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Podstawy prawne:
Niniejsza informacja została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w:
 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r.
w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz
z postanowień innych rozporządzeń wykonawczych Komisji (UE) ustanawiających
wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących ujawniania informacji.
 Uchwale 258/2011 komisji Nadzoru Finansowego,
 Uchwale 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego,
 Ustawie Prawo Bankowe (art. 111 oraz 111a)
 Zasadach Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorczych, wydanych uchwała nr 218/2014
KNF
 Statucie Banku Spółdzielczego w Poczesnej.

Niniejsza Informacja stanowi realizację:
 Polityki ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących
adekwatności kapitałowej oraz zmiennych składników wy nagradzania w Banku
spółdzielczym w Poczesnej”,
 „Instrukcji sporządzania i weryfikacji informacji o charakterze ilościowym i jakościowym
dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zasad oceny zakresu ujawnianych informacji w
Banku Spółdzielczym w Poczesnej”.
Informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Bank
udostępnia osobom zewnętrznym z częstotliwością roczną, w terminie od 15 dni od zatwierdzenia
przez Zebranie Przedstawicieli rocznego sprawozdania finansowego Banku.
Dane ujęte w niniejszej informacji prezentowane są za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31.012.2016r.
(według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku).
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I.

Informacje ogólne

Bank Spółdzielczy w Poczesnej działa w oparciu o:
 przepisy ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ich
zrzeszaniu się i bankach zrzeszających,
 ustawy „Prawo Bankowe”, z dnia 29 sierpnia 1997r.,
 ustawy „Prawo spółdzielcze”, z dnia 16 września 1982r.,
 Statut Banku Spółdzielczego w Poczesnej,
a w zakresie rachunkowości w oparciu o:
 przepisy ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.
 oraz przepisy wykonawcze do ustawy - rozporządzenie ministra Finansów z dnia 01
października 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków.
Bank Spółdzielczy w Poczesnej jest zarejestrowany w sądzie Rejonowym w Częstochowie pod
numerem KRS 0000047133, Regon 000497265, NIP 573-02-33-699.
Bank pozostaje zrzeszony nadal w Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie.
Zasady ładu korporacyjnego określa „Statut Banku” z dnia 13 grudnia 1994r. z późniejszymi
zmianami, oraz „Polityka stosowania ładu korporacyjnego” uchwalona przez Zarząd dnia 3.12.2014
uchwała 62/2014, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą dnia 12.12.2014r. uchwała 33/2014.
W 2016 roku Bank Spółdzielczy w Poczesnej prowadził działalność w ramach jednostek
organizacyjnych zlokalizowanych w niżej wymienionych placówkach:
 Centrala Banku w Poczesnej, ul. Bankowa1,
 Oddział w Kamienicy Polskiej, ul. M. Konopnickiej
 Punkt kasowy w Olsztynie,
 Punkt kasowy w Nieradzie,
 Punkt kasowy we Wrzosowej.
Klienci Baku mogą również korzystać z usług bankowości internetowej, 3-ech bankomatów
należących do Banku Spółdzielczego w Poczesnej oraz sieci bankomatów w całym kraju.
Z uwagi na charakter prowadzanej działalności, tj. wyłącznie na terenie kraju (lokalnie) rozkład
geograficzny ekspozycji w podziale na obszary nie występował (brak ekspozycji poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej).
Według stanu na 31.12.2016r. Bank zatrudniał łącznie z Zarządem 22 osoby na 20,4 etatach.
Według stanu na dzień sprawozdawczy Bank nie posiadała udziałów w podmiotach zależnych nie
objętych konsolidacją.
Bank stosuje Polskie Standardy Rachunkowości. Informacje podlegające ujawnieniu w myśl
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nie dotyczą Banku.
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II. Zakres informacji podlegających ujawnieniu na podstawie art.
435 Rozporządzenia CRR oraz art. 111a ust 4 Prawa bankowego,
dotyczących systemu zarządzania w tym zarządzania ryzykiem,
systemu kontroli wewnętrznej
1. Struktura organizacyjna
Schemat struktury organizacyjnej w Banku Spółdzielczym w Poczesnej przedstawia poniższy
rysunek

2. Zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej
W Banku funkcjonuje system zarządzania, w skład którego wchodzi system zarządzania ryzykiem
oraz system kontroli wewnętrznej.
Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych
przyczyniających się do zapewnienia:
 skuteczności i efektywności działania,
 wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
 zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz
zaleceniami wydanymi przez upoważnione zewnętrzne instytucje kontrolne,
 bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego i informacji.
System kontroli wewnętrznej obejmuje:
1) mechanizmy kontroli ryzyka, na które składają się:
BANK SPÓŁDZIELCZY POCZESNA
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a. ogólne przeglądy na szczeblu rady i zarządu, których celem jest dokonanie oceny stopnia
realizacji przez Bank założonych celów,
b. kontroli działalności na poszczególnych szczeblach organizacji,
c. mechanizmy kontroli fizycznej, których celem jest zabezpieczenie zasobów Banku
poprzez zarządzanie dostępem do majątku materialnego i przetwarzania tych limitów,
d. ustanowione limity ostrożnościowe dla zaangażowania się Banku w poszczególne
operacje i transakcje finansowe i kredytowe oraz kontrola przestrzegania tych limitów,
e. zatwierdzenia i autoryzacje, których celem jest personalizacja wykonywanych procesów
decyzyjnych,
f. weryfikacja i uzgodnienia, których celem jest ustalenie zgodności rzeczywistego stanu
prawnego lub księgowego ze stanem prawnym lub księgowym.
2) Badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, które
obejmują czynności kontrolne zdefiniowane na każdym poziomie działalności Banku,
3) Audyt wewnętrzny wykonywany na zlecenie Banku na podstawie stałej umowy przez
Departament Audytu Banku Polskiej Spółdzielczości SA,
Zarząd Banku odpowiada za opracowanie, wprowadzenie oraz aktualizację pisemnych strategii,
polityk oraz procedur wewnętrznych, które określają w szczególności:
1)
podział obowiązków oraz opis w zakresie przygotowania, kontroli, zatwierdzania i
autoryzacji realizowanych czynności bankowych lub innych czynności wynikających ze
sfery działania Banku, stosownie do statutu i struktury organizacyjnej Banku;
2)
zasady współpracy jednostek i komórek organizacyjnych Banku w zakresie przepływu
informacji, jakości i zgodności danych zawartych w takich informacjach i
sprawozdaniach;
3)
wymagania stawiane przy doborze pracowników sprawujących istotne funkcje dla Banku
(zdefiniowane w odrębnych regulacjach wewnętrznych Banku) oraz działania, których
celem jest zapewnienie ciągłości realizacji funkcji istotnych dla Banku.
System kontroli wewnętrznej identyfikuje ryzyko:
1)
związane z każdą operacją, transakcją, produktem i usługą;
2)
wynikające ze struktury organizacyjnej;
Zarząd Banku podejmuje działania mające na celu zapewnienie ciągłości monitorowania
efektywności wewnętrznych mechanizmów kontrolnych oraz identyfikuje obszary działania
Banku, operacje, transakcje oraz inne czynności przeznaczone do stałego monitorowania.
Zarząd Banku podejmuje decyzje dotyczące:
1)
wyznaczenia osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie okresowej, co najmniej raz w
roku, weryfikacji funkcjonujących w Banku mechanizmów i procedur kontroli
wewnętrznej;
2)
określenia właściwej formy dokumentowania przeprowadzonego przeglądu i oceny
efektywności wewnętrznych mechanizmów kontrolnych oraz wniosków wynikających z
tych przeglądów;
3)
określenia trybu przekazania wewnątrz Banku raportu, w celu podjęcia działań służących
usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz
sposobu kontroli skorygowania tych nieprawidłowości.
Na podstawie dokonywanych przeglądów i ocen efektywności wewnętrznych mechanizmów
kontrolnych Zarząd i Rada Nadzorcza Banku otrzymują:
1) informacje dotyczące istotnych, stwierdzonych nieprawidłowości mechanizmów kontroli
wewnętrznej, niezwłocznie po ich ujawnieniu oraz informacje dotyczące efektów działań
podjętych w celu usunięcia tych nieprawidłowości;
2) okresowe informacje dotyczące wszystkich obszarów kontroli wewnętrznej.
Zarząd i Rada Nadzorcza w ramach systemu kontroli wewnętrznej otrzymują informacje
dotyczące:
1) przestrzegania przepisów prawa oraz obowiązujących w Banku regulacji wewnętrznych;
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2)
3)

funkcjonowania w Banku systemu informacji zarządczej;
skuteczności ujawniania w ramach kontroli funkcjonalnej błędów i nieprawidłowości oraz
podejmowania skutecznych działań naprawczych lub korygujących;
4) realizacji określonych i wymaganych przez Zarząd celów i polityki Banku;
5) kompletności, prawidłowości i kompleksowości procedur księgowych;
6) jakości (dokładności i niezawodności) systemów: księgowego, sprawozdawczego
i operacyjnego;
7) adekwatności, funkcjonalności i bezpieczeństwa systemów informatycznych;
8) efektywności wykorzystania dostępnych środków, w tym funduszy własnych i zasobów we
wszystkich obszarach działalności Banku;
9) oceny struktury organizacyjnej Banku, podziału kompetencji i koordynacji działań
pomiędzy poszczególnymi jednostkami, komórkami, a także systemem tworzenia i obiegu
dokumentów i informacji;
10) oceny funkcjonowania systemów wewnętrznych w aspekcie poprawy efektywności
działania Banku jako całości;
11) czynności zlecanych przez Bank do wykonania podmiotom zewnętrznym.
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej Banku oraz ocenia
adekwatność i skuteczność tego systemu.

W 2016 roku, zgodnie ze zleceniem Prezesa Zarządu, dokonano następujących kontroli:
 222 kontrole gospodarki kasowej, które obejmowały kontrole raportów kasowych,
cotygodniowe uproszczone inwentaryzacje kas oraz inwentaryzacje kontrolną środków
pieniężnych,
 45 kontroli gospodarki kredytowej, które obejmowały kontrolę dokumentacji kredytowej,
monitoringu, windykacji oraz prawidłowości księgowania kredytów,
 38 kontroli działalności oszczędnościowo-rozliczeniowych, obejmujących prawidłowość
naliczania i księgowania przychodów oraz kosztów działania Banku, rozliczania bankomatu,
prawidłowości księgowania lokat oraz kontrole dokumentacji rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, ewidencji druków ścisłego zarachowania, kart płatniczych,
 2 kontrole kadrowe, dotyczące prowadzenia akt oraz umów pracowniczych,
 2 kontrole gospodarki majątkiem trwałym,
 6 kontroli sprawdzających, dotyczących realizacji wniosków pokontrolnych,
 1 kontrolę realizacji przez Bank zadań w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i
finansowaniu terroryzmu.
Łącznie w 2016 roku przeprowadzono 316 kontroli wewnętrznych funkcjonalnych.

3. Opis struktury organizacyjnej w zakresie zarządzania ryzykami
W procesie zarządzania ryzykami udział biorą:

1) Rada Nadzorcza – dokonuje okresowej oceny realizacji przez Zarząd założeń Strategii w

2)

odniesieniu do zasad zarządzania ryzykiem oraz alokacji kapitału na pokrycie istotnych rodzajów
ryzyka w Banku. W tym celu Zarząd Banku okresowo przedkłada Radzie Nadzorczej syntetyczną
informację na temat skali i rodzajów ryzyka, na które narażony jest Bank, prawdopodobieństwa
jego występowania, skutków i metod zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. Rada
Nadzorcza sprawuje nadzór nad kontrolą systemu zarządzania ryzykiem oraz ocenia jej
adekwatność i skuteczność. Rada Banku zatwierdza w planie ekonomiczno-finansowym ogólny
poziom (profil) ryzyka Banku.
Zarząd Banku – odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii zarządzania poszczególnymi
rodzajami ryzyka, w tym za zorganizowanie, wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania
BANK SPÓŁDZIELCZY POCZESNA

6

INFORMACJA ZAWIERAJĄCA UJAWNIENIA DANYCH Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ZA 2016 ROK

3)

4)

5)

6)

7)

ryzykiem oraz, jeśli to konieczne – dokonania weryfikacji w celu usprawnienia tego systemu.
Instrukcje i procedury zarządzania ryzykiem obejmują pełny zakres działalności Banku.
Komitet Kredytowy – uczestniczy w procesie opiniowania transakcji kredytowych oraz ich
klasyfikacji pod kątem ryzyka ponoszonego przez Bank. Skład i szczegółowe zadania Komitetu
określa „Regulamin działania Komitetu Kredytowego”
Komórka monitorująca ryzyko – monitoruje realizację wyznaczonych celów i zadań
strategicznych, procesów tworzenia zysku oraz przedstawia i monitoruje pozycję Banku w
zakresie bezpieczeństwa finansowego i operacyjnego. Podstawowe zadania Komórki to
gromadzenie, przetwarzanie, pomiar i raportowanie odpowiednim organom i komórkom Banku,
informacji dotyczących podejmowanego przez Bank ryzyka oraz opracowywanie regulacji
wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykami oraz szacowania wewnętrznych wymogów
kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka.
Audyt wewnętrzny – ma za zadanie kontrolę i ocenę skuteczności działania systemu
zarządzania ryzykiem oraz dokonywanie regularnych przeglądów prawidłowości przestrzegania
zasad zarządzania ryzykiem, obowiązujących w Banku. Audyt dostarcza obiektywnej oceny
adekwatności i skuteczności funkcjonującego systemu zarządzania oraz zgodności
przeprowadzanych operacji bankowych z wewnętrznymi regulacjami Banku. Zadania audytu
wewnętrznego mogą zostać zlecone do realizacji przez odpowiednie służby Banku Zrzeszającego.
Zespół zarządzania ryzykami i analiz (ZZRiA) – ma za zadanie wydawanie opinii w zakresie
poziomu poszczególnych ryzyk, a także rekomendowanie Zarządowi Banku projektów regulacji
wewnętrznych w zakresie zarzadzania ryzykami oraz szacowania wewnętrznych wymogów
kapitałowych z tytułu poszczególnych ryzyk.
Pozostali pracownicy Banku – mają obowiązek przestrzegania zasad zarządzania
poszczególnymi rodzajami ryzyka, obowiązujących w Banku w formie wewnętrznych regulacji i
zaleceń, uczestnictwa w postępowaniu wyjaśniającym przyczyny wystąpienia zdarzeń
generujących ryzyko oraz raportowania tych zdarzeń.

