieczny dzialalnosd Banku i przetlvarzane przez niego informacje;
procedur opisujacych istniejace w Bantu procesy, kt6re regulamie s4 dostosowywane do anieniaj?cych
warunk6w otoczenia wewnQtrznego i zewnglrznego;
plan6w awaryjnych i plan6w zachowania ciEgloSc; dzialania Banku.

Ryzyko plynnosci
Cele strategiczne w zakesie ryzyka plynnosci obejmujq:

l)

2)
2.

monitorowaniu ryzyka ekspozycji nieobslugiwanych;
uwzglgdnienie w strullurze organizacyjnej pracotnika,/zespolu, odpowiedzialn€go za monitorowanie
ryzyka ekspozycj i r€sirukturyzowanych i windykowanych.

racjonalizacjekoszt6w;
zwiikszenie szybkosci oraz adekwatnosci reakcji Bantu na zdarzenia od niego niezalezne;
automaiyzacje proces6w realizowanych w Banku, pozwalajEcE w spos6b bezpieczny zredukowai
ryzyko wynikajqce z bt9d6w ludzkicl,,
5) wdrozenie efektywnej struktury zatz\dzania ryzykiem operacyjnym, w tym okreslenie 16l i
odpowiedzialnosci w zakesie zaft4dzania ryzykie1r, opemcyjnym.
Banl realizuje cele strategiczne poprzez opracowanie i wdrozeniei
l) systemu zarzEdzania ryzykiem operacyjnym, adekwatnego do profilu ryzyka Bankui
2) systemu zarzadzania zasobami ludzkimi, kt6ry pozwala na stworzeni€ kultury organ zacyjnej
wspierajacej efekrywne zrzqdzanie ryzykien operacyjnym;

3)

3)
L

badanie potencjalnego wplywu niepowodzenia wprcwadzonych dziabn ograniczajqcych powstawanie
ekspozycji kedltowych nieobslugiwanych na wynik finansowy banku orazjego pozycje kapitalow4;
opracowanie raportu, na podstawie kdrego orya y zarz4dzaj4ce, vyskaj4 wiarygodn4 infornacjg o

Ryzyko operacyjne
Cele strategiczne w zakesie ryzyka operacyjn€Co obejmujq:
l) oprymalizacjg efektywnosci gospodarowania poprzez zapobiegznie

2)
3)
4)

2.

monitorowanie skutecznosci zastosowanej m€tody;
oFacowanie planu operacyjnego, w kt6rym zostan4 wskazane czynnosci, prowadzone w okrcSlonym
czasie, zmierzajace do ograniczenia powstanie €kspozycji kredytowych nieobslugiwanych;
rzeteln4 anali4 tyzyka ph/nnosci przyjetych zabezpieczEn z uwzglgdnieniem monitorowania ich

zapewnienie finansowania aklyw6w

dzialalnosci

Banku lub w

i

terminowego wykon]'wania zobowiEzan

w toku

innych warun&ach, kt6re mo2na

nornalnej

plzewidzied,

b€z koniecznosci poniesienia strabl:

zapobieganie powstania syluacji kryzysowej, zwlaszcza z powodu czlnnik6w wewnqtrzbanko\rych
oraz posiadanie aktualnego i skutecmego planu awaryjnego na wypadek wyst4pienia takiej sytuacji,
Bank realizuje cele straregiczne poprzez.
utrzymywanie przez Bank nadwyzki a&tyw6w nieobci?zonych na minimalnym poziomie stanowi4cym
zabezpieczenie na wypadek zrealizowania si9 scenariuszy warunk6w skrajnych plyinosci w
,,hofyzoncie prze?ycia" \,lynosz4cym 30 dni (tolerancj a ryzyka plynnosci);
realizowanie strategji finansowania, o ktdrej mowa w ust. 3;
pozyskiwani€ depo4a6w o mozliwie dlugich terminach wymagalnosci, tak aby Banl m6gi otwieraa po
sronie all) $nej pozycje o dlusT) n hory.,oncie czaso$) m:
utrzymywanie na bezpiecznym poziomie nadzorczych miar plynnosci, przy jednoczesnym
minimalizowaniu koszt6w z tym zwi4zanych;
utrz)'rnywanie uymogu pokrycia plynno$i (wskainika LCR) oraz stabilnego finansowania (wskaznika
NSFR) przynajmniej na poziomie okealonym rv Planie Naprawyjako poziom ostrzegawczy;

l)

2)
3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)
l0)

1l)

,l)
1.

2.

finansowanie na bezpiecznym poziomie kred),t6wr powigkszonych o majetek awaly przez depoztly
powi9kszone o fundusze wlasne z zachowaniem limitu przyjltego w Systemie Ochron) ,
utrzymywanie plynnoSciow€j strullury bilansu na poziomie zapewniajqcym wystFpowanie nadwyzki
skumulowanych aktyw6w nad skumulowanfmi pasywami w okesie do 1 roku oraz nadwyzki
skumulowanych pasyw6w nad skumulowanymi aktywami w okesie powyzej I roku;
zapewnienie globalnej wyplacalnosci Banku, oznaczaj4cej posiadanie skunulowanej luki plynnosci
(bez uwzglpdnienia zobowiqzari pozabilansowych udzielonych i otzyrnanych oraz tunduszy wlasrych
w pas) $aci) na pozionie nieujemnym:
dywersyfikacja t6dei finansowania poprzez ograniczanie udzialu Srodk6w duzych deponent6w;
d4zeni€ do podnoszenia stabilnosci Zr6det finansowania gl6wnie poprzez pozyskiwanie Srodk6w od
gospodarstw domowych po akceptowalnej cenie orazpoprzez wydluzanie termin6w wlmagalnoSci;
idenryfikacja wszelkich zagtozeA zwi4zanych
plynnosci
ryzykiern
w zaleznosci od stwierdzon€go charakteru zagrozenia post9powanie wedlug procedur awaryjnych
okeslonychwobowiEzujacychwBanku zasadach zaftTdzat:\latyzykiem plynnosci.

z

utraty

Ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym:
Cel€ strategiczne w zakesie ryzyka stopy procentowej obejmuj4:
1) opbmalizacje wyniku odsetkowego w warunlach zmiennosci rynkolych st6p procentowych;
2) o$aniczanie negatywnego wplywu zmian st6p procentowych poprzez odpowiednie ksztahowanie
struktury aktyw6w ipasyw6w wrazliwych na zmiary st6p procentowycb;
3) utrzymywanie pozionu ryzyka w ramach uslanowionych limit6w opisanych w wewn9trznej procedurze
dot!.zTcej zasad zarz4dzania ryzykiem stopy pfocentoweji
Banl rcalizuje cele sfateAic^e poprzez:
ograniczenie ryzyka stopy procentow€j rylko do portfela bankowego i tylko do pozycji wlnikajqcych z
produk6w bilansowych;
2) ograniczenie kwoq, pozycji wrazliwych na zmiany stop procentowych z terminami przeszacowania
powyzej 1 roku do pozionu okeslonym w zasadach zaftqdzania ryzykiem stopy procenlowej;
zmniejszanie
ka bazowego popr7e,.
a) stosowanie'tz)dla produkt6w kli€ntowskich st6p bazowych w postaci stawek wlasnych Banku (w
zakesie przewidz;anym w pEepisach prawa),
b) oferowanie klientom prcdukt6w depozyiorTch, kt6rych oprocentowanie uzaleznjone byloby od
stawek rynkowych (st6p rynku nigdzybankowego);
4) dqzenie do wypracowlwania jak najwi9kszych przychod6w pozaodsetkow)ch.

l)

3)

5)

Ryzyko walutowe

W Banku nie wyst9puje ryzyko walutowe, ze wzglgdu na btak dzialalnosci w walutach obcych.

6)

Ryzyko kapitalowe

Dlugoterminowe cele kapitalowe Banku:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

l0)

dazenie do zapewnienia odpowiedniej siruktury oraz systematycznego wzrostu funduszy wlasnyclr.
adekwatnycb do skali irodzaju prcwadzonej dziaialnoSci;
oeraniczenie wyznaczania l4cznej kwoty ekspozycji na ryzyko do rodzaii'w ry4ka-wzewidziaiych ptzez
przepisy prawa przy zalozeniu braku prowadzenia dziaralnosci handlowej;
posiadanie minirnalnej wielkosci tacznego wsp6lczynnika kapilatowego na odpowiednim pozioinie,
posiadanie minimalnej wielkosci wsp6tczynnika kapitalu Ti€r I na odpowiednim poziomie,
posiadanie minimalnej wjelko(ci wsp6lczynnika kapitalu podstawowego Tier I na odpowiednim poziomie,

obciAzenie kapilalen wewnglrznym funduszy wlasnych na maksyrnalnym pozionie 2%; t)4n sanym
posiadani€ wewnttrznego wsp6lczynnika kapitalowego na nininalnyn pozionie 16%;
dezenie do lakiej siruktury funduszy Tier l, aby kapital rezerwowy stanowil l% kapitatu Tier I;
dywercyfikacja funduszu udzialowego poprzez ogmniczenie pakietu udzial6w jedn€go czlonlG do 5%
furduszu udzialowego; zwigkszenie pakietu udzial6w powyzej 5% funduszu udzialowego wymaga zgody
Sp6ldzielnir
przekazywanie na tundusze wlasne minimum 90% nadwyzki bilansowej;
posiadanie zaarrgazo,nania w kapital zaktadowy (akcyjny) Banku Zrzeszai4cego na poziomie minimum
0,5% sumy bilansowej Banku;

ograniczenie jednostkowego zaangazowania kapitalowego w insqtucjach finansowych, bankach
krajowych, zaktadach ubezpieczei i zaktadach reasekuracji w taki spos6b, aby unniejszenie funduszy
wtasnych Banku z tego tytulu nie stanorvilo zagrozenia dla c€l6w okreslonych w pkt 3),4) i 5);
12) nie angazowanie sie kapitalowe w podmioty bgdace Ucz€stnikarni Systemu Ocbrony, za wyj4tkiem Banl(u

l1)

Zrzeszai4cego;

i3)

utrzymywanie funduszy wlasnych i zobowiqzari podlegaj4cych umozeniu lub konwercji
rdwnej co najmniej poziomowi MREL.