4. Proces zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka.
Zarządzaniem ryzykiem w Banku odbywa się zgodnie ze „Strategią zarządzania poszczególnymi
rodzajami ryzyka w Banku Spółdzielczym w Poczesnej”, zatwierdzoną przez Zarząd Banku w dniu
31.12.2011, z późn. zmianami, ostatnia zmiana 16.12.2015r. uchwała nr 96/2015, oraz przez Radę
Nadzorczą w dniu 06.02.2012r. ostatnia zmiana zatw. 29.12.2015 uchwała 35/2015. Na podstawie
„Strategii zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka” opracowywane są polityki zarządzania
ryzykami, definiujące apetyt na ryzyko czyli maksymalny, akceptowalny poziom ryzyka jaki Bank może
ponieść.
Strategia ta podlega przeglądowi zarządczemu i weryfikacji co najmniej raz w roku lub w
przypadku wystąpienie znacznych zmian przepisów wewnętrznych lub zewnętrznych.
W procesie zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, strategiczne cele dla Banku zatwierdza
Rada Nadzorcza, która ocenia skuteczność działań Zarządu Banku. Zarząd Banku ma na celu
zapewnienie efektywności procesu zarządzania ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem w Banku odbywa się
w oparciu o opracowane w formie pisemnej i zatwierdzone przez Zarząd wewnętrzne procedury,
które określają sposób identyfikacji, pomiaru, monitorowania i raportowania poszczególnych
rodzajów ryzyka uznanych przez Bank za istotne.
W działalności Banku identyfikowane są następujące rodzaje ryzyka:
1. ryzyko kredytowe;
2. ryzyko operacyjne;
BANK SPÓŁDZIELCZY POCZESNA
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej;
ryzyko płynności;
ryzyko cyklu gospodarczego;
ryzyko kapitałowe;
ryzyko strategiczne;
ryzyko utraty reputacji;
ryzyko rezydualne;
ryzyko prawne;
ryzyko braku zgodności;
ryzyko biznesowe.
Rodzaje ryzyka zakwalifikowane jako nieistotne nie wpływają na wielkość kapitału
wewnętrznego. Są one kwartalnie monitorowane, z uwzględnieniem zasad oceny istotności,
zawartych w Zał. nr 1 do Instrukcji oceny adekwatności kapitałowej, natomiast pomiar kapitału
wewnętrznego jest dokonywany w momencie przekształcenia się ryzyka nieistotnego w ryzyko
istotne.
Ryzyko zakwalifikowane jako istotne dzieli się na ryzyko podstawowe i ryzyko mające
umiarkowany wpływ na sytuację finansową Banku.
Do ryzyk istotnych podstawowych, Bank zalicza ryzyko kredytowe i ryzyko operacyjne,
natomiast do kategorii ryzyk istotnych, umiarkowanych, Bank zalicza ryzyko stopy procentowej w
księdze bankowej, płynności, kapitałowe i ryzyko strategiczne.
Dla każdego z ryzyk istotnych Bank posiada opracowaną strategię oraz zasady zarządzania
danym ryzykiem.
Proces zarządzania ryzykiem w Banku obejmuje następujące działania:
1. identyfikacja ryzyka, która polega na określeniu źródeł ryzyka zarówno aktualnych, jak i
potencjalnych, wynikających z bieżącej i planowanej działalności Banku,
2. pomiar ryzyka,
3. zarządzanie ryzykiem – polegające na podejmowaniu decyzji dotyczących
akceptowalnego poziomu ryzyka, planowaniu działań, wydawaniu rekomendacji i
zaleceń, tworzeniu stosownych procedur i narzędzi wspomagających,
4. monitorowanie – polegające na stałym nadzorze poziomu ryzyka w oparciu o przyjęte
metody pomiaru ryzyka,
5. raportowanie – obejmujące dostarczanie cyklicznej informacji dla Kierownictwa Banku o
skali narażenia na ryzyko i podjętych działaniach.

4.1 Opis procesów zarządzania ryzykiem kredytowym
Celem strategicznym w zakresie działalności kredytowej jest budowa odpowiedniego do posiadanych
funduszy własnych bezpiecznego portfela kredytowego, zapewniającego odpowiedni poziom
dochodowości.
Cel ten jest realizowany poprzez zarządzanie ryzykiem kredytowym obejmujące podstawowe kierunki
działań (cele pośrednie):
1) budowa bezpiecznego, zdywersyfikowanego portfela kredytowego,
2) podejmowanie działań zabezpieczających w obszarze ryzyka pojedynczej transakcji oraz
ryzyka portfela,
3) działania organizacyjno-proceduralne.
Cele szczegółowe zawarte są Polityce kredytowej, stanowiącej uszczegółowienie Strategii.
Budowa zdywersyfikowanego portfela kredytowego:
1) Ryzyko kredytowe w Banku wynika między innymi z koncentracji która jest efektem
ograniczenia działalności Banku do obszaru określonego w Statucie, zatwierdzonego przez
Komisję Nadzoru Finansowego.
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2) Bank dąży do ograniczania ryzyka kredytowego oraz ryzyka koncentracji wyznaczając limity
rozwoju akcji kredytowej, w odniesieniu do branż, zabezpieczeń, grup klientów, produktów
itp.
3) Działalność kredytową Banku cechuje dążenie do zachowania równowagi pomiędzy
dochodowością a bezpieczeństwem. Równowaga ta jest możliwa dzięki podejmowaniu przez
Bank odpowiednich działań zabezpieczających przed skutkami ryzyka.

Zasady podejmowania decyzji w zakresie udzielania kredytów.
W Banku uprawnienia do podejmowania decyzji udzielającej zobowiązania, w zależności od kwoty
ekspozycji i rodzaju podmiotu kredytowego ze względu na powiązanie z bankiem, posiadają:
1) Zarząd Banku – podejmuje decyzje dotyczące wszystkich zaangażowań, a w stosunku do
osób wewnętrznych i osób z nimi powiązanych – nie przekraczającego równowartości 10
tys. euro, przy czym zobowiązanie od 30 tys. złotych podlega zaopiniowaniu przez Komitet
Kredytowy,
2) Rada Nadzorcza – podejmuje decyzje łącznie z Zarządem Banku w sprawach udzielania
łącznego zobowiązania na rzecz osób wewnętrznych i osób z nimi powiązanych, w
wysokości od równowartości 10 tys. euro,

System raportowania i pomiaru ryzyka kredytowego.
System zarządzania ryzykiem kredytowym pojedynczej transakcji lub pojedynczego kredytobiorcy
obejmuje:
1. Stosowanie oceny zdolności kredytowej.
2. Bieżący monitoring obsługi kredytu.
3. Przegląd ekspozycji kredytowej i tworzenie rezerw celowych.
4. Windykację i nadzór nad kredytami zagrożonymi.
5. Kontrolę działalności kredytowej.
Pracownicy Zespołu produktów w przypadku podjęcia czynności zmierzających do zawarcia transakcji
są zobowiązani każdorazowo do sprawdzenia :
1) powiązań kapitałowych lub organizacyjnych podmiotu ubiegającego się o kredyt lub inne
zobowiązanie o charakterze majątkowym, w szczególności poprzez określenie jego
akcjonariuszy, udziałowców, wspólników, członków ich organów oraz podmiotów, u których
występujący podmiot jest akcjonariuszem, udziałowcem lub wspólnikiem;
2) wysokości łącznego zaangażowania Banku w stosunku do podmiotu oraz podmiotów
powiązanych z nim kapitałowo lub organizacyjnie.
3) czy zaangażowanie z tytułu nowej transakcji nie spowoduje przekroczenia 25 % limitu
koncentracji zaangażowań.
Zasady bezpiecznego zarządzania ryzykiem kredytowym w odniesieniu do łącznego zaangażowania
kredytowego Banku obejmują działania polegające na:
1) dywersyfikacji ryzyka poprzez stosowanie limitów zaangażowań,
2) badaniu ekspozycji zagrożonych,
3) przedsięwzięciach organizacyjno-kadrowych.
Zarząd Banku na wniosek Zespołu Zarządzania Ryzykami i Analiz ustala limity dla zaangażowań
określonych w Instrukcji zarządzania ryzykiem kredytowym. Limity te zamieszcza w Polityce
zarządzania ryzykiem kredytowym ustalanej na każdy rok kalendarzowy w ramach planu
finansowego. Wysokość limitów jest dostosowywana do akceptowalnego przez Radę Nadzorczą
ogólnego poziomu ryzyka Banku.
W indywidualnych przypadkach Zarząd Banku może wyrazić zgodę na przekroczenie ustalonych
limitów jednostkowych podejmując decyzję kredytową, po uzyskaniu opinii Komitetu Kredytowego.
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Do monitorowania ustalonych limitów zaangażowań jest zobowiązany Zespół Zarządzania Ryzykami i
Analiz.
W Banku dokonuje się pomiaru i oceny ryzyka kredytowego w cyklach miesięcznych, na
podstawie sporządzonych przez Zespół zarządzania ryzykami i analiz raportów:
1) zaangażowań branżowych,
2) zaangażowań przyjętych zabezpieczeń,
3) zaangażowań osób wewnętrznych,
4) zaangażowań kredytowych równych i przekraczających 10 % funduszy własnych,
5) zaangażowań w jednorodny instrument finansowy,
6) wyznaczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego.
Wykorzystanie limitu ponad 97% podlega pisemnemu zgłoszeniu prezesowi zarządu i
wiceprezesowi ds. handlowych wraz ze wskazaniem czynników, które spowodowały wzrost poziomu
ryzyka kredytowego i zbliżenie wskaźnika do górnej granicy.
Prezes zarządu i wiceprezes ds. handlowych wspólnie opracowuję w formie pisemnej zakres
działań zmierzających do przywrócenia poziomu do stanu uznawanego za akceptowalny, które
przekładają Zarządowi do zatwierdzenie.
Zarząd Banku zatwierdza działania zmierzające do przywrócenia poziomu ryzyka
kredytowego do stanu akceptowalnego i określa sposób ich wykonania oraz wyznacza osoby
odpowiedzialne za realizację, a w szczególności może stosować następujące rozwiązania:
1) Ograniczać kwoty zaangażowania poprzez wprowadzenie ostrzejszych limitów na kredyty
udzielane określonym kredytobiorcom, na duże zaangażowania kredytowe lub na pewne
rodzaje kredytów o wysokim stopniu zbadanego ryzyka.
2) Ograniczać skalę całej akcji kredytowej Banku.
3) Zwiększać poziom zabezpieczeń.
4) Restrukturyzować zadłużenia.
5) Doskonalić standardy kredytowe i system kontroli wewnętrznej, opracować odpowiednie
procedury wewnętrzne.
6) Podejmować inne zindywidualizowane działania, zależnie od skali i rodzaju stwierdzonego
zagrożenia.
W Banku dokonuje się pomiaru i oceny ryzyka kredytowego na podstawie sporządzonych przez
kierownika sekcji kredytów kwartalnych informacji o nazwach:
1) Informacja o stanie i jakości portfela kredytów detalicznych zarządzanych zgodnie z
rekomendacją T.
2) Informacja o stanie i jakości portfela kredytów finansujących nieruchomości zarządzanych
zgodnie z Rekomendacją S,
3) Informacja o stanie i jakości portfela kredytów zabezpieczonych hipotekami na
nieruchomości, zarządzanych zgodnie z Rekomendacją S,
oraz na podstawie sporządzanego kwartalnie przez stanowisko windykacji wierzytelności Informacji o
restrukturyzacji i windykacji kredytów i innych wierzytelności bankowych.

Działania Banku w zakresie zabezpieczania i ograniczania ryzyka kredytowego
Działania zabezpieczające podejmowane są w dwóch podstawowych obszarach:
a) ryzyko pojedynczej transakcji,
b) ryzyko portfela.
Działania zabezpieczające w obszarze ryzyka pojedynczej transakcji to:
a) badanie wiarygodności i zdolności kredytowej przed udzieleniem kredytu, w oparciu o
zweryfikowane pod względem wiarygodności dokumenty, dostarczane przez klientów,
b) wykorzystywanie w ocenie zdolności kredytowej i zabezpieczeń dostępnych baz danych,
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c) prawidłowe zabezpieczanie zwrotności ekspozycji kredytowych, zgodnie z regulacjami
wewnętrznymi Banku, gwarantującym zwrotność kredytów,
d) bieżący monitoring zabezpieczeń kredytowych, ze szczególnym uwzględnieniem
zabezpieczeń hipotecznych w całym okresie kredytowania.
e) Dokonywanie okresowych przeglądów ekspozycji kredytowych oraz tworzeniu rezerw
celowych.
f) Prawidłowe prowadzenie windykacji i nadzoru nad trudnymi kredytami.
g) Kontroli działalności kredytowej.
Działania zabezpieczające w obszarze ryzyka portfela to:
a) dywersyfikacja kredytów,
b) pozyskiwanie do współpracy klientów o dobrej sytuacji ekonomicznej, sprawdzonej
reputacji, dobrze współpracujących w Banku.
c) tworzenie, weryfikacja i analiza wykonania limitów koncentracji zaangażowań i dużych
zaangażowań,
d) opracowanie systemu informacji zarządczej w zakresie działalności kredytowej,
e) analiza rynku, w tym rynku nieruchomości,
f) wykorzystanie baz danych, dotyczących zadłużenia gospodarstw domowych (np. BIK).
g) monitorowanie ekspozycji zagrożonych, ich struktury, czynników ryzyka.
h) ocena jakości portfela kredytowego oraz wskaźnika pokrycia rezerwami kredytów
zagrożonych.,
i) analiza skuteczności przyjmowanych zabezpieczeń ekspozycji kredytowych,
Działania organizacyjno-proceduralne:
1) Bank zapewnia niezależność funkcji pomiaru ryzyka kredytowego od działalności kredytowej
poprzez wprowadzenie zasady, że osoby opracowujące dane do analizy ryzyka kredytowego
nie podejmują decyzji kredytowych, akceptacja ryzyka kredytowego przypisana jest do
wyłącznej właściwości zarządu banku z tą odmiennością , która wynika z przepisów
kompetencyjnych w zakresie akceptacji ryzyka kredytowego z tytułu zaangażowania Banku
wobec osób wewnętrznych. Decyzja kredytowa, która spowoduje znaczące przekroczenie
zaangażowania wobec kredytobiorcy wymaga dodatkowo opinii Komitetu Kredytowego.
2) Ocenę ryzyka portfela przygotowuje Komórka monitorująca ryzyko.
3) Ryzyko kredytowe jako najistotniejszy rodzaj ryzyka w Banku podlega nadzorowi ze strony
Prezesa Zarządu.
4) W Banku funkcjonują regulacje wewnętrzne obejmujące zasady zarządzania ryzykiem
kredytowym, które podlegają okresowej weryfikacji.
5) Zasady zarządzania ryzykiem kredytowym są poddawane okresowej ocenie w ramach audytu
wewnętrznego przez Komórkę audytu wewnętrznego – odpowiednie komórki Banku
Zrzeszającego.

Bank podejmując decyzje o zaangażowaniu kredytowym dąży do uzyskania pełnego
zabezpieczenia, o jak najwyższej jakości przez cały okres kredytowania.
Na podstawie „Instrukcji prawnych form zabezpieczania kredytów i innych należności” w Banku
rozróżnia się następujące formy zabezpieczeń;
1)
weksel in blanco,
2)
poręczenie według prawa cywilnego,
3)
gwarancja bankowa,
4)
przelew wierzytelności na zabezpieczenie (cesja),
5)
przelew praw z umów ubezpieczeniowych,
6)
przystąpienie do długu,
7)
przejęcie długu,
8)
przewłaszczenie rzeczy ruchomych,
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9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych,
zastaw rejestrowy na prawach,
zastaw zwykły na prawach,
kaucja pieniężna w rozumieniu art. 102 Prawa bankowego,
hipoteka,
pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym,
ubezpieczenie kredytu.