7)

Ryzyko braku zgodnosci

w wysoko(ci

Cele strategiczne w zakesie ryzyka braku zgodnosciobejnuja:

l)

2)
3)

1.

zapewnienie dzialania Banku zgodnego

z

przepisami prawa! regulacjami wewngaznymi oraz

standardami rlmkowymi j
zapewnienie zgodnoici reeulacji wewngtrznych Banku zprzepisami zeMgtraymii
dazenie i dbalosi o:
wizerunek zewnetrzny Banku rozumiany jako insB'tucja zaufania publicznego,
poz)aywny odbi6r Banku przez klient6w,
przejrzystosi dzialan Banku wobec klient6w,

a)
b)
c)
d)

stworzenie kadry pracowniczej identyfikujqcej

sie

z

Bankiem, dobue zorganizowanej

wewn9trznie dlareal;zacji wsp6lnych c€l6w wyryczonych przez Bank.
Bank realizuje cele stareeiczne popnez:
identyfikacjl, ocen9, kontrole, monitorowanie i raportowanie w zakesie ryzyka braku zgodnoSci;
projektowanie i wprowadzenie bazujqcych na ocenie ryzyka baku zgodno$i mechanizn6w kontroli
ryzyka braku zgodno(ci;
spmwne skuteczne podejmowanie dziahn naprawczych w sluacji zidentyfikowania braku

l)
2)
3)
4)

i

zgodnoSci;
systematyczne podnoszenie kompetencji pmcownika na stanowisku

Kon6rki

ds. zgodnosci i kontroli

wewngtrznej.
a Drocesu zarzadzania

2,

1

Funkcjonujacy w Banku system zarz4dzania ryzykiem

i

system kontroli wewngtrznej jest zorganizowany

na trzech niezaleznych poziomach:

)
2)
I

3

.

I)

2)

4.

a)

z.anqdmnie ryzykiem przez pracownik6w na specjalnie powolywanych do tego stanowiskach
Iub w kom6rkach organizacyjnych (zwane dalej ,,zarzqdzaniem ryzykiem na drugim poziomie w
zakesie, o kt6rym mowa w lil. a)");
dziatalnosd kon6rki ds. zgodnosci i kontroli wewn9raej;
na trzeci poziom sklada sig dzialalnosd kom6rki audytu wewnetrznego, VTf can w zwla?k]u
uczestnictwem Banku w Systemie Ochrony, te dzialalnoSa wykonuje Sp6ldzielnia.
Zarz4dzanle ryzykien na &ugim poziomie, w zakesie, o kt6rym nowa w lit. a) jest niezalezne od
zatz4dzani^ ry 4kiem na pierwszym poziomie.
Zgodnie z obowiqzuj4cq w Benku struktur4 organizacyjnq, w ramach poziomu lrrymienionego w ust. I :
pkt l) tunkcjonuja nastgpuj4ce kom6rki organizacyjne i stanowiska:

3)

2.

na pierwszy poziom sklada sie zao4dzanie ryTJkiem w dzialalnosci operacyjnej Banku;
na drugi poziom skiada si9:

b)

a.
b.
c.
d.

Kom6rkaksiggowosci,

a.
b.
c.
d.

Stanowiskomonitoringu,

Kom6rka depoz),towo-rozliczeniowa,
Kom6rka kedytowa,
Kom6rka kasowo-skarbcowa,
pkt 2) lit. a) tunkcjonuja nasigpuj4ce kom6rki orsanizacyjne i stanowiska:
Kom6rka r/zyka,

Analityk kredytowy,
Komiter Kredytowy

3)

pkt 2) lit. b) tunkcjonuje Kom6rka ds. zgodnoSci i kontroli w€wnqtrznej.
Pracolvnicy/komorki otganizacyjne odpowiedzialne za zarzEdzanie ryzykiem na drugim poziomie. w
zakesie o kt6rym mowa w lit. a) wykonuj4 zadania zwi4zane z identyfilGcjq, pomiarem lub szacowaniem,
kontrol4, monitorowaniem oraz spmwozdawani€m kazdego istotnego ryzyka.

Zan4dzanle ry4kiem

w

Banku realizowane jest przez poszczeg6hych czlonk6w Zarz4du

w

mmach

Przypisanych im obowiqzk6w oraz;

l)
2)

na pierwszym poziomie;

na drugin poziomie w zakresie, o kt6rym mowa

w lir. a), plzy czym

nadz6r nad tym poziomem

przypisany jest Prezesowi Zarz4du.
3.

Metody pomiaru poszczeg6lnych rodzaj6w ryzyka, stosowane limity ograniczajqce ryzyko, polityka
stosowanych zabezpieczei ograniczaj{cych ryzykoj opis innych metod ograniczgnia ryzyka
stosowanvch rv Banku

i)

Ryzyko kredytowe
Pomiar ryzyka kredytowego Bank dzieli na dwa poziomyi

a)
b)

indywidualny

potfelowy,

w ramach kt6rych ryzyko jest mierzone odpowiednio pop|zezl

a)
b)

i

tworzenie rezerw celowych zgodnie z Rozporz4dzeniem Ministra
Finans6w
dla portf€la kred)'torvego:
oceng sruktury podmiotowej, rcdzajowej ijakosciowej portfela ked)1owego,
ocene poziomu wskazrika kedla6w zagrozonych, badanie udzialu portf€li ked),16w zagrozonych
w podpo(felach kredylowych,
oceng udzialu k€d),iow resirukturyzowanych w portfelu ked),towym,
wyceng kazdej ekspozycji

.
.

'.
ocenp wielkosci salda rezerw celowych w por6wnaniu wieikosci4 wyniku
na dzialalnosci bankow€j i wielkoiciq $yniku finansowego Banku,
. oceng siopnia pokrycia rezerwami celowynj kred),16w zagro2onych,
. oceng wa$oSci odzysku z zabe4rieczen oraz poziomu pokrycia kedyt6w zabearieczeniani,
. monitorowania kredlt6w, ich siruktury, czynnikdw ryzyka,
. anali4 ryzyka wynikaj4cego z zaangaizowai wobec podmiot6w, o kt6rych mowa
_oa
w arl.
LrLas) Pra$o banlow<
. analizg ryzyka ked),towego z t)4ulu koncentracji,
. ocenp skali stosowanych odsrgpstw od warunk6w kredytowania i ich wplywu na ryzyko,
. przeprcwadzaniu testow warunldw skajnych.
Bark ogr"nrcTa D4ko kred)ro$e poprze,/:
. prowadz€nie odpowiedniej polityki kedltowej,

.
.
.
w

w tym

standard6w kredytowych dotycz4cych

oceny zdolnoSci kedytowej,
stosowanie zabezpieczen sphry kred,,i6w,
stosowanie systemu limii6w,
posiadanie. aktualizowanie j testowanie awaryjnych plan6w krcdytowych

obszarze ryzyka kedytowego Bank stosuje nast9puj4ce limity:

l.Poszczes6lne podmiotv:
Rodzaj portfela ked),towego

Linit

podmioty gospodarcze

600/"

27V.
JST

3Yo

wsp6lnory mieszkaniowe

ltvo

2.Na rvzvko koncentracii zostalv ustalone nastepuiace
Wvsoko5a zaansrzowania
Jeden Dodmiot lub Dodmiotv Dowiazane
Laczna wartosi duzvch eksDoz\cii

linitvl
LiInit
l6%
300%

TaangaTo\

anie $obec c/lonlou

Nadzorczej. cTlonkd$ Zar,/adu. prdco\

/ajmujqcych

tiero$

nic/e

Rad.

nild.
22v.

sranow:ska,

podmioro$ powiazanych lapiralowo lub
organi/ac] inie 7 czlonkiem Rady Nad,?orc,,ej.
czlonkiem larzadu. pracownikiem zajmujacyn
kierownicze stanowisko

Na ryzyko koncentracji zostaly ustalone takze

linity w

ten sam sektor gospodarczy oraz wobec klient6w

prowadzqcych te sam4 dzialalnosa lub dokonuj4cych obrotu tymi samymi towammi:
na branze

Limit
Rolnictwo

150"/.

190%
Handel hurtowv i detalicznv
TransDori. sosDodarka masazvnowa i iaczloSd
obsluga nieruchornoici, wynajem i uslugi zwiezane z
Drowadzeniem dzialalnosci sosDodarczei
ochrona zdrowia i Domoc sDoieczna
dzialalnosd uslugowa, komunalna, spoleczna i
indYwidualna Dozostata

i

J0%
50/.

ltoo/.
12%
100%
1l0o/o

Limit

RodzaizabezDieczenia
\ eksel wlasnv i ooreczenie wekslo$e

1300/.
150/o

350/.

hiootela na nieruchomosci mieszkalnei

200%

hiDoteka na nieruchomoici komerc,!inei

450%

ubezDieczenie

kedvtu

1%

2%

oozortale zabezDieczenie

3,Limitv EKZHI

Linit

rodzsj kredytu
EKZH, kt6rych celem kedytowania nie j€st nieruchomosd

200,00%

EKZH, w kt6rych zabezpieczeniem jest nieruchomosa komercyjna

360,00%

EKZH wobec podmiot6w gospodarczych, w kt6rych zabezpieczeniem j est nieruchomosa

9,O0%

mieszkalna

EKZH wobec rolnik6w, w kt6rych zabezpieczeniem jest nierucbomosa mieszkalna

w

1,00"6

kt6rych zabezpieczeniem jest nieruchomosi

200.00%

EKZH wobec podmiot6w gospodarczych, w kt6rych zabezpieczeniem j est nieruchomosd

200.o0%

EKZH wobec os6b fizycznych,

EKZH wobec rclnik6w, w ld6rych zabezpieczen iem

EKZH wobec os6b fizycznych,
komercylna

w

j est

nieruchonosd komercyjna

kt6rych zabezpi€cz€niem jest nieruchomosa

120,000/"

60,00%

EKZH, dla kt6rych okes trwania unowyjest dluzszy niz 10lat

KRI

450,00%

Przyjgty limit

4.Limitv DEK:
Rodzaj limitu

Kredlty got6wkowe

I

Kredly w ror

2

Zarabiaj4cy powyzej sredniej
niesiecznej

Srednio zarabiaj4cy

15-kotnogd dochod6w netlo nie
wigcej niz 255.550,00 zl

do I 5-kotnoaci dochod6lv netto

6-krotnosd stalych miesigcznych
wplyw6w na ror z ostahich 3
miesipcy oraz 6-kotnoSi
dochod6w klienta nie wifej niz

do 6-krotnosci stalych miesigcznych wplyw6w
na ror z ostatnich 3 miesigcy oraz

6-komosci

dochod6w klienta

255.550,00

Pozostale detaliczne

3

ekspozycj€ kredltowe

500,00 zl

500,00 zl

Rodzaj

'/" Mn neeo
kapitalu

Kr€dyty got6wkowe

11%

Limiry w RoR

2)

zl

t9/o

Ryzyko operacyjne
Pomiar ryzyka operacyjnego odbywa siq z dw6ch punkl6w widzenia:
na podstawie incydent6 zdarzen operacyjnych, kt6re mialy miejsce
na podstawie oceny zdarzen, kt6re mogE zaistniei/zdarzen potencjalnych,

a)
b)

.
.
.
.