Bank jako najkorzystniejsze dla siebie zabezpieczenia uznaje zabezpieczenie w formie :
a) Kaucji pieniężnej,
b) Hipoteki na nieruchomości mieszkalnej oraz na innych nieruchomościach,
c) Poręczenia cywilnego i wekslowego,
d) Cesji praw do wierzytelności z równoczesnym stosowaniem zasady ograniczonego zaufania
do cedentów i dłużników cedentów, szczególnie tych nie będących stałymi klientami Banku,
e) Przewłaszczenia rzeczy ruchomych,
Zabezpieczenia transakcji kredytowych dokonywane są w stopniu adekwatnym do oceny sytuacji
ekonomicznej klienta oraz charakteru i okresu trwania transakcji, a w odniesieniu do przyjętego
zabezpieczenia stosuje zasady:
1) stale monitoruje kierunki zmian na rynku nieruchomości,
2) dokonuje monitorowania wartości poszczególnych nieruchomości wykorzystanych do
zabezpieczenia kredytu,
3) dokonuje monitorowania wskaźnika LtV przez cały okres kredytowania celem określenia czy
poziom wartości nieruchomości jest adekwatny do aktualnej wartości udzielonego kredytu,
4) przyjmowania zabezpieczenia ekspozycji kredytowych, które charakteryzuje się
parametrami umożliwiającymi w miarę sprawne odzyskanie kredytu i dające Bankowi
możliwość:
a) przeprowadzenia skutecznej egzekucji z zabezpieczenia w przypadku braku spłaty
kredytów.
b) Dokonania pomniejszenia podstawy tworzenia rezerw celowych.
c) Przypisania niższych wag ryzyka ekspozycjom kredytowym w rachunku wymogu
kapitałowego.
W Banku prowadzony jest systematyczny monitoring sytuacji ekonomicznej kredytobiorców
oraz zabezpieczeń, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Banku.
Za prawidłowość prowadzenia monitoringu sytuacji ekonomicznej kredytobiorców, zgodnie z
obowiązującymi w Banku zasadami odpowiedzialna jest ta jednostka organizacyjna Banku, w
portfelu, której znajduje się dany kredyt.
Celem takiego monitoringu jest :
1) wczesna identyfikacja sygnałów ostrzegawczych o sytuacji klienta i podjęcie działań
zapobiegawczych,
2) zaklasyfikowanie klientów do odpowiedniej grupy ryzyka oraz utworzenia
odpowiednich rezerw,
3) kształtowanie rozwoju współpracy z klientem.
Proces monitoringu realizowany jest w oparciu o:
1) ocenę terminowości spłat oraz analizę dotychczasowej współpracy z klientem,
2) ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy,
3) kontrolę i aktualizację stanu i wartości ustanowionych zabezpieczeń.
W Banku prowadzony jest systematyczny przegląd ekspozycji kredytowych, którego celem jest
dostarczenie oceny jakości portfela kredytowego.
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Przegląd ekspozycji, zgodnie z funkcjonującą procedurą tworzenia rezerw na ryzyko związane z
działalnością banków a także zasadami prowadzenia monitoringu kredytowego, winien być dokonany
pod kątem:
1)
2)
3)

przestrzegania zasad polityki kredytowej, procedur, regulaminów;
zabezpieczania, uruchamiania i monitorowania kredytów;
identyfikowania kredytów o obniżonej jakości.

Zarządzania ryzykiem rezydualnym:
Celem strategicznym w zakresie ryzyka rezydualnego jest:
1) zapewnienie skuteczności stosowanych technik redukcji ryzyka kredytowego,
2) zapobieganie spadkowi efektywności zabezpieczenia poprzez weryfikację wartości i
płynności przyjętych zabezpieczeń, zarówno podczas oceny wniosku kredytowego, jak i w
ramach prowadzonego monitoringu,
3) bieżąca weryfikacja i aktualizacja wartości zabezpieczeń kredytów, przestrzeganie limitów
wskaźnika LTV i podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wzrostu tego wskaźnika
ponad określone limity.

Zarządzania ryzykiem koncentracji:
Celem strategicznym w zakresie ryzyka koncentracji jest:
1) przestrzeganie limitów koncentracji wynikających z art. 71 i 79 ustawy Prawo bankowe,
2) ustalanie i przestrzeganie limitów zaangażowań Banku przyjętych w szczególności dla
 rodzajów zaangażowań,
 jednorodnych instrumentów finansowych,
 zaangażowań w branżach gospodarki oraz
 rodzajów zabezpieczeń,
3) uwzględnianie uwarunkowań związanych z terenem, na którym Bank prowadzi działalność.

4.2 Opis procesów zarządzania ryzykiem operacyjnym, w tym ryzykiem braku zgodności
Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku jest ograniczanie
ryzyka występowania strat operacyjnych oraz dążenie do ich minimalizowania.
Cel ten jest realizowany poprzez zarządzanie ryzykiem operacyjnym obejmujące podstawowe
kierunki działań (cele pośrednie):
1) prowadzenie i analiza rejestru incydentów i strat z tytułu ryzyka operacyjnego (w tym
zawarte są straty z tytułu ryzyka braku zgodności),
2) podejmowanie działań zabezpieczających przed skutkami ryzyka operacyjnego oraz ryzyka
braku zgodności,
3) zarządzanie kadrami.
Celem polityki zarządzania ryzykiem operacyjnym jest uszczegółowienie zasad ochrony zasobów i
procesów biznesowych oraz wzmocnienie bezpieczeństwa personelu, klientów i środowiska
biznesowego Banku.
Celem strategicznym Banku w zakresie ryzyka braku zgodności jest:
 efektywne eliminowanie przypadków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji
wewnętrznych i przyjętych przez Bank standardów postępowania oraz
 podejmowanie skutecznych działań naprawczych w sytuacji zidentyfikowania braku
zgodności,
 dążenie do zgodności regulacji wewnętrznych Banku z przepisami zewnętrznymi,
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minimalizowanie negatywnych skutków związanych z nieprzestrzeganiem obowiązujących
regulacji i przyjętych standardów postępowania oraz dobrych praktyk bankowych
rekomendowanych przez Związek Banków Polskich.
Efektywne zarządzanie ryzykiem braku zgodności odbywa się w sposób zapewniający utrzymanie
dobrego imienia Banku.

System raportowania i pomiaru ryzyka operacyjnego
W Banku funkcjonują rejestry i ewidencje prowadzone w formie:
1) elektronicznej,
2) papierowej – dostępne w miejscu ich tworzenia.
Bank identyfikuje ryzyko właściwe dla wszystkich produktów, procesów, działań i systemów
występujących w banku. W ramach identyfikacji kategorii ryzyka narażających bank na potencjalnie
największe straty, bank oszacowuje wrażliwość (podatność) na to ryzyko.
Trafna identyfikacja ryzyka powinna umożliwić bankowi odpowiednie określenie profilu ryzyka i
właściwe dostosowanie mechanizmów zarządzania tym ryzykiem. Pomocą w tym zakresie mogą być
mapy ryzyka, stanowiące odwzorowanie powiązań poszczególnych czynników ryzyka operacyjnego z
poszczególnymi pionami operacyjnych.
W Banku pomiarowi podlegają incydenty niosące straty finansowe bez względu na ich wielkość.
Nie dopuszcza się sytuacji, w której pomijane lub lekceważone są drobne straty. Należy je traktować
jako początek znaczących strat lub początek nadużyć.
Pomiar ryzyka operacyjnego dokonywany jest w ujęciach:
1) jakościowo-ilościowym – dokonuje się pomiaru kluczowych wskaźników ryzyka operacyjnego;
2) zgodności z normami zewnętrznymi – oblicza się wymogi kapitałowe na ryzyko operacyjne.
Pomiar ryzyka operacyjnego prowadzony jest z wykorzystaniem:
1) zgromadzonych danych o zdarzeniach operacyjnych (incydentach);
2) wyników audytu wewnętrznego;
3) wyników kontroli wewnętrznej funkcjonalnej;
4) wyników samooceny ryzyka operacyjnego;
5) kluczowych wskaźników ryzyka.
Do pomiaru ekspozycji Banku na ryzyko operacyjne wynikające ze zmian czynników ryzyka
operacyjnego stosowane są kluczowe wskaźniki ryzyka (KRI ang. Key Risk Indicator).
Wskaźniki istotnego ryzyka określają miarę oraz definicję poziomu akceptowalności dla
poszczególnych rodzajów ryzyka, pozwalając na śledzenie zmian w poziomie ryzyka w poszczególnych
obszarach działalności Banku, na różnych szczeblach struktury organizacyjnej oraz podejmowania
decyzji zarządczych. Kluczowe wskaźniki ryzyka to grupa odpowiednio dobranych i zdefiniowanych
wskaźników odnosząca się do wartości/ilości zdarzeń, które skutkują powstaniem strat.
Bank wyznaczył wskaźniki istotnego ryzyka, wielkości progowe/graniczne, które podlegają
cyklicznemu (co najmniej raz w roku) przeglądowi w celu adaptacji do bieżących i prognozowanych
warunków zewnętrznych oraz potrzeb Banku.
Pracownik ze stanowiska sprawozdawczości i analiz na podstawie wyniku dokonanego przeglądu
opracowuje propozycję wartości wskaźników KRI, a po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Banku
nadzoruje ich wdrożenie przez odpowiednie merytoryczne komórki organizacyjne Banku.
Wartości kluczowych wskaźników ryzyka KRI wyliczane są w oparciu o dane zawarte w rejestrach
incydentów.
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Bank sporządza następujące informacje umożliwiające wyliczenie kluczowych wskaźników
ryzyka (KRI):
1) Informacja roczna o efektywności czasu pracy,
2) Informacja roczna o pracownikach zwolnionych z pracy,
3) Informacja roczna o pracownikach przyjętych do pracy
4) o systemach informatycznych,
5) o awariach mających bezpośredni wpływ na obsługę klientów,
6) Przeprowadzone kontrole w jednostkach/komórkach organizacyjnych Banku,
Podstawą do określenia wartości progowych dla kluczowych wskaźników ryzyka KRI są przynajmniej
dwa ze wskazanych poniżej źródeł:
a) dane o kształtowaniu się kluczowych wskaźników ryzyka za okres minimum czterech
kolejnych kwartałów,
b) informacje zawarte w dostępnych bazach danych instytucji zewnętrznych.
W celu limitowania stopnia zagrożenia Banku ryzykiem operacyjnym, wyznacza się wartości progowe
dla kluczowych wskaźników ryzyka KRI w podziale na poziomy:
a) akceptowany – poziom nie stanowiący zagrożenia, monitorowany,
b) ostrzegawczy – poziom sygnalizujący wzrost ryzyka operacyjnego, wymagający
kontrolowania i stopniowego ograniczania do poziomu akceptowanego,
c) krytyczny – poziom uznany za nieakceptowany, wymagający podjęcia pilnych działań
naprawczych.
Monitorowanie ryzyka braku zgodności odbywa się w Zespole Zarzadzania ryzykami i analiz i jest
raportowane w ramach zdarzeń ryzyka operacyjnego.

System zabezpieczeń i ograniczania ryzyka operacyjnego.
Narzędzia i instrumenty ograniczające ryzyko (działania zabezpieczające) polegają na wdrażaniu
odpowiednich rozwiązań (środków minimalizujących prawdopodobieństwo występowania
incydentów oraz minimalizujących ich występowanie) o charakterze:
a) proceduralnym;
b) organizacyjnym;
c) technicznym.
Instrumenty ograniczające poziom ryzyka:
a) systemy bezpieczeństwa;
b) mechanizmy zabezpieczające wbudowane w system operacyjny Banku;
c) zalecenia pokontrolne;
d) limity i wielkości progowe na ryzyko;
e) zlecenie czynności na zewnątrz;
f) plan – PROCEDURA ponownego rozpoczęcia działalności banku w przypadku awarii
systemu informatycznego lub katastrofy.
Instrumenty redukujące skutki ryzyka:
a) ubezpieczenia;
b) rezerwy na ryzyko;
c) kapitał.

4.3 Opis procesów zarządzania ryzykiem płynności
Celem strategicznym Banku w zarządzaniu płynnością jest pełne zabezpieczenie jego
płynności, minimalizacja ryzyka utraty płynności przez Bank w przyszłości oraz optymalne zarządzanie
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nadwyżkami środków finansowych. Cele te zostały opisane w „Strategii zarządzania poszczególnymi
rodzajami ryzyka w Banku Spółdzielczym w Poczesnej”.
Realizacja celów strategicznych w zakresie zarządzania ryzykiem płynności oparta jest m.in.
na następujących zasadach:
 struktura posiadanych przez Bank aktywów powinna umożliwiać elastyczne dostosowywanie
do potrzeb płynnościowych, stąd Bank dywersyfikuje swoje aktywa według następujących
kryteriów i w podanej poniżej kolejności:
a) płynności,
b) bezpieczeństwa,
c) rentowności;
 Bank zakłada utrzymanie dotychczasowej struktury depozytów przyjętych od klientów Banku,
gdzie głównym źródłem finansowania aktywów są depozyty podmiotów niefinansowych oraz
instytucji samorządowych;
 Bank dąży do pozyskiwania środków uznawanych przez Bank za stabilne źródło finansowania
o możliwie długich terminach wymagalności tak, aby możliwe było otwieranie po stronie
aktywnej pozycji o dłuższym horyzoncie czasowym;
 Bank dąży do takiego konstruowania produktów depozytowych, by właściwie zarządzać
płynnością płatniczą przy jednoczesnym ograniczaniu uzależnienia od poszczególnych źródeł
finansowania;
 Bank ogranicza ryzyko płynności poprzez odpowiednie kształtowanie struktury posiadanych
aktywów i pasywów oraz stosowanie systemu limitów;
 Bank dokonuje identyfikacji wszelkich zagrożeń związanych z ryzykiem utraty płynności oraz
niebezpieczeństwem ukształtowania się nadzorczych miar płynności poniżej obowiązujących
limitów i w zależności od stwierdzonego charakteru zagrożenia postępuje według zasad
określonych w procedurach awaryjnych.

System pomiaru i raportowania ryzyka płynności
Bank dokonuje pomiaru ryzyka płynności poprzez:
1) kalkulację nadzorczych miar płynności wg Uchwały KNF;
2) kalkulację wskaźnika LCR;
3) stworzenie raportu urealnionej luki płynności;
4) przeprowadzenie analizy wskaźnikowej;
5) wyliczenie zestawu wskaźników wczesnego ostrzegania;
6) testy warunków skrajnych oraz testy odwrócone;
7) szczegółową analizę bazy depozytowej Banku, m.in. w celu ostrożnościowego wyznaczenia
stabilnych źródeł finansowania;
8) analizę portfela aktywów płynnych Banku (Uchwała KNF, Rozporządzenie CRR);
9) analizę portfela kredytowego Banku i pozycji pozabilansowych Banku;
10) wyliczenie wewnętrznego wymogu kapitałowego na ryzyko płynności (ICAAP).
Kalkulacji miar, wymienionych w ust. 1 pkt 1 - 2, Bank dokonuje codziennie.
Sporządzenie raportów, zestawień i analiz, wymienionych w ust. 1 pkt 3 - 10, Bank dokonuje na
koniec każdego miesiąca, z zastrzeżeniem iż testy warunków skrajnych oraz testy odwrócone są
przeprowadzane kwartalnie.
Bank przygotowuje na koniec każdego miesiąca (przy symptomach zagrożenia płynności
finansowej lub braku stabilności na rynkach finansowych w terminach zapewniających rzetelną ocenę
i pomiar ryzyka płynności) analizę ryzyka płynności w formie pisemnej zawierającą szczegółową
ocenę zestawień, raportów i pozycji wymienionych w ust. 1 pkt 1 –
Źródłem danych do pomiaru, monitorowania i analizy ryzyka płynności są systemy, programy i
narzędzia finansowo-księgowe oraz bazy danych użytkowane w Banku.
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System zabezpieczeń i ograniczania ryzyka płynności
Poziom ekspozycji banku na ryzyko płynności ograniczany jest obowiązującym zestawem limitów,
zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.
Limity zewnętrzne, wynikające z Uchwały 386/2008 KNF to:
 współczynnik udziału podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności w aktywach ogółem,
 współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi
Analizie i kontroli podlegają również wskaźniki wynikające z CRR tj.:
 wskaźnik płynności krótkoterminowej (LCR)
 wskaźnik stabilnego finansowania (NSFR)
Ograniczanie poziomu ryzyka płynności następuje poprzez następujące limity wewnętrzne:
1) płynności do 1 miesiąca;
2) płynności do 3 miesięcy;
3) płynności do 1 roku;
4) pokrycia aktywami płynnymi depozytów niestabilnych;
5) zaangażowania w kredyty i pożyczki powyżej 10 lat;
6) stabilności bazy depozytowej I;
7) stabilności bazy depozytowej II;
8) płynności zobowiązań pozabilansowych
Poziom wykorzystania limitów poszczególnych wskaźników podlega monitorowaniu za okresy
miesięczne. Monitorowania wykorzystania limitów dokonuje stanowisko analiz i sprawozdawczości
w drodze porównania limitu z jego faktycznym wykorzystaniem.
Wykorzystanie limitu ponad 97 % podlega pisemnemu zgłoszeniu członkowi zarządu ds.
ekonomicznych i wiceprezesowi zarządu ds. handlowych wraz ze wskazaniem czynników, które
spowodowały wzrost poziomu ryzyka płynności i zbliżenie wartości wskaźnika do górnej granicy.
Członek Zarządu ds. ekonomicznych i wiceprezes Zarządu ds. handlowych wspólnie opracowują w
formie pisemnej zakres działań zmierzających do przywrócenia poziomu ryzyka do stanu
uznawanego za akceptowalny, które przedkładają zarządowi Banku do zatwierdzenia.
Zarząd Banku zatwierdza działania zmierzające do przywrócenia poziomu ryzyka płynności do
stanu akceptowalnego i określa sposób ich wykonania oraz wyznacza osoby odpowiedzialne za
realizację.
Za opracowanie i weryfikację Polityki płynności odpowiada Zespół księgowości.
Nadzór nad opracowaniem niniejszej Polityki sprawuje Prezes Zarządu.
Odpowiedzialność za realizację Polityki płynności przypisana jest do kompetencji Członka
Zarządu ds. ekonomicznych.

4.2 Opis procesów zarządzania ryzykiem stopy procentowej
Celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest utrzymanie zmienności wyniku finansowego
(wynik odsetkowy i wynik operacji finansowych/fundusz z aktualizacji wyceny) oraz bilansowej
wartości zaktualizowanej kapitału wynikającej ze zmian stóp procentowych, w granicach nie
zagrażających bezpieczeństwu banku i akceptowanych przez Radę Nadzorczą w ramach
zatwierdzonej strategii.
W procesie zarządzania ryzykiem stopy procentowej Bank podejmuje następujące działania:
1) prowadzi monitoring kształtowania się najważniejszych rynkowych stóp procentowych,
2) analizuje kształtowanie się oprocentowania własnych produktów bankowych na tle stóp
rynkowych oraz oferty konkurencyjnych banków i instytucji kredytowych na lokalnym rynku
usług finansowych,
3) zarządza poszczególnymi grupami aktywów i pasywów w taki sposób, aby zapewnić realizację
optymalnej, w danych warunkach, wysokości marży odsetkowej Banku.
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4) przeprowadza testy warunków skrajnych, tj. analizuje wpływ szokowych zmian stóp
procentowych na wynik finansowy.
Celem Banku jest utrzymanie niskiej wrażliwości wyniku odsetkowego na zmiany rynkowych
stóp procentowych.
W przypadkach istotnych dla Banku zmian stóp procentowych NBP oraz stóp rynku
międzybankowego, Zarząd Banku bazując na raportach z analizy ryzyka stopy procentowej dokonuje
oceny powyższych zmian w nawiązaniu do aktualnego poziomu ryzyka stopy procentowej w Banku
oraz
istniejącej
marzy
odsetkowej
i
aktualizuje
oprocentowanie
produktów
depozytowych/kredytowych znajdujących się w ofercie Banku.

System identyfikacji, pomiaru i raportowania ryzyka stopy procentowej.
Bank zidentyfikował cztery podstawowe rodzaje ryzyka stopy procentowej:
1) Ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania – odnosi się przede wszystkim do
portfela bankowego i wyraża się w zagrożeniu przychodów Banku, przede wszystkim
odsetkowych, w sytuacji niekorzystnych zmian stóp procentowych lub istotnej zmiany
struktury przeszacowania pozycji w bilansie powodującej zmiany w wyniku z tytułu odsetek,
2) ryzyko opcji klienta, wynikające z opcji klienta wpisanych w produkty bankowe, które mogą
być zrealizowane w następstwie zmian stóp procentowych, np.: prawo do wcześniejszej
spłaty kredytu, prawo do wycofania depozytów wcześniej niż to wynika z umowy,
3) Ryzyko bazowe – wynika z niedoskonałego powiązania (korelacji) stóp procentowych
instrumentów generujących przychody i koszty odsetkowe, które to instrumenty mają
jednocześnie te same okresy przeszacowania,
4) Ryzyko krzywej dochodowości – polega na zmianie relacji pomiędzy stopami procentowymi
odnoszącymi się do różnych terminów, a dotyczącymi tego samego indeksu lub rynku.
Bank jest narażony na ryzyko stopy procentowej z punktu widzenia przeszacowania aktywów i
pasywów wrażliwych na zmianę oprocentowania w zakresie działalności złotowej na niskim
poziomie. Przyczyną tego stanu rzeczy jest stosowanie – w transakcjach depozytowych i kredytowych
z klientami niefinansowymi i jednostkami budżetowymi - głównie stóp procentowych ustalanych
uchwałą Zarządu Banku w zakresie strony pasywnej, powiązanych ze stawkami rynku
międzybankowego (kredyty) oraz zasadniczo krótki horyzont czasowy lub marginalny wolumen
transakcji na stałą stopę procentową

Bank dokonuje pomiaru ryzyka stopy procentowej metodą:
1)

luki terminów przeszacowania stopy procentowej, umożliwiającą określenie wielkości i
charakteru niedopasowania (luki) pozycji aktywów i pasywów Banku wrażliwych na zmianę
stopy procentowej w poszczególnych terminach przeszacowania,

2)

luki ryzyka bazowego, umożliwiającą określenie wielkości i charakteru niedopasowania (luki)
pozycji aktywów i pasywów wrażliwych w poszczególnych terminach przeszacowania w
podziale na poszczególne stawki bazowe, od których uzależnione jest oprocentowanie
produktów/instrumentów finansowych,
Analizy profilu ryzyka stopy procentowej Banku umożliwiającą określenie stopnia wrażliwości
oprocentowania aktywów/pasywów wrażliwych Banku na zmiany stóp rynkowych i
podstawowych NBP,
Symulacji wpływu zmian stóp rynkowych i podstawowych NBP na wynik odsetkowy Banku
przy określonej strukturze aktywów i pasywów wrażliwych,

3)

4)
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5)

Analizy testów warunków skrajnych przy określonej strukturze aktywów i pasywów
wrażliwych,
Analizy ryzyka stopy procentowej sporządzane są w okresach miesięcznych i przedkładane
Zarządowi Banku. Ocena poziomu narażenia Banku na ryzyko stopy procentowej przedkładana jest w
okresach kwartalnych Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi Banku.

System zabezpieczeń i ograniczania ryzyka stopy procentowej.
W celu ograniczenia ryzyka stopy procentowej Bank wprowadził na 2016 rok następujące rodzaje
limitów:
1.

2.

3.

4.

5.

limit maksymalnej wartości względnego współczynnika luki, wynoszący maksymalnie 16%
sumy bilansowej, określający poziom niedopasowania pomiędzy sumą aktywów
przynoszących przychody a sumą pasywów generujących koszty,
limit dopuszczalnej niekorzystnej zmiany wyniku odsetkowego Banku z tytułu ryzyka
przeszacowania w wysokości maksymalnie 8 % planowanego rocznego wyniku odsetkowego.
Dopuszczalna zmiana wyniku odsetkowego bada jaki wpływ na wynik odsetkowy w okresie 1
roku będzie miała zmiana stóp rynkowych i podstawowych NBP o +0,5 lub o -0,5pp.
limit dopuszczalnej zmiany wyniku odsetkowego Banku z tytułu ryzyka bazowego, w
wysokości maksymalnie 0,7% planowanego rocznego wyniku odsetkowego Banku. Ryzyko
bazowe bada niekorzystny wpływ zmiany o 0,1 pp. bazowych stóp procentowych na wynik
odsetkowy Banku w okresie 1 roku.
limit rozpiętości odsetkowej, w wysokości minimum 4,00 pp. Współczynnik elastyczności
bada wpływ powiązania oprocentowania aktywów i pasywów ze strukturą rodzajową
należności i zobowiązań. Każda wartość współczynnika powyżej 4,0 pp jest dla Banku
korzystna.
limit dopuszczalnej zmiany wyniku odsetkowego przy szokowej zmianie stóp
procentowych o minus 2pp., max 25% planowanego wyniku odsetkowego.

Wykorzystanie limitów podlega okresowej co miesięcznej kontroli przez stanowisko analiz i
sprawozdawczości w drodze porównania limitu z jego faktycznym wykorzystaniem.
Wykorzystanie limitu ponad 97 % podlega pisemnemu zgłoszeniu członkowi zarządu ds.
ekonomicznych i wiceprezesowi zarządu ds. handlowych wraz ze wskazaniem czynników, które
spowodowały wzrost poziomu ryzyka stopy procentowej i zbliżenie wartości wskaźnika do górnej
granicy. Członek Zarządu ds. ekonomicznych i wiceprezes zarządu ds. handlowych wspólnie
opracowują w formie pisemnej zakres działań zmierzających do przywrócenia poziomu ryzyka do
stanu uznawanego za akceptowalny, które przedkładają zarządowi Banku do zatwierdzenia.
Zarząd Banku zatwierdza działania zmierzające do przywrócenia poziomu ryzyka stopy
procentowej do stanu akceptowalnego i określa sposób ich wykonania oraz wyznacza osoby
odpowiedzialne za realizację.

Wymagane art. 435 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia CRR oświadczenie Zarządu Banku dotyczące
zapewnienia, że stosowane w Banku systemy zarządzania ryzkiem są odpowiednie z punktu widzenia
profilu i strategii działania Banku zawiera opublikowana na stronie internetowej Banku Polityka
stosowania ładu korporacyjnego.
Wymagane zgodnie z art. 435 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia CRR oświadczenie Zarządu Banku
dotyczące ogólnego profilu ryzyka Banku związanego ze strategią działania zawiera opublikowana na
stronie internetowej Banku Polityka stosowania ładu korporacyjnego.
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III. Zakres informacji podlegających ujawnieniu na podstawie art.
437 Rozporządzeni CRR dotyczących funduszy własnych.
Fundusze własne stanowią sumę kapitału Tier I i kapitału Tier II. Na kapitał Tier I składa się suma
kapitału podstawowego Tier I oraz kapitału dodatkowego Tier I.
Kapitał podstawowy Tier I wyliczony zgodnie z art. 26 oraz 50 Rozporządzenia 575/2013 obejmuje
w warunkach istniejącego statusu prawnego Banku następujące elementy:
1) Fundusz zasobowy;
2) Fundusz udziałowy opłacony, wg stanu na dzień 31.12.2011r. po pomniejszeniu o bieżące
wypłaty udziałów wniesionych do 31.12.2011r, po uwzględnieniu amortyzacji tego funduszu
zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego zawartymi w piśmie z dnia 3 grudnia 2013r.
Stopa amortyzacji rocznej wynosi :
 20 % w 2014r.;
 po 10 % w każdym roku w latach 2015 do 2021 włącznie;
 10 % w dniu 1.01.2022r.
W 2016 r. amortyzację naliczało się za każdy dzień w danym roku.
3) zyski zatrzymane, rozumiane jako zweryfikowany przez biegłego rewidenta zysk netto np. wynik
śródroczny, przy czym zaliczenie do kapitału Tier I następuje po uzyskaniu zgody Komisji
Nadzoru Finansowego;
4) kumulowane inne całkowite dochody;
5) kapitał rezerwowy;
6) fundusz ogólnego ryzyka bankowego;
7) niezrealizowane zyski i straty z tytułu posiadanych aktywów lub zobowiązań wycenianych do
wartości godziwej (w tym fundusz z aktualizacji wyceny majątku trwałego);
8) odliczenia do pozycji kapitału podstawowego Tier I, w tym:
a) straty za bieżący rok obrachunkowy,
b) wartości niematerialne i prawne,
c) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności,
d) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i
wynikające z różnic przejściowych, jeżeli ich wartość przekracza określone limity,
e) posiadane własne instrumenty kapitałowe,
f) udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli
podmioty te mają z Bankiem krzyżowe powiązania kapitałowe,
g) udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli
Bank dokonał znacznej inwestycji w te podmioty,
h) udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli
Bank nie dokonał znacznej inwestycji w te podmioty i wartość tych udziałów przekracza
określone limity,
i) kwotę ekspozycji znacznych pakietów akcji poza sektorem finansowym oraz pozycji
sekurytyzacyjnych, jeżeli ich wartość przekracza ustalone limity (alternatywnie wobec kwoty
tych ekspozycji może zostać zastosowana waga ryzyka 1 250 %).
Kapitał dodatkowy Tier I wyliczony zgodnie z art. 61 Rozporządzenia obejmuje następujące
elementy:
1) instrumenty kapitałowe nie spełniające warunków określonych dla instrumentów kapitału
podstawowego Tier I lub Tier II;
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2) ażio emisyjne związane z instrumentami określonymi w pkt 1;
3) odliczenia do pozycji kapitału dodatkowego Tier I, w tym:
a) udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli
podmioty te mają z Bankiem krzyżowe powiązania kapitałowe,
b) udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli Bank
dokonał znacznej inwestycji w te podmioty,
c) udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli
Bank nie dokonał znacznej inwestycji w te podmioty i wartość tych udziałów przekracza
określone limity.
Kapitał Tier II wyliczony zgodnie z art. 71 Rozporządzenia obejmuje następujące elementy:
1) instrumenty kapitałowe nie spełniające warunków określonych dla instrumentów kapitału Tier
I oraz pożyczki podporządkowane;
2) ażio emisyjne związane z instrumentami określonymi w pkt 1;
3) korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego przed skutkami podatkowymi w wysokości do
maksymalnie 1,25 % kwot ekspozycji ważonych ryzykiem;
4) odliczenia do pozycji kapitału Tier II, w tym:
a) udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli podmioty te mają
z Bankiem krzyżowe powiązania kapitałowe,
b) udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli Bank dokonał
znacznej inwestycji w te podmioty,
c) udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli Bank nie
dokonał znacznej inwestycji w te podmioty i wartość tych udziałów przekracza określone
limity.
Uznany Kapitał to suma kapitału Tier I i Tier II Banku, przy czym kapitał Tier II może być równy lub
mniejszy niż 1/3 kapitału Tier I;
Bank Spółdzielczy w Poczesnej utrzymuje fundusze własne dostosowane do rozmiaru
prowadzonej działalności.
Na dzień 31.12.2016r. poziom i struktura funduszy własnych Banku, wyliczonych zgodnie z
zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013
przedstawiła się następująco:
Stan na
Odniesienie do
Kapitał
Rodzaj Funduszu
31.12.2016r.
CRR
Fundusz udziałowy
Art. 26 ust. 1
40 734 zł
(po amortyzacji)
Art. 26 ust. 1
Fundusz zasobowy
5 461 808 zł
Art. 26 ust 1 lit. e)
Fundusz rezerwowy
63 000 zł
Art. 26 ust.1 lit. f)
Kapitał TIER I
Fundusz ogólnego ryzyka
213 910 zł
Fundusz z aktualizacji
Art. 26 ust.1
56 199 zł
wyceny majątku trwałego
Fundusz z aktualizacji
Art. 468
- 61 053 zł
papierów wartościowych
Pozycje
Wartości niematerialne i
Art.36 ust.1 lit. b), art.
29 800 zł
37, art. 472 ust.4
pomniejszające
prawne
Kapitał TIER I Łącznie
5 744 797 zł
Kapitał TIER II
0 zł
Uznany kapitał Banku
5 744 797 zł
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I