,,map9 ryzyka operacyjnego",
t€sg/ warunk6w skajnych,

Kluczowe Wskazniki Ryzyka,
samoocen9 ryzyka,

Bank ogranicza ryzyko opemcyjne poprz€,

a)
b)
c)
d)
e)
w

wdrozenie regulacji wewnFtrznych opisuj4cych realizowan€ w Banku procesy, sysiemy
Klientom pfodukry,
wydawanie rekomendacji lub zalecen, kt6re pozwalaj4na zminimalizowani€ ryzyka,

stosowanie mechanizm6w kontrolnych

(m.in.

wprowadzenie

i

oferowane

w Banlu

zaiwiedzania/akceptacji ,,na drugq r9k9", regulame przeprowadzani€ kontoli wewnptrznych)!

transferowanieryzyka,
stosowanie plan6w cj4glosci dzialania.

obszarze ryzyka operacyjnego Bank siosuje nast9puj?ce limiry:

systemu

ROTACJA PRACOWNIKOW

ll

t.2

Udzial pracown ik6w przyjgrych do
PracY * okresie sprarvozda$czyn $
liczbie praco*nikds oe6lem na
Poczqtku okresu sprawozda\lcze8o
Udzial pracownik6rv zsolnionych z
Pracy w okesie spmwozdarvczyn $
Iiczbie pracorvnik6w o96lcm na
pocz4lku okresu spra$ozdawczego

2.2

I0%

5%

200/"

20%

Takl!ie

Tak4{ie

PROCESY

2
2.1

5%

Dynamika przr-rostu iloSci rachunkdrvogolem w okresic spra\lozdawczyrr
Dynamika pr4rrostu liczby op€racji
Po$,zej k*oly \usokiej w okresie

o lo9/"

o

o 15%

o

20%

o 100%

TakNie

o 15%

o 200/0

Trl-Nie

20%

30".

l!/o

2r'o

60

70

Tak4.Jio

200

250

Tak4.lic

100

150

TakINie

24

48

50%

sprasozdawczym
2.3

Dynanika przyrostu liczby

klieil6* $

okrcsic sprawozdarvczym
Suma niedobororv lasorvych w

24

o 10%

okcsie

sprawozda$czlm jako proc€ni'yniku
I'iransowego netto Da koniec okr€sr
spnrvozda\rczego

too/r

2.5

kaso\ilch w okrcsic
sprarvozda$czy'n jako procent
funduszy rvlasnych na koniec okresu
sprawozdawczego

0,5%

2.6

t,iczba noq) ch um6w kred)towych

40

2.7

]-iczba nowych depozrto$

150

Suma nad$y2ck

6

S'I'STEMY

i!

Czas riedoslqpnosci bankonat6rv
3.1

3.2

okresie sprawozdawcz) m

(w

72

sodzinach)
Czdl niedost$noSci sesrer6rv rv
okresie sprarvozda$czym (rv
godzinach)

12,

Liczba naruszen bezpieczen$wa
3.3

syslem6rv

leleinfornatycznych

I akNie

s

2

okresie sprawozdawczym

Liczba istotnych zalecen po audycie I l'
1.4

(dolyczqcych b19d6w znaczqclch lub
2

l,iczba nrLierdzonych nic 3.5

4

z

zabezpieczorych podatnosci

CZYNNIKI ZEWN4TRZNE

10

IakrNie

Liczba oszukaiczych

4.1

i(emgtraych)

2

Liczba aktbs rvddalizmu

2

tlansakcj

4.2

3)

8

TalcNie

8

TakNie

Ryzyko plynnosci

Bank zarz4dza, w tym mierzy iyzyko pbnnosci w trzech horyzontaci czasowych:

a)
b)
c)

plynnosci dziennej,
plynnosci krdtkoienn;nowej (do 30 dni)- stosujac przeptwy pienigzne,
plynnosci strukturalnej (wynikaj4cej z wszystkich aktyw6w, pasyw6w i po4'cji pozabilanso.wych, w
tym plynnosci Srednio- i dlugoterninowej) - stosujEc:
ocen9 stabilnosci ,r6del finansowania dzialalnosci Banku, w tyrr zwlaszcza depozlt6w (m.in.

.

ustalenie poziomu osadu, uzale2rienie

.
.
.
.

od

lnansowaria duzych deponent6w,

wewngtrznych, jednosiek samorz4du teq4orialnego).

zestauienie urealnionych termin6w platnosci aktyw6w, pasyw6w
pozabilansowych Lukgpbnnosci,

os6b

i

zobowiqzafi

w

okrcSlonym

analiz?wskaznik6wplynnosciowych,
oceng poziomu aktyw6w pb{lnych,
testy warunt6w skajnych.
Bank ogranicza ryzyko plynrosci poprzez:

a)
b)
c)
d)

stosowanie systemu limii6w,
moniiorowanie i reagowanie na sygnaly wczesnego ostrzegania,

utrzymywanie akiyw6w nieobci4zonych zabezpieczaj4cych syluacjg kryzysow4
,,boryzoncie przezycia' w),noszqc),rn 30 dni,
posiadanie, aktualizowanie i lestouanie awaryjnych plan6w plynnosci.

w

obszarze ryzyka plynnosci Bank srosuje nasrgpuj4ce

1.

limil luki niedopasowania:

dol

pow.

l-

pow,3-

3 m-cy

Limit luki

1,00

n-cy

6

1,00

1,00

linity:

pow. 6
m-cy

-l

pow.

I

roku -2

1,00

1,00

pow, 20

pow, 5-

l0 lat

l0-20 lat

lat

1,00

1,00

1,00

1,00

2. li]nit zobowiezai pozabilansowe udzielonych do 8% sumy bilansowej

3.

linit

udzialu l4cznej kwoty 6rodk6w z$omadzonych przez

dr4ch

deponent6w

w bazie depo4'towej

na

poziomie maksimum 30%

4.Udzial depozla6w powigkszonych

o

fundusze wlasne

w ked),tach

powiekszonych

o

maj4iek trwaly

-

minimum 130%
5.wewn9trzny wskaznik
6.

NSFR minimum

100%

Wskam;kLCR minimum 80%

4)

Ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym

Banl( rnierzy ryzyko stopy procentowej dla dw6ch istotnych rodzaj6w tego ryryka:

a)
b)

przeszacowania wynikaj4cego z niedopasowania termin6w przeszacowania pozycji wrdzliwych na
zmiany st6p procentouTch,
bazowego spowodowanego niedoskonalq korelacja znian st6p referencyjnych,

.
.
.
.

Lukg stopy procentow€j,
ocen9 wplywu zmian slop procenlowych na wynik finansowy Banku,
analize wskarnik6w,

testy warunk6w skajnych

Banl ogranicza ryzyko stopy procentowej poprzezl
11

a)
b)

stosowanie systemu limit6w,

dopaso*yrvanie (w ramach moziiwosci) ierrnnr6w przeszacowania aktyw6w
na zmiang stop procentowyc| oraz st6p referencyjnych.

i pasy$6!v wrazliwych

z\ Kd rropy procentoseti Bank slosute
siosui nasle0

Limitv oqraniczaiace poziom ryzvka stopv procentowei

lp

Linit
(przy zalozeniu zmiany st6p pocentowych)

Limit maksymalnej dopuszczalnej zmiany wyniku odsetkowego

z tytulu ryzyka

2

Limit maksymalnej zmiany wyniku odsetkowego

J

Limjt maksynalnej dopuszczalnej zmiany wyniku odsetkowego z iyiulu ryzyka
przeszacowania i bazorvego (1imii niervymagany)

2so/.

z iytulu ryzyka bazo\{ego

lOYo

z5r/o

Lirnitv oqraniczaiace Doziom rvzvka stopy Drocentorvei
(w zakresie test6w warunk6w skrajnych)

Limit makslmalnej dopuszczalnej zmialr] wyniku odselkowego z lytulu ryzyka

t2v"

przeszacowania (limit niewymagany)

Limit naksymalnej dopuszczalnej zmiany wyniku odsetkowego

2

z tlaulu ryzyka

t0%

przeszacowania i bazowego lEcznie

Limit maksymaln€j dopuszczalnej zmiany wartolci ekonomicznej Baniu (aniana+/-

3

100/o

200 pb.)

Limit maksymalnej dopuszczalnej zmiany wartoici ekonomicznej Banku (testy od I do

4

VI)

5)

t2v.

Rlzyko walutorve.
W Banku nie wystgpuje ryzyko walutowe, ze wzglfdu na brak dzialalnosci w walutach obcych.

6)

R)zyko kapitalowe
Bank mierzy ryzyko kapitalowe poprzez:

a)
b)
c)
d)
e)

wyznaczanie wynogow kapitalo$ych, w ramach kapitalu regulacyjnego,

szacoranie kapitalu wellngtrznego na istotne rcdza)e ryzyka,
ocenQwsp6]czynnik6wkapitalowych,
ocenc relacji kapitalu wewnptrznego w stosunku do funduszy wlasnych,
dokonywanie iest6w warunk6w skiainych.

Bank ogranicza ryzyko kapitalowe popzez

a)

unzymywanie odpowiedniego poziomu wsp6lczynn;kdw kapilalorych oraz felacji kapiiatu

b)

wewn9trznego !v stosunku do lunduszy wlasnych,
posiadanie, aktualizolvanie i tcstowanie awaryjnych plan6N kapitatourch.