25,74%

Art. 92 ust.2 lit a), art.
465
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Współczynnik kapitału Tier I

25,745

Łączny współczynnik kapitałowy

25,74%

Art. 92 ust.2 lit a), art.
465
Art. 92 ust.2 lit a), art.
465

Bank nie posiada pozycji zaliczanych do kapitału Tier II
Bank, zgodnie z zapisami Rozporządzenia 575/2013 UE, Ustawa Prawo Bankowe, art. 127 ust.
2 pkt 3 lit b oraz Uchwała KNF 325/2011 z dnia 20 grudnia 2011r., pomniejsza Fundusze o wartość
bilansową wartości niematerialnych i prawnych, które na dzień 31.12.2016r. wyniosły 29 800 zł.
Wartość funduszy własnych po pomniejszeniu wyniosła 5 744 797 zł i pozwoliła pokryć sumę
wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka.
Na przestrzeni 2016 roku zmianie uległ:
 Fundusz zasobowy – wzrost wyniku w związku z dokonaniem odpisu z zysku za 2015r. w
wysokości 121 503,20 zł
 Fundusz udziałowy – spadek wartość w wyniku wypłaty udziałów w kwocie 200 200 zł
 Fundusz z aktualizacji wyceny majątku trwałego
Wartość Funduszu rezerwowego oraz Funduszu ogólnego ryzyka w 2016r. nie uległy zmianie.
Uwzględniając zapisy Rozporządzenia CRR oraz zaleceń dla banków spółdzielczych wydanych przez
Komisję Nadzoru Finansowego precyzujących zasady wyliczania uznanego kapitału, Bank w 2016r.
poddawał dziennej amortyzacji Fundusz Udziałowy.
Na wysokość funduszu udziałowego składały się udziały 894 członków banku, z czego 892 to osoby
fizyczne (w tym rolnicy oraz przedsiębiorcy indywidualni), natomiast 2 to osoby prawne. Spośród 894
członków pełną jednostkę udziałową 600 złotych lub jej wielokrotność posiada 100 członków, a
kwota udziałów w pełni opłaconych wynosi 73 tys. zł.

IV. Zakres informacji podlegających ujawnieniu na podstawie art.
438 Rozporządzenia CRR dotyczących wymogów kapitałowych.
1. Opis metody szacowania kapitału wewnętrznego
Bank Spółdzielczy w Poczesnej dostosowuje wielkość funduszy własnych do poziomu i
rodzaju ryzyka, na jakie jest narażony oraz do charakteru, skali i złożoności prowadzonej działalności.
W tym celu wprowadzono i wdrożono proces adekwatności kapitału wewnętrznego, tzw. ICAAP (ang.
Internal Capitol Adeguacy Assessment Process), który służy utrzymaniu funduszy własnych na
poziomie adekwatnym po profilu i poziomu ponoszonego ryzyka oraz wsparcia bieżących i przyszłych
działań.
Celem procesu szacowania kapitału wewnętrznego jest ustalenie wielkości kapitału
wewnętrznego, niezbędnego do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych, istotnych rodzajów ryzyka
występujących w działalności Banku oraz zmian otoczenia gospodarczego.
Rezultatem procesu szacowania kapitału jest ustalenie całkowitego wymaganego poziomu
kapitału na pokrycie wszystkich zidentyfikowanych rodzajów ryzyka i jego jakościowa ocena.
Plan alokacji kapitału na 2016 rok z tytułu poszczególnych ryzyk przedstawiał się następująco:
BANK SPÓŁDZIELCZY POCZESNA

22

INFORMACJA ZAWIERAJĄCA UJAWNIENIA DANYCH Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ZA 2016 ROK

Rodzaj ryzyka
Ryzyko kredytowe
Ryzyko operacyjne
Pozostałe ryzyka
Kapitał wewnętrzny

Limit graniczny
50%
10%
10%
50%

Poziom wykorzystania
limitu na dzień
31.12.2016
58%
78%
2%
38%

Punktem wyjściowym dla ustalenia kapitału wewnętrznego Banku jest rozwiązanie oparte o
minimalne wymogi kapitałowe. Ustalenie kapitału wewnętrznego Banku przebiega w następujących
etapach:
1) określenie minimalnych wymogów kapitałowych, zgodnie z Rozporządzeniem;
2) oszacowanie, czy minimalne wymogi kapitałowe są w pełni adekwatne do uznanych za istotne
rodzajów ryzyka z tego obszaru;
3) pomiar kapitałów dodatkowych dla istotnych rodzajów ryzyka, lecz niepokrytych w ramach
minimalnych wymogów kapitałowych
4) ocena istotności pozostałych ryzyk ocenianych w ramach wymogów dodatkowych;
5) pomiar dodatkowych kapitałów wewnętrznych dla istotnych ryzyk.

MINIMALNE WYMOGI KAPITAŁOWE Z TYTUŁU RYZYK
Minimalne wymogi kapitałowe wyliczane są na pokrycie ryzyk wynikających z ustawy Prawo
bankowe, w ujęte w szczególności w Rozporządzeniu 575/2013. W Banku Spółdzielczym w Poczesnej
obejmują one wymogi na pokrycie ryzyka kredytowego oraz operacyjnego
Ryzyko kredytowe
Bank wyznacza minimalny wymóg kapitałowy na ryzyko kredytowe zgodnie z art. 92 oraz
odpowiednimi dla metody standardowej postanowieniami Rozporządzenia 575/2013. Wymóg
kapitałowy oblicza się jako pomnożoną przez 8% sumę ekspozycji ważonych ryzykiem.
Uznaje się, że zasady stosowane do obliczania w ramach minimalnego wymogu kapitałowego z tytułu
ryzyka koncentracji wobec pojedynczych klientów lub grup powiązanych klientów oraz podmiotów
bankowych lub instytucji kredytowych, a także z tytułu ryzyka koncentracji znacznych zaangażowań
kapitałowych są wystarczające do ustalenia kapitału wewnętrznego z tych tytułów.

Ryzyko operacyjne
Bank wylicza wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne metodą wskaźnika bazowego, zgodnie
z normą art. 92 i art. 316 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia
26 czerwca 2013 roku. Wymóg kapitałowy oblicza się jako 15% średniej z okresu 3 ostatnich lat dla
wartości wskaźnika. Na wartość wskaźnika składają się odpowiednio ze znakiem plus (przychody) lub
minus (koszty) następujące pozycje z rachunku wyników Banku :
4) Odsetki należne i podobne przychody,
5) Odsetki do zapłaty i podobne opłaty,
6) Przychody z akcji i innych papierów wartościowych o stałej/ zmiennej stopie dochodu,
7) Należności z tytułu prowizji/opłat,
8) Koszty z tytułu prowizji/opłat,
BANK SPÓŁDZIELCZY POCZESNA

23

INFORMACJA ZAWIERAJĄCA UJAWNIENIA DANYCH Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ZA 2016 ROK

9) Zysk netto lub strata netto z operacji finansowych,
10) Pozostałe przychody operacyjne.
Na dzień 31.12.2016r. minimalne (regulacyjne) wymogi kapitałowe wyniosły:

Rodzaj ryzyka
Ryzyko kredytowe
Ryzyko operacyjne
Razem minimalny
wymóg

Wartość wymogu kapitałowego
1 338 928 zł
446 250 zł
1 785 178 zł

DODATKOWE WYMOGI KAPITAŁOWE
Dodatkowe (wewnętrzne) wymogi kapitałowe wyliczane są na ryzyka wymienione w Dyrektywie UE,
a uznane przez Bank za istotne oraz na ryzyka niedoszacowane w procesie wyznaczania minimalnych
wymogów kapitałowych. Dodatkowe wymogi kapitałowe wyliczane są w oparciu o obowiązującą w
Banku „Instrukcję oceny adekwatności kapitałowej”.
1. Bank wylicza kapitał wewnętrzny z tytułu ryzyka koncentracji:
1) w ten sam sektor gospodarczy;
2) wobec tego samego instrumentu finansowego;
3) w ten sam rodzaj zabezpieczenia kredytowego;
4) wobec dużych zaangażowań
Kapitał wewnętrzny na pokrycie ryzyk: koncentracji w sektor gospodarki, koncentracji wobec tego
samego produktu kredytowego, koncentracji w ten sam rodzaj zabezpieczenia, koncentracji dużych
zaangażowań wyliczany jest w następujący sposób:
1) Bank wylicza kapitał wewnętrzny na pokrycie odrębnie każdego z tych ryzyk, jeżeli,
którymkolwiek z obowiązujących dla tych koncentracji limitów określonych w polityce
kredytowej Banku na dany rok został przekroczony.
2) kwotę przekroczenia wartości granicznej (limitu) należy przemnożyć przez wartość
odpowiadającą średniej ważonej z wag ryzyka aktywów Banku, a następnie pomnożyć przez 8
%.
3) jeżeli wartość, obliczonego zgodnie z pkt. 2, wyliczenia przekracza 2% funduszy własnych, Bank
tworzy dodatkowy wymóg kapitałowy na ryzyko tej koncentracji, w której wystąpiło
przekroczenie limitu, w wysokości różnicy dokonanego wyliczenia i progu 2% funduszy
własnych.

2. Bank wylicza dodatkowy kapitał wewnętrzny z tytułu ryzyka operacyjnego w następujących
przypadkach:

a) stwierdzenia, że suma kwot strat rzeczywistych po korektach i kwot strat potencjalnych jest
wyższa od wyliczonego minimalnego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego, a
jeśli kwota przekroczenia jest:


równa lub niższa 2% funduszy własnych, to uznaje się, że wyliczony minimalny wymóg
na ryzyko operacyjne jest wystarczającym i nie liczy się dodatkowego kapitału
wewnętrznego,



wyższa od 2 % funduszy własnych, to wylicza się dodatkowy kapitał wewnętrzny w
wysokości równej różnicy pomiędzy sumą kwot strat rzeczywistych po korektach i kwot
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strat potencjalnych, a kwotą minimalnego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka
operacyjnego.

b) wynik wykonanego testu warunków skrajnych wykaże istotny wpływ wykorzystania
wskaźnika bazowego na poziomie => 50 % wskutek wzrostu strat z tytułu ryzyka
operacyjnego o 20 %,

c) poziom zagrożenia któregokolwiek z kluczowych wskaźników określony zostanie

jako
krytyczny - wylicza się kapitał wewnętrzny w wysokości 10 % minimalnego wymogu
kapitałowego na ryzyko operacyjne.

3. Bank wylicza kapitał wewnętrzny z tytułu ryzyka ogólnego stóp procentowych w przypadku gdy
potencjalna zmiana oprocentowania o 200 punktów bazowych powoduje przekroczenie limitu
spadku planowanego na dany rok wyniku odsetkowego Banku. Wymóg tworzony jest w
wysokości 8% od kwoty nadwyżki spadku wyniku odsetkowego w stosunku do kwoty limitu.
4. Bank wylicza kapitał wewnętrzny na pokrycie ryzyka płynności w oparciu o relację wartości
aktywów płynnych do aktywów ogółem, przy czym przyjmuje się, że Bank będzie utrzymywał
minimalną wartość wskaźnika „aktywa płynne / aktywa ogółem” na poziomie minimum 20% zgodnie z Instrukcją monitorowania, pomiaru i kontroli ryzyka płynności w Banku. Wewnętrzny
wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka płynności stanowi 8% rocznego kosztu pozyskania brakującej
kwoty aktywów płynnych do minimalnego 20 % poziomu aktywów płynnych. W przypadku, gdy
Bank utrzymuje udział aktywów płynnych w aktywach ogółem na poziomie minimum 20% to
wymóg wewnętrzny równy jest 0.
5. Bank wyznacza kapitał wewnętrzny z tytułu ryzyka cyklu gospodarczego, jeżeli ryzyko to
zostanie zaklasyfikowane jako istotne, w wysokości 1% wartości funduszy własnych, z
zastrzeżeniem, że jeżeli zmiana realnego PKB wyrównanego sezonowo będzie niższa niż 1%, do
wyliczenia kapitału wewnętrznego alokowanego na to ryzyko zastosowany zostanie wzór
zdefiniowany w „Instrukcji oceny adekwatności kapitałowej”.
6. Bank wyznacza kapitał wewnętrzny z tytułu ryzyka kapitałowego, jeżeli ryzyko to jest ryzykiem
istotnym, w wysokości adekwatnej do stopnia istotności a stopień istotności określony jako niski,
umiarkowany lub wysoki zależy od wysokości niedotrzymania współczynników kapitałowych.
7. Bank wyznacza kapitał wewnętrzny z tytułu ryzyka strategicznego w przypadku gdy udział
depozytów Banków Spółdzielczych w sumie bilansowej obniży się poniżej 50% i jednocześnie
udział sumy lokat międzybankowych i papierów wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa i NBP oraz kredytów w kategorii ”normalne” w sumie bilansowej obniży się poniżej
50%. Szczegółowy opis wyliczania wymogu kapitałowe zawarty jest w „Instrukcji oceny
adekwatności kapitałowej”
8. Bank wylicza kapitał z tytułu ryzyka utraty reputacji, jeżeli ryzyko to zostanie uznane jako ryzyko
istotne, umiarkowane, a wysokość kapitału wewnętrznego szacowana jest metodą ekspercką,
przy uwzględnieniu rzeczywistych skutków negatywnego wpływu publikacji na wizerunek Banku,
jednak na poziomie nie niższym niż 0,5 % funduszy własnych.
9. Bank wyznacza kapitał wewnętrzny z tytułu ryzyka rezydualnego sklasyfikowanego jako istotne,
w wysokości 8% od kwoty nadwyżki ponad limit 5% całości zabezpieczeń prawnych przyjętych w
Banku.
10. Bank wyznacza kapitał wewnętrzny na ryzyko prawne jeżeli zostało ono zakwalifikowane jako
istotne podstawowe, jako sumę iloczynów potencjalnych kosztów z tytułu przegrania
poszczególnych spraw i przyporządkowanego im prawdopodobieństwa przegrania,
oszacowanych metodą ekspercką.
11. Bank wylicza kapitał wewnętrzny z tytułu ryzyka braku zgodności, jeżeli zostało ono
zakwalifikowane jako istotne podstawowe, a wysokość utworzonego wymogu kapitałowego
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zależy od liczby przeterminowanych zaleceń pokontrolnych ponad limit kwalifikujący ryzyko
braku zgodności jako istotne.
Na dzień 31.12.2016r. Bank miał obowiązek utworzenia dodatkowego wymogu kapitałowego z
tytułu ryzyka stopy procentowej. Wymóg ten wyniósł 10 465 złotych. Limit alokacji kapitału na
pozostałe ryzyka w 2016r. został ustalony w wysokości 10% funduszy własnych. Wymóg na ryzyko
stopy procentowej stanowił wykorzystanie limitu w 1,85%.

2. Kwota wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego w podziale na klasy
ekspozycji na dzień 31.12.2016r.
Bank wyznacza minimalny wymóg kapitałowy na ryzyko kredytowe zgodnie z art. 92 oraz
odpowiednimi dla metody standardowej postanowieniami Rozporządzenia 575/2013. Wymóg
kapitałowy oblicza się jako pomnożoną przez 8% sumę ekspozycji ważonych ryzykiem.

0%

100%

(w tys. zł)

8% wymogu
kapitałowego

Narodowy Bank Polski

12 091

0

0

Szósta

Środki na rachunkach w BPS S.A.

19 851

0

0

Szesnasta

Środki pieniężne w kasie i równoważne pozycje gotówkowe

2 010

0

0

33 952
0
0
17 453
2 439
19 892
13

0
0
0
11 243
709
11 952
13

0
0
0
899,5
56,7
956,2
1,1

0

0

0

Brak

Razem kwota ekspozycji o wadze 20%
Ósma

75%

Wartość
ważona
ryzykiem

Pierwsza

Razem kwota ekspozycji o wadze 0%
20%

(W tys. złotych)

Wartość
bilansowa

Rodzaj ekspozycji

Klasa
ekspozycji

Nadzorcza
waga ryzyka

Kwoty stanowiące 8% ekspozycji ważonej ryzykiem dla każdej z klas ekspozycji określonej w art. 112
Rozporządzenia CRR oraz ich suma zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.

Ekspozycje detaliczne

Ekwiwalent bilansowy zobowiązania pozabilansowego

Razem kwota ekspozycji o wadze 75%
Pierwsza

Ekspozycje wobec rządów centralnych

Trzecia

Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego

Szósta

Ekspozycje wobec instytucji (f. zabezpieczający)

232

232

18,5

Siódma

Ekspozycje wobec przedsiębiorców, które nie posiadają
zewnętrznej oceny wiarygodności kredytowej

523

523

41,8

Dziesiąta

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania :
na które utworzone zostały rezerwy nie niższe niż 20 %

278

278

22,3

1 011
648
5
101
1 727

505
648
5
101
1 727

40,4
51,8
0,4
8,1
138,2

348

348

27,8

150
69

150
69

12
5,5

Ekwiwalent bilansowy zobowiązania pozabilansowego
Pakiety akcji i udziałów
szesnasta

Udział mniejszościowy w podmiotach finansowych
Obligacje BPS S.A.

Rzeczowe aktywa trwałe
Rozrachunki z kontrahentami, których tożsamości nie można
ustalić
siedemnasta Aktywa z tytułu pod .odroczonego
Odsetki wymagalne od należności przeterminowanych
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zaliczone do przychodów zastrzeżonych

Razem kwota ekspozycji o wadze 100%
Dziesiąta

5 105

5 105

367,97

123

185

14,8

123

185

14,8

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania, na
które utworzone zostały rezerwy poniżej 20%.

150%
Razem kwota ekspozycji o wadze 150%

Łączna kwota wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego

1 338,9

3. Kwota wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego na dzień 31.12.2016r.
W celu wyliczenia wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego Bank stosuje metodę
wskaźnika bazowego (BIA), zgodnie z zasadami określonymi w art. 315 Rozporządzenia CRR. W
poniższej tabeli zaprezentowano szczegółowe wyliczenie wymogu kapitałowego na ryzyko
operacyjne

Rodzaj przychodów /kosztów
przychody z tytułu odsetek
Koszty z tytułu odsetek

2013

2014

2015

3 018

2 659

2 268

843

737

502

212

231

przychody z tytułu papierów wartościowych i udziałów
Przychody z tytułu opłat i prowizji

784

809

909

Koszty z tytułu opłat i prowizji

60

65

68

188

61

61

3 087

2 939

2 899

Wynik na operacjach finansowych
Pozostałe przychody operacyjne
Suma

2 975

Średni wynik z 3 ostatnich lat

Minimalny wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne

446,25

inne pozycje kosztowe związane z incydentami , które
wystąpiły w Banku w ramach ryzyka operacyjnego
Kwota przekroczenia kosztów ponad wymóg minimalny

0,0

Kwota dodatkowego wymogu kapitałowego

0,0

Łączny wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne

446,25

MINIMALNE I DODATKOWE WYMOGI KAPITAŁOWE BANKU NA POSZCZEGÓLNE RODZAJE
RYZYKA PREZENTUJE PONIŻSZA TABELA
Wyszczególnienie
Fundusze własne Banku
Minimalne wymogi kapitałowe
(kapitał regulacyjny)
Ryzyko kredytowe
Ryzyko operacyjne

wartość

5 744 797 zł
1 785 178 zł
1 338 928 zł
546 250 zł
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Dodatkowe wymogi kapitałowe
Ryzyko koncentracji
Ryzyko stopy procentowej
Ryzyko płynności
Ryzyko kapitałowe
Pozostałe ryzyka
Kapitał wewnętrzny
Współczynnik wypłacalności

10 465 zł
0
10 465 zł
0
0
0
1 795 643 zł
25,74%

4. Pozostałe informacje z zakresu ryzyka kredytowego
4.1. Zdefiniowanie należności przeterminowanych i zagrożonych
Dla potrzeby wyliczenia wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego za ekspozycję
przeterminowaną (którą dotyczy niewykonanie zobowiązania) Bank uznaje każdą ekspozycję w
stosunku do której nastąpiło opóźnienie spłaty przez kredytobiorcę wynoszące powyżej 90 dni w
stosunku do terminu określonego w umowie zawartej pomiędzy Bankiem a kredytobiorcą, wartość
kwotowa ekspozycji dotkniętej opóźnieniem i przekracza 500 złotych w przypadku ekspozycji
detalicznych lub 3000 złotych w przypadku pozostałych kategorii ekspozycji. Ekspozycje
przeterminowane w całości zaliczane są do klasy dziesiątej, a rzeczowo są pochodną wyłącznie
ekspozycji kredytowych zaliczanych do klasy kredytów detalicznych.
Dla potrzeb naliczania odpowiedniej wysokości rezerw celowych od ekspozycji kredytowych
klasyfikowanych do kategorii „normalnej”, „pod obserwacją”, „poniżej standardu”, „wątpliwej” lub
„straconej” Bank stosuje zasady wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia
2008r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków oraz zasady
określone w procedurach wewnętrznych m.in. „Instrukcji monitoringu ekspozycji kredytowych i
zabezpieczeń oraz klasyfikacji i tworzenia rezerw celowych”
Ekspozycje zagrożone, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia
2008r., są to ekspozycje zaklasyfikowane do kategorii „poniżej standardu”, „wątpliwe” oraz
„stracone”.
Kategoria „Ekspozycji kredytowych poniżej standardu” – są to ekspozycje obejmujące:
a)

ekspozycje, w przypadku których opóźnienie w spłacie kredytu lub odsetek przekracza
3 miesiące i nie dłużej niż sześć miesięcy,
b)
ekspozycji względem dłużników, których sytuacja ekonomiczno - finansowa może
stanowić zagrożenie terminowej spłaty ekspozycji;
Kategoria „Ekspozycji kredytowych wątpliwych” – są to ekspozycje obejmujące:
a)

ekspozycje, w przypadku których opóźnienie w spłacie kredytu lub odsetek wynosi
powyżej sześciu miesięcy i nie przekracza dwunastu miesięcy,
b)
ekspozycje względem dłużników, których sytuacja ekonomiczno - finansowa uległa
znacznemu pogorszeniu, a zwłaszcza gdy ponoszone straty w sposób istotny naruszają
ich kapitały (aktywa netto);
Kategoria „Ekspozycji kredytowych straconych” – są to ekspozycje obejmujące:
a)
b)

ekspozycje, w przypadku których opóźnienie w spłacie kredytu lub odsetek przekracza
dwanaście miesięcy,
ekspozycje kredytowe wobec dłużników, których sytuacja ekonomiczno-finansowa
pogorszyła się w sposób nieodwracalny uniemożliwiający spłacanie długów,
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c)

d)
e)
f)

ekspozycje względem dłużników w stosunku, do których ogłoszono upadłość lub w
stosunku, do których nastąpiło otwarcie likwidacji, z wyjątkiem, gdy następuje ona na
podstawie przepisów o komercjalizacji prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,
ekspozycje względem dłużników, przeciwko którym Bank złożył wniosek o wszczęcie
postępowania egzekucyjnego,
ekspozycje kredytowe kwestionowane przez dłużników na drodze postępowania
sądowego,
ekspozycje względem dłużników, których miejsce pobytu jest nieznane i których
majątek nie został ujawniony,

4.2. Opis metody ustalania wartości rezerw
Bank tworzy rezerwy celowe od ekspozycji kredytowych klasyfikowanych do kategorii
„normalnej”, „pod obserwacją”, „poniżej standardu”, „wątpliwej”’ „straconej”
zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16.12.2008r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko
związane z działalnością banków oraz z postanowieniami wewnętrznej „Instrukcji monitoringu
ekspozycji kredytowych i zabezpieczeń oraz klasyfikacji i tworzenia rezerw celowych”.
Zgodnie z zapisami tej Instrukcji, rezerwy tworzy się i rozwiązuje w ostatnim dniu roboczym
kończącym kwartał. Podstawę do utworzenia rezerwy stanowi wartość nominalna ekspozycji ujęta w
księgach Banku. Wysokość rezerwy ustala się wskaźnikiem procentowym właściwym dla kategorii, do
której została zaliczona ekspozycja kredytowa.
Tworzenie rezerw następuje z wykorzystaniem kryterium spłaty odsetek i kapitału, a w
stosunku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z wykorzystaniem kryterium sytuacji
ekonomiczno- finansowej dłużnika. Wysokość rezerw oraz zmian ich wartości publikowana jest w
rocznym sprawozdaniu finansowym Banku.
Rezerwy celowe tworzy się na kredyty ( bilansowe i pozabilansowe) zaklasyfikowane do
kategorii :
1)
„normalne” - w wysokości 1,5 % z kwoty kredytów detalicznych (kredyty, z
wyłączeniem kredytów mieszkaniowych i hipotecznych) udzielone osobom fizycznym
na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą ,
2)
„pod obserwacją” – w wysokości 1,5 % z kwoty kredytów, z wyłączeniem kredytów
detalicznych,
3)
„poniżej standardu” – w wysokości 20 % z kwoty kredytów, z wyłączeniem kredytów
detalicznych,
4)
„wątpliwe” – w wysokości 50 % z kwoty kredytów, z wyłączeniem kredytów
detalicznych,
5)
„stracone” – w wysokości 100 % z kwoty kredytów.

Stan i zmiany rezerw celowych przedstawia poniższa tabela
Kategoria
Stan na
Stan na
Zwiększenia
Rozwiązania
należności
01.01.2016r.
31.12.2016r.
normalne
46 257,17
37 477,29
36 871,52
46 862,94 zł
pod obserwacją
8 172,86
1 304,20
2 417,88
7 059,18
poniżej standardu
506,20
6,10
512,30
0
wątpliwe
203 170,13
195,03
10 406,12
192 959,04
stracone
192 671,03
6 925,07
60 964,76
138 631,34
Razem
450 777,39
45 907,69
111 172,58
385 512,50
Wartość ekspozycji zagrożonych, salda korekt wartości i rezerw na dzień 31.12.2016r. przedstawia
poniższa tabela
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Grupa ryzyka

Wartość
nominalna

Poniżej standardu
Wątpliwa
Stracona
Razem

odsetki

ESP

Rezerwa

Wartość
(bilansowa)
ekspozycji
netto

0 zł

0

0

0

0

479 152,20 zł

24 083,57 zł

8 119,13 zł

192 959,04 zł

302 157,60 zł

142 009,30 zł

44 874,99 zł

3 377,96 zł

138 631,34 zł

44 874,99 zł

621 161,50 zł

68 958,56

11 497,09

331 590,38

347 032,59

4.3. Łączna kwota ekspozycji kredytowych według wyceny bilansowej.
Na dzień 31.12.2016r. Bank posiadał należności kredytowe wyłącznie od sektora
niefinansowego, a ich wartość według wyceny bilansowej, bez uwzględniania technik redukcji ryzyka
kredytowego oraz podział na różne kategorie ekspozycji przedstawia poniższa tabela:
Kategoria ekspozycji
kredytowych
Normalne
Pod obserwacją
Poniżej standardu
Wątpliwe
Stracone
Razem

Wartość
nominalna
17 883 146,69
475 586,82
0
479 152,20
142 009,3
18 979 895,01

Odsetki

ESP

54 355,89
6 475,4
0
24 083,57
44 874,99
129 789,85

Rezerwa

260 909,39
4 974,35
0
8 119,13
3 377,96
277 380,83

46 862,94
7 059,18
0
192 959,04
138 631,34
385 512,50

Wartość
bilansowa
netto
17 629 730,25
470 028,69
0
302 157,6
44 874,99
18 446 791,53

Wartość przedstawionych powyżej ekspozycji kredytowych stanowi suma należności bilansowych
oraz odsetek, pomniejszona o korekty z tytułu z tytułu wyceny według zamortyzowanego kosztu ESP
oraz rezerwy.