Banl

limir\ aloka(ji

Lihtit
58%
60/"

R\z\ko koncentra(ii

0%

72

R\z\ko rroD\ Drocenro$e $ oodfelJ bdr\os\n'

0%
5%

KaDital $ewnerrznv

690/o

OYo

7)

Ryzyko braku zgodno6ci
Ryzyko braku zgodnosci zostalo uznane przez Bank jako ryzyko trudnomierzalne, st4d Bant ocenia ryzyko
braku zgodnosci tylko poprzez szacowanie jakosciowe.
Szacowanie jakosciowe odbywa si9 w dw6ch wymiarach:
oceny skutk6rv zdarzen, ki6re mogq wysrqpi6 (w ramach ryzyka operacyjnego);

1)
2)

oceny skutk6w zdarzen, k6rych ryst4pienie zostalo zarejestrowane

w oparciu o rejestr naruszen

complrance.

4.

Adekwatnosci

il

zrnia rvzvkiem orrz

Zarzad Banku oswiadcza, ze funkcjonuj4cy w Banku system zav4dzania ryzykiemjest adekwahy do skali omz
Tlozo

roki prouadzorei pr./e/ BanI d./ialalno,ci

Profil ryzyka Banku, w ujgciu ilosciowlm Bank okesla poprzez wskazanie udzialu kapitalu wewnpfznego na
poszczegolne rodzaje ryzyka w tunduszach wlasnych.
Na dalq spozqdzenia nrfonnacjiprofilryzyka Banku przedstawia] si9 nast9pujaco:
n6 te stosunku do
fuhduszv i)lasNch

Wa.tott

Rodztj 4,zfkt

5

t.76%
5.410/.

5.

Liczlra stanowisk dyrektorskich czlonkdw Zarzqdu i Rady Nadzorcz€j

W Banku Sp6ldzielczym w Polczynie-Zdroju funkcje czlonkdw Zarz4du pelni4 3 osoby:
LPrczes Zanqd,r Jolanta Lukaszewicz
2.Zastgpca Ptezesa Zarz4du-Glowna ksiggowa Patrycja Maziat-Rybczynska
3.Czlonek Zarzadu ds. handlowych Anna Pilinska

W sklad Rady Nadzorczej Banku wchodzi 9 os6b.

Czlonkowie Zarz4du lub Rady Nadzorczej Banku sprarvuj4 nasrepuj4c4 ilosa funkcji w zarz4dzie lub radzie
nadzorczej innego podiniotu:
Liczbu

funkcji

N zatzqdzie

inne{o Dodniott

n

Liczbafu kcji tr tudzie
a.I/ o rc7ei itlneoo no.Intid
2

Prczes Zafladu

W Bank obowi4zuje.,Polityka oceny odpowiedniosci kandydata na cztonka
Zarzqdu rv Banku Sp6]dzielczym w Polczynie Zdroju"

Poliq/ka okreila zasady zapewnienia odpowiedniosci czlonk6w

i

Zan|d\,

cz+onka

Zafl4d\ oftz

kandydal6$ na czlonk6w Zarz4du,

w szczeg6lnosci zasady weryfikacji czy:

a.
b.

posiadaj?nieposzlakowanE opini9;

posiadajq wystarczajEcy pozjom wiedzy, urniej9tnosci

i

aby wykonywai swoje obowiazki, zgodnie z podzialen zadai w Zarz4dzie;

doswiadczenia,

c.
d.

dzialaj4w spos6b uczciwy i eryczny, zachowuj4c niezaleznosd os4du;

poswilcaj? wystarczaj4c4 iloSd czasu

na

wykonywanie swoich obowiEzk6lv

w Banku:

e.

nie w)<l9puje Lonn kr inrereroq

Ocen€ indywidualnq kandydat6w/ czlonkdw Zarzadu przeprowadza RadaNadzorcza.

Ocene kolegialnq czlonk6w Zanqdr pfteprov{adzi, Zebunje Przedstawicieli w formie udzielenia absolutorium
cztonkom ZarzEdu.

W Bank obowi4zuje ,,Polityka oceny odpowiedniosci kandydatow na czlonk6w Rady Nadzorczej, czlonk6w
Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej ry Banku Sp6ldzielczym w Polczynie Zdroju".
Poliryka oceny odpowiedniosci kandydat6w na czlonk6w Rady Nadzorczej i czlonk6w Rady Nadzorczej Banku
omz Rady Nadzofczej (zwana dalej: Politykq) wydana na podstawie art. 22aa usta$] z dnia 29 sierynia 1997 r.
Prawo bankowe, a takze zgodnie z Wytycznymi Europejskiego Urzldu Nadzoru Bankorvego i Europejskiego
Urzgdu Nadzoru Gield i Papier6w wa4odciowych z dnia 2l marca 2018 r. w sprawie oceny odpowiedniosci
czlonk6w organu zanEdzaiEcego ios6b pehi4cych najwazriejsze funkcje, okreila kryteda bane pod uwagg
przy wyborz€ czionkdrv Rady Nadzorczej w celu zapewnienia, by cztonkowie Rady Nadzorczej byli w sranie
w spos6b konstruktywny wefyfikowad podejnowane Nzez Zatz4d decyzje oraz sprawowad skuteczny nadz6r
nad Bankiem, a takze by posiadali wiedzp, doswiadczenie iumiejttnosci niezbfdne do realizacji czynnoici
nadzorczych oraz by ich reputacja osobista nie stwarzala zagrozenia dla utraty reputacji Banku.
Poprzez niniejsz4 Politykg Bank wprowadza eymagania okeslone

w art. 22aa usta$y

metodologip przeprowadzenia oceny czlonkdw Rady Nadzorczej zawart4

w

Pmwo Bankowe,
W)4ycznych EBA z

uwzglgdnieniem:

l)

zasady proporcjonalnoSci a

2)

r6znorodnosci przy rekrutowaniu czlonk6w Rady Nadzorczej oraz przearaczenia odpowiednich 6rodk6w

w szczegolnosci wielkosci, organjzacji wewnqtrznej. charakieru, skalj j
prolvadzonej
stopienia zlozonosci
dzialalnosci a takze lokalnego charakteru dziatania, w iym takze
okolicznosci, iz Bank Sp6ldzielczy dziala na rynku tokalnym. a czynno(ci kt6re moze wykonywai
ograniczone se zezwoleniem udzielonym przez KNF i Bank Zrz€szaj4cy;
na wprowadzenie ich w obowiQzki

i

ich szkolenie z naciskiem

na przygotowanie

czlonk6w Rady

Nadzorczej do pelnjenia przez nich funkcji poprzez znajomosa rynku lokalnego.
Oceny odpowiedniosci zgodnie z niniejsz4 Polityk4 dokonuje Zebranie Przedstawicieli Banku.

Zebranie Przedstawicieli dokonuje oceny odpowiedniosci w odniesieniu do kazdego z kand,vdatow i czlonkow
Rady Nadzorczej z osobna oraz oceny odpowiedniosci kolegialnej dorycz4cej Rady Nadzorczej jako ofganlr
Banku na podslawie kryteri6w okrcSlonych w niniejszej Polityce, odnotowuj4c fakl dokonania oceny ijej wyniki
w lreSci podejmowanych uchwal.
Bank po zakonczeniu procesu wstgpnej oceny odpowiednio6ci zobligowanyjest prekazaC do KNF wynik oceny
odpowiedniosci cztonk6w Rady Nadzorczej, w rym dokonanq ocen9 skladu Rady Nadzorczej jako caiosci,
przekazLrj4c podjgte w tym zakesie uchwaly doiycz4ce odpowiedniosci czlonk6w Rady Nadzorczej i Rady
Nadzorczei wraz z uzasadnieniem.
Na wniosek KNF Bank zobowi4zanyjest przekazad dodatkowe informacje konieczne do oceny odpowiedniosci
ind) $idualnej i zbiorowej c.,lonkow Rad) Nadrorc/ej

w przrcadku ponownego wyznaczania czlonka Rady Nadzorczej informacje

le bedq ograniczone do siosownych

zmian.

W Banku tunkcjonuj4 nastepuj4ce komitety, pelni4ce rolp doradcz4 w zarz?dzaniu ryzykiem:
- Komitet Kredfowy - opis dzialania komitetu zawatyjest w,,Regulaminie dzialania komitetu kredylow€go w
Banku Sp6ldzielczym w polczynie-Zdroju" ,

- Komile! Audl,iu Rady Nadzorczej - zadania Komiretu Audytu reguluje RegLrlamin dzialania Komitetu Aud).tu,
zatlvierdzany puez RadF Nadzorcza.

8.S

informacii w zakresie ryzyka stosoryanv w Banku

System przeplywu informacji

w

zakfesie ryzyka dotyczy gt6rvnie istofnych rodzaj6w

ryzyb

i

odbywa sil

zgodnie z wewnetrznq procedur4 Banku.
W ramach informacjizarzqdczej zobszaru kazdego ryzyka sprarvozdawane s4:
wyniki poniaru ryzyka, w lyn wyniki test6w rvarunl(6w skrajn)'ch,

.
.
.

inlbrnacja o realizacji przyjltych w Banku cel6w srrategicznych (oierancji/apetyru na ryzyko) oraz
pozostalych linit6w,
qrio.ki dld ,/drTddu i Rddi Ndo/ufc,,ej.

Raporry z zakresu poszczeg6liych rodzajow rlzyka pozwalajE Zafz4dowi i Radzie Nadzorczej na m.in.:
monitorowanie pozionu ryzyka. !v tym przyjetych limitow;
2) kontrolQ realizacji cel6w strategicznych;

l)

3)
4)

oceng skutkow podejmowanych decyzjij

podejmowarie odpowiednich dzialan w ceiu ograniczania ryzyka.

Co do zasady raporty dotycz4ce poszczeg6lnych rodzaj6w ryzyka dLa ZarzEdu sporz4dzane sq z czgsiotliwoSci4
ptzynajmniej k{,aftaln-a. a dla Rady Nadzorczej z czrstotljwosciq przynajmniej p6hocznq.

WartoiC n, 31.12.2020 r.
'7

Fundusze wlasne, w tym:

Kapira] Tier I, wrym
Kapjta] podslawowy Tier I

620 276,00

7 620 276,00

Kapital dodalkowy Tier l

KaoiralTier u
L4czna kwota ekspozycj i na ryzyko, w
z lytulu ryzyka kedytowego:

l]m

41 762 675,00
38 555 83?,00

.0

z Wtulu ryzyka $alutoweeo:
z tytulu ryzyka operacyjnego:

Lqczny $spolcz) nnik kapitalo!\y

11,41

wspolczynnik kapitalu Tier I

wsDohz!nnik kaoiralu Dodsmuo$ego Ticr I
7 628 276,00
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I

0
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3
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tnformacja w zakr€sie instrulncntiirv kapitalowy.h ztli&anych do kapitalu dodatkow€go Ti€r i kapitalu
Tier Il
Bank nie posiada instrunrent6$ kapitalowych zaliczanych do kapitalu dodatkowego Tier ikapitalu Ti€r II

l.

Metoda szacorvania kapitalu wewn€trznego oraz przyjety przez Bank poziom adekwatnosci
kaDitalowei

17

Bank wyznacza kapitat wewnQh.zny na wsztstkie zidemyfikowane ryzyka istorne dla Banku, kt6re nie zosraty
objete $yznaczaniem kapitalu regulacyjnego lub w ocenie Banku kapiral ren nie w pehj pokywaryzyko.

W pfocesie szacowania kapitalu wewngtrznego wykorzysrywane s4 efekty pomiaru ryzyka, dokorywanego w
oparciu o obowiEzujEce procedury w zakesie zarzqdzania poszczegohrym i ro dzajami
ryzyka.
Bank dokonuje agregacji wymog6w kapitalo*ych na poszczegolne rodzaje ryzyka uznane za isrotne w oparciu o
meiodp minimalnego wynogu kapiralowego.
Poziomem wyjSciowym dla ustalenia kapiialu wewnirrznegojesr wyiiczony regulacyjny wtm6g kapiialowy.
BaI]i, wyaacza resulacyjny wyln6g kapitalowy dla ryzykal
kred)to$'ego, w oparciu o metodg standardow4,
operacyjnego, w oparciu o melodg wskaZnika bazowego,

a)
b)

Prz) obliczaniu dodatkowych wlmog6w kapitalowych na poszczeg6lne fodzaje ry4lka uznane za istotne
przyjnuje si9 nastgpujqce zalozenial

1)

2)
3)
4)
5)

kapita{ wewnehzny na poszczegolne rodzaje ryzyka obliczanyjesl jako kosr lub utmcony przych6d (za
wyjqtkiem ryz),ka koncentracji i ryzyka operacyjnego), kt6ry moze sie pojawii w wyniku zaisrnicnia
sytuacj i nieoczekiwanej ;
koszt lub uiracony pzych6d. o kt6rym mowa w pki 1, obliczany jesr na podsrawie testdw warunk6s,
skrajnych, kt6re Bank przeprowadza dla poszczeg6lnych rodzaj6w ryzyka uznanych za isrotne;
czgsC lub calosd kwoty, o kt6rej mowa w pkt 2, Bank moze zabezpieczyd z wyniku finansowego
zaplanowanego na dany rok obrotowy;
poziom akceptowalnej straty lub utraconego pr4,chodu (tzw. lvskaznik wrazliwosci) Bank wyznacza
raz do roku (jako procent funduszy wlasnych Banku;

dodatko*yn lvymogiem kapitalowym dla poszczeg6lnych rodzaj6w ryzyka (za lttaqtkiem ryzyka
koncenracji i ryzyka operacyjneso) .jest kwota, o jakE koszl lLrb utracony przych6d przekoczy
akceptolvalny poziom ryzyka. o ktdrym mowa w pki4.

Wyznaczajqc wymagany poziom kapitalu wewngtrznego, z wykorzystaniem w metod, Bankl
ocenia czy regulacyjny wym6g kapitalowy w petni pokywa ryzyko kedytowe, operacyjne i walutowe

l)

2)
3)

i
jezeli jest to konieczne. io, zgodnie z obowi4zuj4cymi w Banku Zasadani szacowaria kapitalu
wewnltrznego, oblicza dodatko$y \ryn6g kapitalowy na te ryzyka:
szacuje wyrnogi kapiraiowe na pozostale, istotne fodzaje ryzyka nie objpte wlznaczaniem
reguraL)jn) cl, h) noJos k.pir"lotr]ch:
wyznacza zagfegowany kapiial wewn9trzny. slanowiqcy sumg wynog6w, o ktorych mowa w pki I i 2.

Celem stfategicznym Banku w zakresie poziomu adekwarnosci kapitalowej jest utrzymywanie relacji kapitalu
wewnptrznego rv stosunku do funduszy wlasnych na maksymalnym poziomie 69%.
Na datg spoeqdzenia infomacj i relacja ta w],nosila 61.3%.

W 2020 foku Konisja Nadzoru Finansowego nie nalozyla na Bank obowi?zku utrzymywania dodatkowych
wymog6w kapitalowych.

2.

Regulacyjny wym6g kapitalowy na ryzyko kredytowe w podzisle na kategorje ekspozycji

Katego a
ekspozycje wobec rz4d6w centralnych
1ub

ekspoztcJi

Wa ol{ ekspoecji
I t6 178

308 851

Wlmdg kapltalow|,
9 294

bankow ceniralnych

ekspozycje wobec samorz4d6w
regionalnych lub wladz lokalnych
ekspozycje wobec podmiotow sektora
ekspozycje lYobec instytucji

eL5poz\cie $obec Drzedsiebiorsts
ekspozycie detaliczne

0

0

831

831

36314 401

5 662134

5 930 32',7
2 0'70 336

5 908

I

364

6',79

453 019
473
109

t74

ekspozycje zabezpieczonc hipotekami

)7

118 174

62',7

r 912 530

5 672 836

4 340 673

347 254

|

I

lll

23 946

na nieruchomoiciach

ekspozycje, kt6rych dotyc4
niewykonanie zobowi4zania
ekspozycje w postacj jednostek
uczestnictwa lub udzial6w w
przedsigbiorstwach zbiorowego

elspoz!{( lirpitalo$c

639 942

6.19 942

pozlcje zwiqzane ze szczeg6lnie

195

0

0

20i
| 524 173
Razem regrlacyjny wym6g kapitaloryy na

3 081467

wysokim ryzykiem
3 684

12l 934

ryzvko kredytory€

3.

Lqczne wymogi \.pitalowe z tytulu ryzyka kredytowego i op€ncyjnego
R egu

R!z!ko

lacrjnr 4,mdg * ap italoer
3 084 467

RAZEM

4t6

541

I501

014

v...:,1

l.

Definicja dla naleznosci: ni€obslugiwanych

i

restrukturyzo$anych oraz przet€nninowanych i

zagrozonych, podejScia w akrcsie korekt wartosci
w tyn r6wnieZ rezerwy na ryzyko
Ekspozycj€ nieobstugiwane

i

i rezerw celowych/odpisdw dotyczacych odserek,

restruktunrzo'vane sq zdefiniowane

w Rozpozqdzeniu wykonawczym Komisli

(UE) nr 680/2014 z dnia 16 krviehia 2014 r. ustanawiajacym wykonawcze standardy techniczne doiyczqce

sprawozdawczosci nadzorczej instytucji zgodnie z Rozporzadzeniem Paflameniu Europejskiego j Rady (UE) nr
s75/20I 3 (dalej I Rozporzqdzenie 6 80/20 I 4).
Zgodni€ z Zalqcznikiem V do RozpoE4dzenia 680/2014, za ekspozycje nieobslugiwane uznaje si9 ekspozycje,
kldre spelniaia dowolne z ponizszych kryteri6w
pzeleminos,anie istotnych ekspoz)cji o ponad 90 dni,
male pmrvdopodobieirstwo wywiazania si9
caloSci przez dluznika zc ss,oich zobowiqzan
kfedytowych bez koniecznosci realizacji zabezpieczenia, niezaleznie od isrnienia pueteminowanlch
kwoi ]ub liczby dnj przeterminowania.
JednoczeSnie ekspozycje. w odniesieniu do ktdrych uznaje siQ, Ze mialo niejsce niewykonanie zobowi4zania
zgodnie z alt. 178 CRR, oraz ekspozycje, w odniesieniu do korych stwierdzono uiratg wadodci zgodnie z

t
.

w

maiEcymi zastosowanie standardani facllunkowosci, zawsze uznaje si9

za ekspozycje

nieobslugi$ane.

W pmktyce za ekspozycje nieobslugiwane Bank uznaje ekspozycje zagrozone.

Nalezno(ciami zagrc2on\,ni s4 ekspozycje kredytowe zaliczone do karegorii ponizej standardu, \,r4tpliwej i
straconej zgodnie z Rozporz?dzcDicm MiDistm Finans6w v sptawie zdsacl
rcze9 na r|qko z)Niqzane

^ror.ehia
ttz i dla I n oi c iq b a nk6\r
Bank tlvorzy reze|wy celowe na ekspozycje zagfozonc oraz odpisy na odsctki od tych ekspozycji w wysokoici:
20% w zakresie ekspozycji w kategorii ponizej srandardu,
50% w zakresie ekspozycji w kategorii wqtpliwej.
1 00% $, zahesie ekspozycji w karegodi slraconej,
po uwzglgdnieniu pomniejszen podstawy naliczania rczerw i odpis6w.
z

.
.
.

Wyszczeg6lnienie:

Aktyw.

AktyrYa finansowe z

aktualizujqcy:

19

Rezerwa

aktualizujqcy:

Banl nie tworzy rczerwy

Bank dokon

na

ryzyko og6lne.

i kl€d

elsporycje wobec rz4dow cenralnych lub bankow

309

centlalnych
ekspozycie
ekspozycie
ekspozycig
ekspozyqie

wobec podmiolow selrom pubjicn€so
wobec instytucii
wobec przedsiqbiorstw

dehliczne

ekspozycjezabezpieczonehiporekamjna

ekpozycie. h6rych dorvczy nie$ylonanie zobowrazanra
ekspozyqie kapitalowe

Nie
Nie
Tak

6 300

Nie
Nie
Nie

640
3 684

eksporycji ked,,towych. k6re sranowiq przlmajrnniej loqo tqcz,ej kwor)
istoLne karegorie el,spoz] c ii.

dzialalnoici Banlu nie wystgpujq znaczgce koncentracle w segmenty
rynku,

barx(u ryzyKo 7

6092

|

ime pozycje

w

Nie
Tak

2 347
28 128

nieruchomosciach

y1]P.,,. karegorie
Li?-^:T
eKspozycJr kred),low) ch $),znaczaj4

831

36374

rlm zwr4zane ksztahuje si9 na bezpiecarym poziomie.