4.4. Wartość ekspozycji w podziale na klasy, wg stanu na dzień 31.12.2016r. oraz
średnia kwota ekspozycji w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Średnia wartość
(w tys. złotych)

Stan na dzień
31.12.2016r.

20%

Rodzaj ekspozycji

0%

pierwsza

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych

15 602

12 091

szósta

Środki na rachunkach w BPS S.A.

12 520

19 851

szesnasta

Środki pieniężne w kasie i równoważne pozycje gotówkowe

2 101

2 010

razem

20 833

33 952

Kredytu udzielone gminom
Środki na rachunkach w BPS
razem

1 833
8 392
10 225

0
0
0

Klasa ekspozycji

Nadzorcza waga
ryzyka

Poszczególne ekspozycje banku na ryzyko kredytowe według wyceny bilansowej, bez uwzględniania
skutków ograniczania ryzyka a także średnią kwotę ekspozycji, wyliczoną na podstawie danych na
koniec każdego miesiąca 2016r., w podziale na klasy ekspozycji przedstawia poniższa tabela:

druga
szósta
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75%

ósma

Ekspozycje detaliczne

19 892

20 476

19 892

0,1

0,07

2 836

231

1 783

1 534

270

278

575

755

1 723

1 727

322

348

99

150

71

69

33

13

7 712

5 105

196

123

razem

196

123

Średnia kwota ekspozycji razem

58 970

59 442

razem
trzecia

Ekspozycje wobec sektora publicznego

szósta

Środki na rachunkach w BPS pow. 3 m-cy

siódma
dziesiąta
szesnasta
100%

20 476

Ekspozycje wobec przedsiębiorców, które nie posiadają
zewnętrznej oceny wiarygodności kredytowej
Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania, na
które utworzone zostały rezerwy nie niższe niż 20 %
Ekspozycje kapitałowe, w tym pakiety akcji i udziałów

rzeczowe aktywa trwałe
rozrachunki z kontrahentami, których tożsamości nie można
ustalić
siedemnasta Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Odsetki wymagalne od należności przeterminowanych
zaliczane do przychodów zastrzeżonych
inne
razem

150%

dziesiąta

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania, na
które utworzone zostały rezerwy poniżej 20 %

Bank w swoich analizach nie wyróżnia obszarów geograficznych, ponieważ Bank Spółdzielczy w
Poczesnej funkcjonuje na terenie jednego obszaru geograficznego, określonego w Statucie Banku,
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

4.5. Struktura zaangażowania Banku wobec sektora finansowego w rozbiciu na
kategorie klasyfikacji ekspozycji na dzień 31.12.2016r.
Lp.

1.

2.

3.

4.

Typ kontrahent
Banki
Należności normalne
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego
Należności normalne
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
Pomocnicze instytucje finansowe
Należności normalne
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
Instytucje ubezpieczeniowe
Należności normalne
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone

Wartość
20 832
20 832
0
0
0

0

0
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Razem zaangażowanie w sektorze finansowym

20 832

Zaangażowanie Banku wobec sektora finansowego wg. stanu na 31.12.2016r. wynikało z tytułu
posiadanego rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych, lokat terminowych w banku
zrzeszającym BPS S.A. oraz akcje i obligacje BPS S.A.

4.6. Struktura zaangażowania Banku wobec sektora niefinansowego według typu
kontrahenta według stanu na dzień 31.12.2016r (wartość bilansowa netto).
W poniższym zestawieniu przedstawiono ekspozycje kredytowe, których wartość stanowi suma
należności bilansowych oraz odsetek, pomniejszona o korekty z tytułu z tytułu wyceny według
zamortyzowanego kosztu ESP oraz rezerwy.
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Typ kontrahenta
Przedsiębiorstwa i spółki państwowe
Należności normalne
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
Przedsiębiorstwa i spółki prywatne oraz spółdzielnie
Należności normalne
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
Przedsiębiorcy indywidualni
Należności normalne
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
Osoby prywatne
Należności normalne
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
Rolnicy indywidualni
Należności normalne
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz
gospodarstw domowych
Należności normalne
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
Razem zaangażowanie w sektorze niefinansowym

Wartość
0
0
0
0
2 514
2 514
0
0
7 561
7 488
73
0
7 583
6 835
397
351
789
789
0
0
0
0
0
0
18 447

4.7. Struktura branżowa ekspozycji w podziale na klasy wg stanu na dzień
31.12.2016r
Poniżej przedstawiono strukturę branżową ekspozycji kredytowych, których wartość stanowi
suma należności bilansowych, pozabilansowych oraz odsetek, pomniejszona o korekty z tytułu
wyceny według zamortyzowanego kosztu ESP oraz rezerwy.
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Wartość bilansowa
i pozabilansowa
w tys. zł

Procentowy
udział w
portfelu

Klasa ekspozycji

Branża wg PKD

SIÓDMA ekspozycje
wobec przedsiębiorstw

Przetwórstwo przemysłowe

1 534

10,8%

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
Przetwórstwo przemysłowe
Budownictwo
Handel hurtowy i detaliczny
Hotele i restauracje
Transport, gospodarka magazynowa i
łączność

795
3 982
463
2 336
1 714

5,6%
28,1%
3,3%
16,5%
12,1%

1 810

12,8%

Działalność usługowa komunalna,
społeczna i indywidualna, pozostała

81

0,5%

Edukacja

308

2,2%

1 157

8,1%

14 180

100%

ÓSMA
Ekspozycje detaliczne

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Łączna wartość ekspozycji branżowych

4.8.Struktura ekspozycji według okresów zapadalności w podziale na klasy należności
(wartość bez uwzględniania korekt wartości, rezerw i odsetek w tys. złotych) wg stanu
na dzień 31.12.2016r.
Bez
określonego
terminu

Kasa i operacje z BC
Należności od sektora
finansowego
- pozostałe monetarne
instytucje finansowe
Należności od sektora
niefinansowego
- przedsiębiorstwa
- gospodarstwa domowe
Papiery wartościowe

2 010

-

7 - 30
dni
-

4 639

15 669

-

-

-

-

-

-

-

-

-

530

4 639

15 669

-

-

-

-

-

-

-

-

-

530

2 002

233

281

948

985

1 579

2 456

4 352

3 896

2 245

189
1 813
0

13
220
11 864

10
271
-

362
586
-

42
943
-

91
1 488
-

199
2 257
-

630
3 722
-

686
3 210
-

300
1 945
-

-

-

Rzeczowe aktywa trwałe

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 410

322

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

218

Klasy należności

Pozostałe aktywa

1-7 dni

1-3
m-cy
-

3-6
m-cy
-

6 -12
m-cy
-

1 -2
lat
-

2-5
lat
-

5 - 10
lat
-

10-20
lat
-

Pow.
20lat
-

-

- 439

Źródło: Sprawozdanie FINREP – grudzień 2016

V. Zakres informacji podlegających ujawnieniu określonych w art.
450 Rozporządzenia CRR oraz art. 111a Prawa Bankowego
dotyczących polityki Banku w zakresie wynagrodzeń.
Bank w 2016 r. realizował politykę wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska
w Banku określoną przez Radę Nadzorczą Banku. W zakres polityki wynagradzania osób zajmujących
kierownicze stanowiska wchodzi „Regulamin wynagradzania członków Zarządu” oraz „Polityka
BANK SPÓŁDZIELCZY POCZESNA
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zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska w Banku
Spółdzielczym w Poczesnej”.
Regulamin wynagradzania członków zarządu wprowadzony został przez Radę Nadzorczą
Banku i ma zastosowanie wyłącznie do członków Zarządu Banku zatrudnionych w Banku na
podstawie umowy o pracę. Regulamin wynagradzania członków zarządu określa widełkowo wysokość
wskaźnika wynagrodzenia brutto wyliczanego z podstawy, która stanowi wynagrodzenie minimalne.
Regulamin określa również inne świadczenia pieniężne, jak odprawa pieniężna oraz nagroda
gratyfikacyjna w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, nagroda jubileuszowa, odprawa z
tytułu odwołania z funkcji członka zarządu, inne świadczenia pieniężne, jeżeli wynikają z przepisów
ustawy Kodeks Pacy lub innych ustaw szczegółowych. Wysokość podstawowej odprawy emerytalnej
wynosi 1 krotność wynagrodzenie brutto oraz fakultatywnie z tytułu nagrody gratyfikacyjnej do 1,5
krotności wynagrodzenia brutto. Wysokość nagrody jubileuszowej dla członków zarządu ustalana jest
wg zasad ustalania nagród jubileuszowych pracownikom. Wysokość odprawy z tytułu odwołania z
funkcji członka zarządu wynosi 6 krotność wynagrodzenia brutto, przy czym niektóre przyczyny
odwołania nie skutkują wypłatą odprawy.
Innymi świadczeniami mogą być premie – uznaniowe i z nadwyżki bilansowej. Inne świadczenia
pieniężne uzależnione są od decyzji Zebrania Przedstawicieli lub Rady Nadzorczej, które to organy w
2016 r. nie podejmowały uchwał o przyznaniu premii.
Dopełnieniem systemu wynagradzania jest Polityka zmiennych składników wynagradzania osób
zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Poczesnej, która została zatwierdzona
przez Radę Nadzorczą w dniu 21 grudnia 2011 r. i weszła w życie z dniem 31 grudnia 2011r.
Zgodnie z Polityką zmiennych składników wynagrodzeń do zmiennych składników wynagrodzeń
zalicza się premię uznaniową oraz odprawę emerytalną. Wysokość wypłaconej premii uznaniowej na
rzecz członka Zarządu Banku jest ograniczona w danym roku do wysokości równowartości 2%
funduszy własnych Banku. Jeżeli przyznana premia przekracza 2% funduszy własnych Bank stosuje
zasadę proporcjonalności wypłaty premii uznaniowej. Przyznanie premii uznaniowej przez Radę
Nadzorczą na rzecz członka Zarządu następuje po dokonaniu oceny efektów pracy. Ocena efektów
pracy obejmuje wskaźniki Banku osiągane w ostatnich 3 latach począwszy od 2012 roku dotyczące:
 zysku netto,
 zwrotu z kapitału własnego,
 jakości portfela kredytowego,
 współczynnika wypłacalności.
Ocena ta podlega porównaniu wskaźników osiągniętych i wskaźników planowanych.
Wysokość odprawy emerytalnej przyznawanej dodatkowo, poza odprawą emerytalną której
wysokość określa Kodeks Pracy, nie może przekraczać 1,5 krotność wynagrodzenia zasadniczego.



Zagregowane informacje ilościowe na temat wynagrodzeń kadry kierowniczej wyższego
szczebla i pracowników, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka banku.

Wyszczególnienie
Wynagrodzenia za rok obrachunkowy 2016
z podziałałem na stałe i zmienne
Stałe
Zmienne

Kwota

Liczba osób

Forma

467 600 zł

4

gotówka

444 600 zł
23 000,00 zł

4
4
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Wynagrodzenia zmienne
Wynagrodzenia z odroczoną wypłatą z
podziałem na części przysługujące i
nieprzysługujące
Wynagrodzenia z odroczoną wypłatą z
przyznana w danym roku obrachunkowym,
wypłacona i zmniejszona w ramach
korekty o wyniki
Płatności związane z przyjęciem do pracy i
odprawą w danym roku obrachunkowym
Płatności związane z odprawą dokonane w
danym roku obrachunkowym

23 000,00 zł

4

gotówka

0

0

0

gotówka

0

gotówka

Bank w 2016 roku nie dokonał wypłaty z tytułu zmiennych składników wynagrodzeń
Informacja o spełnieniu przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej wymogów określonych w art. 22
aa ustawy Prawo Bankowe
Bank informuje, że członkowie Zarządu zostali poddani procesowi oceny spełnienia warunków
wymaganych do wykonywania przez nich funkcji powierzonych im obowiązków. Weryfikacji członków
Zarządu dokonała Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 24.07.2017r. Bank informuje również, że
członkowie Rady Nadzorczej spełniają warunki określone w art. 22 aa ustawy Prawo Bankowe do
wykonywania przez nich funkcji członków rady Nadzorczej. Ocena członków Rady Nadzorczej
dokonana została przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 09.05.2014r. przed dokonaniem wyboru na
funkcje członka rady Nadzorczej., według zasad określonych w Polityce oceny odpowiedniości
kandydatów na członków Rady Nadzorczej, zatwierdzonej uchwałą nr 10/2014 Zebrania
Przedstawicieli z dnia 09.05.2014r.

VI. Zakres informacji podlegających ujawnieniu określonych w art.
451 Rozporządzenia CRR dotyczących wskaźnika dźwigni oraz
zarzadzania ryzykiem nadmiernej dźwigni finansowej.
Proces zarządzania ryzykiem nadmiernej dźwigni finansowej został uregulowany w Banku w
Załączniku nr 7 do Instrukcji ICAAP – „Zasady wyznaczania w Banku współczynników kapitałowych
oraz wskaźnika dźwigni”
Dźwignia finansowa oznacza względną – w stosunku do funduszy własnych – wielkość
posiadanej przez Bank całkowitej kwoty ekspozycji z tytułu aktywów, zobowiązań pozabilansowych
oraz zobowiązań warunkowych dotyczących płatności lub dostawy lub dostarczenia zabezpieczenia, z
uwzględnieniem zobowiązań z tytułu otrzymanych środków finansowych, zaciągniętych zobowiązań,
lecz z wyjątkiem zobowiązań, które można wyegzekwować wyłącznie w przypadku likwidacji Banku.
Wskaźnik dźwigni finansowej, wyznaczany jest w Banku na koniec każdego miesiąca przez
stanowisko sprawozdawczości i analiz w ramach sporządzanego raportu wyznaczania wymogu
kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego i pozostałych ryzyk.
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Miara ekspozycji całkowitej banku jest sumą wartości ekspozycji z tytułu wszystkich aktywów
i pozycji pozabilansowych przy wyznaczaniu miary kapitału Tier I. Podział miary ekspozycji całkowitej
używanej we wskaźniku dźwigni i wartość wskaźnika dźwigni na koniec każdego z kwartału 2016r.
przedstawia poniższa tabela.
Wyszczególnienie
Kapitały
Kapitał Tier I – w pełni wprowadz definicja
Kapitał Tier I – def. przejściowa
Ekspozycja
Aktywa
Pozycje pozabilansowe
Wskaźnik dźwigni
Wskaźnik dźwigni przy zastosowaniu w pełni
wprowadzonej definicji kapitału Tier I
Wskaźnik dźwigni przy zastosowaniu definicji
przejściowej kapitału Tier I

31.0.3.2016r.

30.06.2016

30.09.2016

31.12.2016

5 617 tys.
5 861 tys.
53 030 tys.
51 242 tys.
1 789 tys.

5 739 tys.
5 848 tys.
53 419 tys.
52 152 tys.
1 267 tys.