20

p-ii6{czy

braDze.

w

oceni€

podziar,, <r5pozlLri ued)ros)ch rd ra.Lepujqce
bmnTe
R:iI
DTraa !:l:1"j.
no*,.2$)lac7(nierr ek,po,,)-ii,rediro"ei

u"bec.on.Jminr"ul:

y"iftXi:'i-'i:?fi

;,li:#"'i'.,'*l,t"ftT $;.ucre

2t

r$edlug Pol5kiet

*,egment-v rynku, podmiolv czv bmnze.

Kta")

w

fikdlji

ocenie

Podziat

I do 1 niesiaca

-i-- "*lj-ru
J
miesiecv
H -6

4 385
2 081
I 548
3 304
3 479
7 965
8 758

t."k-rlrttata-lat -5 laa- to lat
--

10

201
0

22

ffi

W4tpliwe

Inne nale2nodci

18133140,64

Nalernosci og6lem:

' .
Wqtput e

100,00%

SaW poqqtkove

' Saldo

378.515

5.603

411.388
43.818

3.921

716.665
517.594

30.885

40.226

23

100,00./o
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6.304
6.580

s
S;
N}

EEqs

E

:

gEgEgc=i

FiH

N'

r x5
d a5
F N.q

>

z!1

;Ea''{
-i

F'N

i,=

!

?;D

gigFg

f

>*€EF
.6!
E€

O

6!1
a

e
E

E ii
}:N
'6f;

C

>
g

t'=
,in
viI

'49 .g; bg

.EA
E:
;d

.go

3t
at

SffE

I
.F

_ ag.
E P4

6

3.E

€; Nt i

:<
:=F

F.9

Fi

5

tb
'af
9.

Ni;

9.E.

: atos
l:'

.3i
,E

EFF}

t:
6!
'at

.il

aE - n
E.aoI

-':

>'-

6g

=t
3T

;E

t!

t

!
E

E:h
.qV

n

i^.

>'

za

'
.

.E

I

€
: r
T E R

E;

i'

!E

^o.
q9;

-.E

349

B

$

t9
t2ax
t-g +: c

E
:'6

nd

:{,

;ii

3

E

€*

: .9 E €;
+ + (^ ':

:

>E€
€

e-

tr

X
3 E=

E
E

9
s3
+:. -.4
6o :arlE=
v, *1
!" i Rs 93

€

a.:

d!p

>

ai

olo o ololololo

t
.Eo

6

'f

?.e
'6

E

1.9

2:

tl

;.E

IF
F

t;
i

-tJ

R

d d,

.lJ

'!

LE

'6
52 .!

E
9

E ta S

6
E

U:

F"
-!

s9

.9 .9 E E:i
': : tn ""^;
.E ;

:

i

-i -d s

xea

E

ts

'q

;:

ii ;:

s!
sp
s
Ed
5

b
.u

-

c

f
:

3

R

6

t
I

t t *i

E

R.

:
s

\a

!e
E

"i

Techniki redukcji ry-zlka kredytowego Bank srosuje w zakresiej
tworzenia rezenv celorvych i odpisow na odsetki w zakesie pomniejszanja
podstaly ich natjczanial

l)

Wa oii e*spor))cjl krcdltowlctt (bita sowa btutto) dta
ktdrych
K
rrlcr Bnnk
ttnnr stnsule
poqtniejszeni? pofu
stosuje pomnrejszenie
podsttvy
tutr,]
naliczanid rcze , celowfctl

n o.h ttj zo b e zp i e c ze k i q

ilipoteka

2)

na

nicfuchomosci

rvyzraczania aktyw6v, lvazonych ryzykienr w zakresi€ zamianl, wagi
r),zyka kontrahenta na wagg ryzyka
zabezpreczenia lub stoso\fania pfeferencinej wagi ryzyka 35%l

Wertoil ekspoqcji *rc.tyto,yAt

ltnnso*a natoi an

kt6rych Btnk stosajetech ihe rc(lu*cji

Rodz.aj zabeqieczehia

rlulka

Hipoteka na nieruchono(ci

Bank nie w]korzystuje oceny zewnqlrznych insry,rucjioceny wjarygodnoscj krcd].rowej
ECAL

W Banku nie wlstgpuje ryzyko watuto\ic. ze wzgtgdu na bmk dzialatno$i w rvatutach
obclch

aank wlznacza *),mog kapitabwy na
ryzyko operacyjnc netodE wskaznika podstawowego.

y:"."" kapilalowego $ zakresie ryzyka operac),jnego
5":]i
wynosi 417 4s. z].
w

wedlug stanu na darg sporzadzania infomacii

Banku nie odnoto*ano srrat brutto \a,r-nikajacych z
ryzyka operactjnego.

W trakcie 2020 roku zarej estrowano

u' Polczynie

-

88'. zdarzen ryzyka opemcyjnego .kt6re mialy micjsce w Centrat; Banku
zdroju ofaz w jego pracowkach: w oddziare w Dfawsku ponorskim, na Flii w Drawsku
..3

Pomorskim oraz na punkcie kasowym w potczynie-Zdroju.

Zllarzenia

i

straty operrcvjne, zgodnie

z

przyjgtq

N

Banku Sp6ldzielczyn ry potczynie_Zdroju

klasyfi kacj? zdarzei przedstawia ponizsza tabeta:

IloSI zdarzei

Straty

Straly

Rodzaj zdrrzenia

Odzysk

straty

str.tq

Polencjalne

0

2

0

0

0

0

(brutto)

(netto.)

0

0

0

0

0

0

;:ii-;i:F:l

'{::!.t_!4

T*Tt;

293

0

0

0

0

0

I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.

'llxK!

17

Og6lem

388

0

0

ftos6 bilansowa

40.l.ai ekspozycii
A KcJe !UB-tsdnl..L S.A.

1.138.942
1.000
502.416

Banko$e paprery \ad(oiciu\ e SCB

ll.'i#,ir.:,ifiil'"":?J"ffXi;,,H[1,-",ilJ""ilY"Tj;ilil:,X.#T";,1T;:1uff""*']:J;i
I.f;|x#;1ijJ#l*vzka

ffiffi;tit::T***h

aktvwow nad pasi/uami wrazriwvmina zmianv stdp procentowvch, kt6fa
wvnosi

o 200 punkrow bazowych obniza wynik odserko\y Banku o:

Zasady usialania stalych i zniennych sktadnjk6w $ynagradzania sq zawarte
w,,poliryce rvynagraozanra
pmcownjk6w, kt6rych dzialalnosi za,vodowa ma istotny rvpbw na profit
ryzyka Banku Sp6ldzietczego w
Polczynie-Zdroju".
r4czna kwota wyplaconej pfemii uznaniowej osobon zajmuj4cym stanowiska kierownicze
w Banku za dany rok
nie moze spowodowaa obrizenia wyniku finansowego Banku do poziomu.
ktory nie zapewDi reatncgo pr4,rcsru
iunduszy wlasnych Banku oraz budow], bczpiecznej bazy kapitalo{ej.

wvsokosc zmiennvch sktadnikow wynagradzania nie mo2e bya wvzsza niz 50% wvnagrodzenra
zasadnicz€go
os6b zajmujqcych stanowiska kierownicze, a $ynagrodzenie zasadnicze powinno
miei r;q wysokosa. aby Bank
m0gl prowadzii elasryczn4 polirykg w),-nagrodzerl w zakrcsie zmjennych sktadnik6w.

Wyplata zmiennvch skladnik6w wynagradzania nast€puje jednorazowo (czesi premir
rocznej nre

odraczana), j ezeli w roku podlesajqcym ocenie spetnionyjesrjeden z ponizszych
warunk6,!i

a)suma bilansowa Banku nie prekracza kwotyz00

b)

Jesr

ntn pLN,

dynanika poftfeta kredytowego Bantu rok do rcku nie przekracza l2O%.

Wynagrodzenia, lqcznie z wynagrcdzeniem z zysku, wyplaconych lub nale2jlych
cz.lonkom zarzqdu lub organ6w

nadzollzych Bar*u:

30

Osobom zajmujqcym sranowiska kiefownicze przyslLrguje premia
uznaniowa,

k6rej x,yso(osa okresta
..Regulamin rvynagradzania os6b wchodz4cych w sklad Zarz4du
Banku Spdldzielczcgo w polczynie Zdroju,,.
Politlk9 rekuracji dor),czqcil wyboru czlonk6w organu zaftEozaJ4cega
zawjeraja: ,,Regulamjn dzialania Rad!
Nadzorczej Banku Sp6ldzielczego w polczynie_Zdroju,,oI",,.n"g"rrr;"

J;Jr"il, z"*a, s*i,

Sp6ldz;elczego w polczyn je,Zdro ju',.

Zazqdzanie r),zykiem plynnoicizosiaio podzrcrone na owa poziorlry:

.

zarz4dzania ryzykien w dzialalnojci opencyjncj, \a mmach kroregoj

-

kom6rka ksi9gowosci (zanEdzania ,.$olnymi srodkami,,) odpowiada
za zarz4dzanre pl,nnosciq
kr6tkoterminow4

.

komorki: depozltowo_rozticzeniowa oraz krcdytowa Banku odpo$iadajq za gromadzenie
depozlr6w i udzictrnia krcdyt6w
za zav4dzanie ryzykiem, w ramach kt6rego Kon6rka Ryzyka odpowiada
za idenryfikacj9, poniar,
kontrolg i sprawozdawanie.

cl6wnym Zf6dlem finansowania dzialalnoici Banku

sa depozltv podmiot6w niefinansowycl, lch t4czna kwora
8e.77o pas_vw6'v os6]em netro. Bank posiada i akrualizuje w oriesacn .ocznycr,
pran

:':l"ll,.l1,Tji"i"j
pozysKrwanra I utf zymyr!ania depo2l,16w.

Barrh dostosowuje skate dzialanja do nroztiwosci zapewnienia stabilnego
finansowania.
Bank zaklada mozliwo(i pozyskiwania dodatkowyrn ,r6del srodk6;z
Bank; zir.r,u;u""go nu ,u"oau"t i ,"
zakresre mozliwosci Banku Ztzeszai4ceso.
W sytuacii awdyjn€j aoOa*o*ym zroatm finansowania mog4 blc Srodki uzyskane
w mmach Minimum
f,:d,\zu ponlocosego. u zasadach okrestonlch w umo*i"
scs, rurz"
],]1
-D:.o-?-*:i:
porysKan
e k, e!) I I rctr.rJn,ohego $ Narodo,\) m Bdr^u po .,j n.
"
Bank jest czlonkiem Zrzeszenia SCB oraz IlcTesrnikjem S) srernu
Ockon)r SCB. W z\\iqzku z i_vm, zarz4dzanie
r\4.kienpliMo.cioob)ua,ie,,godlie/zd."drn LL.lor\m $ Zrz<,zen : iSl..enie.
Bank Zrzcszajqcy realizuje rastQpujEce zadania.
prcrvadz€nie rozliczei pieniFznych Bank6!v Sp6]dzieicz),ch.
zabezpieczanie Bank6w sp6rdzielczvch przed rvzrkiem z\aiazanvm z zaki6ccniami
w .earrzacji rozriczen
mipdzybanko'vych,
zabezpieczanic pl)nnoSci s16ddziennej dta Bankdw Sp6ldzjctczych.
prowadrcnie rac}unk6w biez4cycb Bankow Sp6idzjeiczych,
kredytow w rachunku biezEcyn B;nkon Spoldzietczym zgodnie z .cgulacjami wewnQtrznyni
:dzielanie

s!ii..iio.r"_y

l)
2)
l)
4)
5)

o)
-\
E)
0l
I

l)

l2)

Banku Zrzcszaj:tcego,
gfonradzenie nadwyzek Srodkow BankdN Sp6tdzielczych,

p o$ddzclie -aLlrrrkow \4iniI rrr Depo,,)rohego.
u kz) In v !\ an ie akty \r o\\ ph n rych \ralo$ iacych pokrycie
Srodkdlv M injmum Depozvrowego,

q)7nrc,dnie_i .rz)T)urrrc/rjrego$aneros)nrorLoo.)ciapi.lno,ci,ICR;.
zakup,e przez Bonti Sp6]dzielcze papier6w warlo(ciowych w rahach limirdw uslalonych

przez Sp6ldzielnig,
przeprowadzanie ..zagfegosan),ch,' tesrd$. s.arunk6$, skraj nych i arvat}jnych plan6iv
piylroscr,

wsparcie Bankow Sp6ldzietczych w zakresie narzgdzi analitycz;i-c;
pon,u.o*,.yryru
o\ rnoici. s r)n w)znac,,,11. kr,,)$e krcn.o\",ro ko,,,r f,r-n5o$dnL. "trza.y"l,
Jedno r",,.r7d.l,,ai.cd S) nenc n Ocn on) reJt i Lje nd.rtpujqce,,ddd id:
l) udzielanie pomocy plynnosciowej Uczestnikom. zgodnie z przepisami obowiqzuiacymi w Systemie

2)
3)

Ochrony,

lvlznaczaDie ninimalnego zasobu akty$ow pbnnych w Sysiemie Ochrony
kwoly Minimunl Depozytowego),
ustalanie limirow ryzyka pl],nnosci w S),stenie Ochrony;

(m.in poprzez

aktuatizacjp

4)
ir

monilorosdrie pozionu plJ nnoic: Uc,/e,lnikow na ,,a.do,?ie ind) q:drdtnej i
ra.rego$dnej
prcwdzerie hymiar) Inro, .acji o r)./) ku pD nno,ci pori.oa ir.ze.inii;,| " "
o,, opram$anre proLedLr h,.o.coqlch dorlc,/4clLf
zar,,aozan d Dz)k.en pryrnoki.
r
NaoryzKr
s.odro$ rre$)korzystane nd dziatatnosi. kredytowq lub nie przeznaczone pEez
Bank na zakup
nn,L\ akt) soq , h n n) a .l) $dw pb nr). h I Bromdd/: B"n^ ,/r/e,7d qc)
U an

\

moze

\{

in

ny sposdb

za

qospoda ro\r aC n ad wyzkg Jrodkdw ry 1ki

)i

zgod4 Banku Zrzeszaj4cego.

Na dat€ sporzqdzania niniejszej infonnacji Bank wykazyrvai
nadwlzkl ptyrnosci (rozumian4jako maksymalna
k -1 rlos4 zostaa zmniejszone aktywa ptynne, aby regutacyjne miary plynnosci
nie spadt_a
" m jnimum:
ponrzeJ $1rmaganego

y-:r:_ll,"ji:l,:

LCR ponad min'm

m

nad

WielkoSi miar plynnosci or.az wska:nika LCR przedsrawiaj4

il$fi.",

.rr"

siQ

nastppuiqcoi
Q b o t' i q z4i q ct, p oxio rft

prynnoscr drugoiermino$ei

t56, t6%

mrninum I l1%

351%

minimum 80%

lvskaZnik LCR

Wielkosci cha.akterystyczne dta lvskaznika LCR na koniec caerech osratnich
kwarral6w rokuj

Kwa

al poptzedni

(

-3)
konczqc! rch
2)

(n)

zar,ezpleczente przed utrate
ptynnoSci

8.089

'7.354

7.915

6.I83

Wyptywy Sfodk6rv

5.992

5.978

6.421

6.985

540%

492%

193%

35t.

Yl::ll:ll
]lll
pordDrrdn.o$)ch

rbnnol.i dr" p:eN54(h rrze.h ot,,ed/ atow /

ora/ sk.rmulowdne

lul

nt\nnos.ipr.,edsrihrdjr,ig

u$.,srcdnieniem

po.fL

brrcn.ou)cn

i

ra.rEpuiAco:

Ptzelzial plytutoici
Luka biiansowa skunulorvana

l,"j^.j.":T:.-1!1lly,"'"'ejszer
/rooe, rrnan,ournra:($)pi5dc /

t.2r

1.00

1.78

irrormacjr Bank posiadat mo2tiwosi skozystania z nastepujEcych, dodatko\rlch
reiect J dlterndr\$nl.h irodel

tinrl,osariar

Watu ki dosepu
nrewyl(orzystane lrmrly kredyru w rachunku
brez4cym w Banku Zrzeszaiacvm

0

pomoco$ e_"
"0jI4!f!]I9!9I4rdu,/u
lokata plynnosciowa ze Srcdk6w Minimun

0

w syluacji a$aryinej

0

w sytuacjiawaryjnej

or\rvarre

DeDozytowego

w ci4gu I dnia

Przlczyny. ktore mogq spowodowaa nafazenie Banku na
ryzyko plynnosci to:
niedopasowanie te nin6w zapadalnosci aktywdw do terminow zapadalnosci pasywow
istnienie
niekorzysnrej skumulowanej luki pry-nnosci w poszcz€g6lnych przedzialach.
przedte'mrnowe sycofywanie depozyt6* przez klient6w zaburzajqce prognozy pfzypblvdw
pieni9znych

.

i

.
.
.
.
.
.

Banku.

nadmiema koncentracja depoz,rtow pod wzglfdem duzlch kontrahent6w,
znaczqce zaangazo\'r'anre depozytowe os6b wewn9trznych Banku.
kon'ecznos6 pozyskiwania depozyt6u po wysokim koszcie w sytuacji naglego zaporrzebo\aania
na jrodki,
wadliwe plany awafyjne plynnosci nie uwzglgdnjajqce szokowych zacho*u,i tt;"ntO",
niski stosunek depozyt6w, w fym depozyt6w stabitnych do akcji kredlrowej Banku,

32

.
.

niewystarczaj4ce tundusze wtasne do filnansowania
akq4v6w stfuktualnie nieplynnych'

ryzyko

reputacji.

Bank d)'lversyfi kuje Zrddla finansowania
DoD.zez:
ogranjczanie depozyt6w duzych deponent6w,
rozne terminy wymagalnosci depozyt6w,
fozny charakrer depozyl6wi depozyty teminowe
i biez4c€.

.
.
.

Bank ograniczania ryzyka plynnoJci poprzez:
stosowanje limir6w ograniczaj4cych
ryzyko plynnosci, w tym wewngtrznych limit6w systemu ochony,
systematyczne testowanie planu aw'
zarewniajaceeo niezakr6cone prowadzenie

.'
.
.
.

* p.,rp"ai";;,il;;iil1$it#nno{.
*i"r"r""l.i
roKowa n re nadwyze
k

u akrys

a pb

n

ne, kt6re maj4 za zadanie zapewni€nie przetrwanie
w sytuacji skrajnej,

sysremx ochrony scB. kr6re
!:?:3i:nie zdo
ptirosclowq
Funduszu pomocoweso.

zapewnia

w

uzasainionyJ pr4paor<acrr

pornoc

ulrzym) wdnie Mininum Oepo4ro.e'go, Brnlu TrzeszrjEc)m,
okreslanje progno,/ nadwtzki 7 us,,gtgdnreniem
aodartouego bufora pgnno<ci,

mi wproc€sie mierz€nia pozycji plynnosci i
ryzyka plynnodci 5q:
floilll',f".
:r''.'owan)
,,
zobolriEzania r€rminowe i biez4ce. wobec os6b fizycznych
oraz tnnych podmior6w
:11_::ry4,i*"
nrermansowycb, z wyl4czeniem iransakcii dotycz4cych
otrotu na hurtowyi ryJ; t;;;r,*y-,
2) deporyry. baza depozytowa oraz zoiowi4zania terminowe i biez4ce wjec instytuclr
zqdowych tub
_. samorz4doriych oraz podniot6w finansowych, z wytqczenjem ba.kdw:
zdo Inosc $
ia wszysrkich zobowi4zan pienieznych na zamknjecie
dnia;
ll*, *ry:ir:"-"b|e4ca zdotnosc) kona
wykonania wszysrkich zobowiazan pjenilzrych w terminie
l,lrlo:..
plarnosci
przypadaj?cym w okresie 7 koleinvch dni:
'
5) plynnoii kr6tkoterminowa
raofooSC
*vf.-ania wszysrkich zobowiqzan pienipznycb
w relminie ptarnoicj pr,,] padaj4cl r| w okresie 30^ .koiejnl
ch dn i;
o) plynnoii Sredniorerminowa _ zapewnienie wykonania wszystkich zobowiqzai pjenigznych
w rermi.je
platnosci pr.zypadajqcyn w okesie powyzej I
mi€siqca i do Ii miesigcy;
_.
/.) plynnosi dtueoterminowa
n

-

monitorowanie mozliwosci wykonania wszys&ich zobowi4zan pienigzrych
w

teminie platnoscj przlpadajqcym w okresje powyzej i2

mi"esigcy;
^.
t)
*$-t1ry::r-::
zaoezpreczenre
na wypadek zreatizowania sil scenariuszy wamnk6w skiajnych plynnojci
w

obowi4zuj4cej w Banku Stralegti zaftAdzaiia
ryzyki"m ,,Loryzoncie prze"yclu;,

"

'

okeSlonlm, w

Bank wykorzystuje wynjki test6w warunk6w

skaj.yci do: planowania awaryjnego, wyznaczama poztomu
limitd\r. s,,acowanid kapiratu sewngrrznego. Tmian) potn) ki pb nnoiciowei
Bankr
A\rary ne plan) pbnnoscizoslab zinlegror{ane / tesrami uarunkow.krajnlch
poprzez s}\ofz)sDwanre

warxn[ow\krajn)chjakoscenariu\4url.chamiai4\)chaujDjn]ptanpl)nnoic:os./.

testo$

W celu utrzymywania ryzyka plynnosci na odpowiednim poziomie
oraz sprostania zapotrzebowaniom na Srodki

plvnne

w

svtuacjach kvzvsowvch Bank uirzyrn'je odpowiedniq wiirtose
attywow ntoocrqzonych rur
finansowania, kt6re mogq byi nurycllniasr *yrorzystywan"e pze,eanr 'jar.o zroar

f".frllHl"fli"t

W ramacir arternaty*nycrr Zr6d€i finansowania Bank wyr6znial
aktywdw (aktywa nieobciazone) lub zaci4sniecie kedyr6w zabezpieczonyctr
.:]"lu"o,rnnych
q/mr

t,

2)

:f::!,y
aktywani.

dodatkowe tr6dla finansowania w postacil

a) wykorzystania przyznanych tinii kreoyrowycn,
oJ sprzedazy innych aktyw6w, w q/m keqyrow,
c) pozyskania niezabezpieczonego finansowania z Banlu Zrzeszaj qcego,
_
.d) pozyskania pozyczki plynnosciowej ze Sp6tdziejni,
Do aktyw6w nieobciezonych mogq by6 zaliczane akr),wa, kr6re
spehiajq wszysrkie
I)
brak obciazei.
2) wysokajaios;kredyrowa,
l) latwa zbywalnosd,
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z wymienionych warunk6w:
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kr6rt
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pozyskania

koriechojci podrimohan; n.dr$1./"jrlch d,,i"lan.

;iT,:::':#t:[H:""Jeobciazone

r)

i operacljnvch p'eszk6d do wykorzystaDia akryw6w
w ceh

"
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ogrJriczJr ir ry/J

[".

dta z,rz4du spofzEdzane s4 z czcsioriiwo(ciq
*:f:l_,^:,:l!
i\mzorcle_ / L^. tll""sc,
ortisojcia p.4ndjmn ej pohuJ/nd.

przynajrnniej miesieczna, a

di:

Rady

nd,en.
it' T tiil)i::l ;;:::.";;1);)l;il:i: " "no{(,.{,e'" m', cale
uwzshdnieniem depozvt6w'
2) stabilnosci zfddel finansowania 0r,,,,,"^::*:-i:.:':^golnvm

3)

;T"Tf; :j:" $:t""3Jil
stopn ia

n

T:;Uid,::li.

t":f iilii.'t il[."TiJ",11iT:1,"-tii"ylil,ffi

icdopasou.ania ternin6rv platnos

p.,"0,,""."", ." ; *,,ii liii-:,"11;;""11''
", "9,),
rr I,el
pozromu
af.t)uow nieobci,lZon\ch.
6) analizywskaznikdlr ptvnnoSci.'
7) x,ynik6rv testdw warunkdw skrainvch.
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ll'),?yka,,$ir,,ine!orp,1rno.c,a'oi,rorermiro*q

Y,
l0)

wynrKow tesio\v \{arunka$ skratn\(h.
stopnia przestzegania limi16w.

Zgodnie.z art. 429 usr. 2 Rozporz4dzenia CRR Bank mierzy
ryzyko dZwigni finansowej poprzez obliczani€
ws ka:n ik a d zu ign i fi nr 11\o$ ej I iczoneso j
a[o w],mzony !v procenrach udziat kapitatu
i (mram kaprtah) w
akt)$dch wedr.g qa ro..r

bitrnsn$er. Doujek\zony.h o rqi,nq

ii;
r*ot9,ouo*;"u;;;;il;":;;y",

.,d,,ielorr.h,m;r.ck.ooz;cji catkoi re1,. prn.,,,,r
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podstawowy i dodatkowy rier r. q xzczegornusci:
$artos;i niemareriar;ycr r prawnych
pomniejszaiAcych kapka] podsrawowy Tief t,;dziat6w
nprt"r"*v"r, p",r"ri;L"tAcych kapitar
podstawowy i dodarkowy Tier l. aktyw6\r z
tylutu.podaik; oa,o"ronego opoiiy.r, nu p.ry"rl".;
renti^\noicjDolrliej,Td
"cyl\ kapir. DodL.voqy,ie ti
^2) $irroia €tspo4cji pozabitafsowych
jest wyliczana od lvarosci noninalnej (bez uwzglgdnjania
korckt z.tyrulu rezeM ceiowych,i odpis6w aktualjzujacych oanosz,tcyciNig
.ro oor.,"t) ,
uwzslgdnieniem wsp6lczynnik6w konwersji z zasrrzezeni€m
dotnego tiniru ioz" ara pozyc.li
pozabrlansowych jskiego
n

1.

ryzyka.
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Podzial eksporycji bilansowych (z

pochodnych, iransakcji finansolvanych z
h

Ekspoacje eskalhit

roqonqdzeniu

Crrlowite ek!pozlcje t

w

!

$pfavie

t,

poclodnych. rrrnsrkcji ""s*
fincnsosan
wirto4ciorvch i ekrDoztcii,
Ekspozyc jc

zal

jczane do

!\spo/,vc jc rakro'yane iako

I

.t ,.'. " .. ..'n.-;; -;er;ri;
. -d ,ari nieJ/. naru.io\}.
eczoDc na

n

rcn

pod rio."f
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36314

e Ir.o!h dor\(z] n eNrLonaniem
r'olu -<c",po/)ce,no.trp u,o"e. .r,,l,rr.
t ii," , nn.,r,."u
"
rrc

e.ner uracc

oph ptocedur stosowa

/,'boNrJ^rrir tred\1.\.o.1

yh R)4ko

nie (ro|| .

ryekiem nolmienej

a,"igni nranso" e1-;;r''o,) rr,{uja do 1z)x
cI: /"rzd.l/anre r) m rod/"iem r) /yka odo) $ a siS w r"TaL
h

,ddm,e nqi

ryzyka kapitalowego w oparciu o zatwieidzona w Banku Srraregi€
zarzEdzania i planowania kapiraloweso.

Takie podejscie,"l},nika z faku, z; Bank do obliczania aktywdw
wazonych ryz],kiem stosuje mclodq slandardowq (co ogranicza
nadmienrq mozliwoSi wl,kofzyslywania nizszych wag ryzyka).
W
Twr4zku z tym zacho$,anje odpowiednich lvsp6]czynnik6w
rapi,"loslLh. po$ouuJe. 7e r,\.zrrik dzuisnr Lr..z1m.r,e,:eioun ez
na DezDrecznvjn Dozromre

Funlcjonujqcy

w Danku system

za:zqdzallia ryzykiem i sysrem kontrolj wewnQtrnej s4 zorganizowane
na
,ir tir i.ctr;bron| pozionaLf ,.

lf,,ech. niezale,/nlch i u za,e11r)ie L,,.rpehLidL)c1

/. \n .piel$,,,a rrnie obron\ .llada sre operd,)jre /alad/an.e r\,?)k.em pok.ta0n
$ /sia/[r,,d/iala.no.ciapro$rd,,on4

2.

przcl Ban{.

Nadruea linie obronv sklada sip:
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zaftqdzan;e ryzykiem puez Dra@wnikow na
specjalnie porvoiatrych do rego sranorviskach
lub w
niezaleznie od opeiacyjnego
",t"",."",
na pierwszym

"vch,
-.,;d,,,1; .),;;k;,
2.r kor-ror:r
/aodnocci i^onr.o,i$(vr<rrlne. renor\a.rreporoqe
!"
rzecra linie obron\ stanoq I ard) r q eu
netsny feal,zowary prez Sp6ldzielczl, Sysrem
Ochrony SGB.
Na wszystkich trech pozjomach. w ramaclr
systemu zarz4azan;a ryzytie- i
L*-,,
***9r,r*1.
B"ll, w ramach reatizowanycrr czlnnojci odpouiednio srosuja
"yr,",r,
mechanizmy
lf:^"Il]:l
konrrorne
lub
nrezareznrc monitonriE (poziomo rub pionowo)
prz*o^g""i" .*r,-;",irrii,"ir"l"v.r,.

XiI;$;n

i
r.
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L

Poszczeg6lne linie obfony, w ramach svstemx
konrroli lvewngtrznej s4 odporviedzialne za:
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"!,."ro$).f
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i I ck rrel/.ro\: mechan,/rnou tonrrotnl. h.
4) matfyca funkciikon!oli.
cje.,ru n.Loras d'ouoic, znJcl4c).n (r1 q,znycn,
:lo) :l-oll:g/eni:
roporouarre,/rac,/a.)cl. trlDc,,nych
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il::,",ffi; ,;is#:il:;

'v',"J" *.'ia?"'i,r''vr.i.,".J"r.

;

W Banku zapewniona jesl niezateznosi monirofowania pionolvego
poprzez jednoznaczne wyodfgbnienie Iinii
obrony oraz niezaleziosa monjtorolvanja Dc

9:"T:-r.::1i,1"r"."o"il;;;;i";","'i'i,*:e;"Tffi:AT*:",f:::;?iii,ii5l"'".;,,i,lil"'"""'"
(rervnkacja biez4ca. lestowanie) w ramacti
aanej rinii oapowieaziarnr sq
il,:l::::,T::::"li:'ome
ol":"*e pierwszej linii obfony przez drug4 linie obrony odpowiada kom6rka
3:-lTi,::i:-":"
Kontrolr we\rngrznej l tcstowanie pionowe.
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