5 739 tys.
5 841 tys.
60 022 tys.
58 269 tys.
1 752 tys.

5 739 tys.
5 745 tys.
57 348 tys.
55 623 tys.
1 725 tys.

10,59%

10,74%

9,56%

10,01%

11,05%

10,95%

9,73%

10,02%

Dźwignia finansowa został zdefiniowana w art. 429 CRR. Przepisy rozporządzenia nie określają
minimalnego poziomu wskaźnika, poniżej którego występowałoby ryzyko nadmiernej dźwigni
finansowej. Zarząd Banku uchwałą nr 72/2014 z dnia 29.12.2014r. zobowiązał stanowisko
sprawozdawczości i analiz do monitorowania wskaźnika dźwigni finansowej a w przypadku
stwierdzenia, że wartość wskaźnika wyliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami obniży się
poniżej 3,5% - do uruchomienia procedury w zakresie opracowania zasad zarządzania ryzykiem
nadmiernej dźwigni finansowej.
Przy kształtującym się wskaźniku dźwigni, który na przestrzeni całego 2016 roku osiągał poziom
powyżej 9%, Bank ocenił ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej jako nieistotne. W przypadku
wprowadzenia ogólnie obowiązującego minimalnego poziomu wskaźnika dźwigni bank wprowadzi
odpowiednie procedury kontroli ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej.

VII. Zakres informacji podlegających ujawnieniu określonych w
Rekomendacji P dotyczącej zarządzania ryzykiem płynności
banku


Bank posiada sformalizowane zasady zarządzania płynnością zgodnie z wymogami określonymi
w przepisach Rozporządzenia 575/2013 oraz Rekomendacji P wydanej przez KNF w marcu 2015r.
Za system zarządzania ryzykiem płynności składają się następujące procedury wewnętrzne
Banku:
 „Strategia zarządzania ryzykami”,
 „Instrukcja monitorowania, pomiaru i kontroli ryzyka płynności”,
 Umowa zawarta z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w zakresie świadczenia na
rzecz Bank spółdzielczego w Poczesnej usługi dotyczącej pomiaru i monitorowania
ryzyka płynności,
 „Struktura organizacyjna Banku”
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Zadania w zakresie zarządzania ryzykiem płynności w Banku realizowane są przez:
 Radę Nadzorcza, do której kompetencji należy akceptowanie zasad polityki Banku w zakresie
zarzadzania ryzykiem płynności, rodzaju limitów wewnętrznych w zakresie ryzyka płynności
oraz ich wysokości, wydawanie ocen w zakresie poziomu narażenia Banku na ryzyko
płynności.
 Zarząd Banku, do którego kompetencji należy analizowanie i ocena informacji i raportów w
zakresie dziennego i miesięcznego kształtowania się:
 nadzorczych miar płynności,
 wartości wskaźnika LCR,
 kwoty nadwyżki i niedoborów aktywów płynnych,
 urealnionej luki płynności,
 wskaźników wczesnego ostrzegania z zakresu płynności,
 poziomu ryzyka płynności, w tym obowiązujących limitów wewnętrznych.
 Zespół Zarządzania Ryzykami i analiz, który realizuje funkcje wykonawcze w zakresie
Zarządzania płynnością, a w szczególności:
 dostarcza Radzie Nadzorczej i zarządowi Banku informacje i raporty w celu
wydawania ocen i analiz w zakresie poziomu narażenia Banku na ryzyko płynności,
 dokonuje weryfikacji systemu zarządzania ryzykiem płynności i dba o aktualność oraz
zgodność z przepisami wewnętrznymi Instrukcji Banku regulujących zarządzania
płynnością,
 kieruje do Rady Nadzorczej i zarządu Banku informacje w zakresie wczesnego
ostrzegania,
 opracowuje i wdraża plany awaryjne w przypadku wystąpienie problemów
płynnościowych w Banku.
W Banku, ze względu na skalę i rozmiar działalności, nie są powoływane Komitety Zarządzające
Płynnością.


Bank w 2016 r. w ramach realizacji planu finansowego na 2016 r. wykonywał zadania w zakresie
pozyskiwania finansowania. Finansowanie majątku Banku następowało środkami finansowymi z
depozytów podmiotów niefinansowych – depozytami bieżącymi i terminowymi. Środki własne
Banku w 2016 r. były wystarczające na finansowanie aktywów płynnych w wysokości
zapewniającej płynność faktyczną w każdym dniu roboczym Banku oraz utrzymanie miar
płynności na poziomie wyznaczonym przez KNF uchwałą nr 386/2008.



Bank jest zrzeszony w Baku zrzeszającym – Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. na podstawie
umowy zrzeszenia, która przewiduje mechanizmy finansowej pomocy dla zrzeszonych Banków, z
przeznaczeniem na utrzymanie płynności i utrzymanie nadzorczych miar płynności



Limitowany udział aktywów płynnych w aktywach ogółem w trakcie całego 2016 roku
kształtował się na bezpiecznym poziomie, nie zbliżając się przy tym do wartości granicznej
określonej jako minimum 20% aktywów ogółem. Na dzień 31.12.2016r. udział aktywów płynnych
w aktywach ogółem wyniósł 61,10%. Podstawowa nadwyżka płynności na dzień 31.12.2016 r.
wyniosła 29 886 tys. zł. Rozmiar i skład nadwyżki przedstawia poniższa tabela:
L.p.
1
2
3
4
5

Wyszczególnienie
Kasa
Rachunek bieżący w BPS S.A.
Lokaty terminowe w BPS S.A.
Dłużne papiery wartościowe
Inne aktywa płynne

Stan (tys. zł)
2 010
21
15 670
11 863
322
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Aktywa płynne ogółem

29 886



Procedury wewnętrzne Banku – Plan awaryjny na wypadek utraty płynności w Banku – określa
różne scenariusze utraty płynności finansowej oraz określa zadania i procedury działań
zmierzających do przywrócenia płynności Banku. Jednym z mechanizmów opisanym w planie
działania jest mechanizm ograniczenia akcji kredytowej przez Bank, zaciągnięcie kredytu w
Banku Zrzeszającym a także sprzedaż wierzytelności przez Bank. Mechanizmy te pozwalają na
uzyskanie środków pieniężnych z przeznaczeniem na poprawę płynności i mogą być wdrożone w
przypadku pogorszenia oceny kredytowej Banku, które spowoduje ograniczenie źródeł
finansowania ze strony Baku Zrzeszającego. Zarządzanie ryzykiem płynności jest w Banku
scentralizowane i należy bezpośrednio do Zarządu Banku. Zarząd Banku, poprzez system limitów
zarządczych oraz dyspozycji określających uprawnienia poszczególnych pracowników w procesie
zarządzania płynnością, podejmuje kierunkowe decyzje o strukturze aktywów i pasywów Banku,
kierunkach inwestowania, kosztach płynnościowych.



Bank ogranicza ryzyko płynności poprzez stosowanie systemu limitów. Wysokość limitów
ograniczających ryzyko płynności na dzień 31.12.2016r. przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI
Płynności do 1 m-ca
Płynności do 3 miesięcy
Płynności do 1 roku
Zaangażowanie w kredyty i pożyczki brutto o
terminie zapadalności powyżej 10 lat
Pokrycie depozytów niestabilnych aktywami
płynnymi
Pozycji pozabilansowej
WSKAŹNIKI STABILNOŚCI BAZY DEPOZYTOWEJ
Bazy depozytowej 1
Bazy depozytowej 2
NADZORCZE MIARY PŁYNNOŚCI, W TYM
A. Uchwała KNF
M 1 współczynnik udziału luki podstawowej i
uzupełniającej rezerwy płynności w aktywach
ogółem
M 2 współczynnik pokrycia aktywów
niepłynnych funduszami własnymi
B. Rozporządzenie CRR
LCR wskaźnik płynności krótkoterminowej



Stan na 31.12.2016r

Limit

Przekroczenie

2,31
2,14
1,73

Min 0,90
Min 0,90
Min 0,90

----------

2,30

Min 1,00

----

1,87

Min 0,60

----

0,18

Max 0,45

----

1,74
2,16

Min 0,60
Min 0,90

-------

0,61

Min 0,20

----

2,25

Min 1,00

----

7,87

Min 0,70

----

Zestawienie urealnionej luki płynności na 31.12.2016 dla najbliższych przedziałów pozycji
bilansowych i pozabilansowych oraz lukę skumulowaną przedstawia poniższa tabela.
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Dodatkowe zabezpieczenia płynności w ramach zrzeszenia przedstawia poniższa tabela.
L.p.
1.
2.
3.

Dodatkowe zabezpieczenia płynności w ramach
zrzeszenia
Depozyt obowiązkowy
Fundusz pomocowy (BPS SA)
Inne

Wartość na dzień
31.12.2016r.
0 zł
65 103 zł
o zł



Bank może regulować swoją płynność płatniczą poprzez wykorzystywanie szeregu
instrumentów oferowanych przez Bank Zrzeszający – BPS S.A., tj:
 limit kredytu w rachunku bieżącym,
 kredyt techniczny,
 limit lokat płynnościowych,



Bank w 2016r. stosował dywersyfikację źródeł finansowania według zasad określonych w Panie
finansowym na 2016r. Bank posiada ograniczoną możliwość dywersyfikacji z uwagi na skale i
rozmiar prowadzonej działalności. Zasadniczym źródłem finansowania Banku były:
 Depozyty bieżące i terminowe ludności, przedsiębiorstw i instytucji samorządowych,
 Zysk bieżący, oraz
 Fundusze Banku.

Wskazane powyżej źródła finansowania były stabilne i w pełni zaspokajały potrzeby Banku związane z
utrzymaniem płynności bieżącej i nadzorczych miar płynności. Poza dywersyfikacja źródeł
finansowania Banku stosowane są techniki wykorzystywane do ograniczenia ryzyka płynności
określone w procedurach wewnętrznych regulujących zarządzanie płynnością w Banku oraz w
Polityce płynności Banku na 2016r.


Jedną z metod ograniczania ryzyka płynności jest zarządzanie ryzykiem płynności w oparciu o
sporządzane comiesięczne raporty zawierające analizę ryzyka płynności, w tym wykorzystanie
limitów ograniczających poziom ryzyka. Bank na 2016 r. wprowadził limity dla następujących
wskaźników:
 Wskaźnik płynności do 1 miesiąca, w wysokości min 0,90,
 Wskaźnik płynności do 3 m-cy, w wysokości min. 0,90,
 Wskaźnik płynności do 1 roku, w wysokości min 0,90,
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Wskaźnik bazy depozytowej I, w wysokości min 0,60,
Wskaźnik bazy depozytowej II, w wysokości min 0,90,
Wskaźnik zaangażowania w kredyty długoterminowe – min 1,00
Wskaźnik pokrycia depozytów niestabilnych aktywami płynnymi – min 0,60,
Wskaźnik zobowiązań pozabilansowych – max. 0,30.

Poziom wykorzystani limitów poszczególnych wskaźników był monitorowany za okres miesięczny
poprzez porównanie limitu z jego faktycznym wykorzystaniem. Na przestrzeni 2016 r. wszystkie
wskaźniki osiągały bezpieczne poziomy w granicach obowiązujących limitów.


W 2016 r. Bank stosował zasady pomiaru, monitorowania i limitowania ryzyka płynności za
zasadach określonych Instrukcją monitorowania, pomiaru i kontroli ryzyka płynności w Banku
Spółdzielczym w Poczesnej – Załącznik nr 1 Zasady pomiaru, limitowania i kontrolowania ryzyka
płynności. Pomiar ryzyka płynności dokonywany jest poprzez sporządzanie:
1) raportu urealnionej luki zapadalności/wymagalności pozycji bilansowych i
pozabilansowych;
2) kalkulacji nadzorczych miar płynności;
3) kalkulacji wskaźnika LCR;
4) analizy wskaźnikowej Banku;
5) analizy struktury bazy depozytowej sektora niebankowego, w celu ostrożnościowego
wyznaczenia osadu całkowitego;
6) analizy aktywów płynnych, w celu zbadania zabezpieczenia płynności;
7) analizy portfela kredytowego;
8) analizy pozycji pozabilansowych;
9) analizy możliwości zaciągnięcia pożyczki w Banku BPS S.A. lub wykorzystania innych form
dofinansowania;
10) wyliczeń wewnętrznego wymogu kapitałowego na ryzyko płynności (ICCAP).



W 2016r. w Banku nie występowało zagrożenie utraty możliwości zamiany na gotówkę w
wymaganym czasie określonych produktów na rynku, powodujących konieczność poniesienia
znacznych strat finansowych na tych produktach. Bank zaangażowany jest w Rządowe Papiery
Wartościowe – Obligacje skarbu Państwa, nie posiadał natomiast w portfelu akcji (poza akcjami
Banku zrzeszającego) innych instrumentów finansowych. Wysokość zaangażowania Banku w
produkty generujące ryzyko płynności rynku nie jest ujmowane w bilansie Banku.



Przeprowadzane w Banku testy warunków skrajnych mają na celu oszacowanie potencjalnych,
niekorzystnych skutków których należy oczekiwać w wyniku zajścia nieoczekiwanych zmian w
otoczeniu. Celem wykonywanych testów warunków skrajnych jest ocena odporności Banku na
nieoczekiwane, skrajnie niekorzystne zmiany czynników mających wpływ na sytuację Banku.

Zarząd Banku na podstawie wyników przeprowadzonych testów warunków skrajnych dokonuje
oceny potrzeb i podejmuje ewentualne działania w zakresie działań zapobiegawczych i korygujących,
mających na celu utrzymanie poziomu ryzyka płynności Banku w zakresie ustalonym przez apetyt na
ryzyko, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
Bank, szacuje wpływ warunków skrajnych na poziom:
1) aktywów płynnych zdefiniowanych w Uchwale KNF,
2) nadzorczych miar płynności określonych w Uchwale KNF,
3) relacji pomiędzy wybranymi pozycjami bilansu.


Testy warunków skrajnych przeprowadza się dla następujących scenariuszy, przy założeniach:
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1) scenariusz I – wypływ środków klientów niebankowych:
a) wypływ środków bieżących i terminowych klientów w następujących proporcjach:
 100% depozytów podmiotów finansowych,
 5% depozytów osób fizycznych,
 10% depozytów pozostałych podmiotów niefinansowych,
 50% depozytów instytucji samorządowych,
b) obniżenie salda aktywów płynnych, które sfinansują wypływ środków klientów;
2) scenariusz II – pogorszenie jakości portfela kredytowego:
a) obniżenie salda portfela kredytowego o 5%,
b) strata wynikająca z obniżenia salda portfela kredytowego pokrywana jest
funduszami własnymi;
3) scenariusz III – wypływ środków z tytułu udzielonych zobowiązań pozabilansowych:
a) wypływ 50% zaewidencjonowanych pozabilansowo udzielonych zobowiązań
finansowych,
b) obniżenie salda aktywów płynnych, które sfinansują wypływ środków z tytułu
udzielonych zobowiązań pozabilansowych;
4) scenariusz IV – pogorszenie sytuacji płynnościowej Banku BPS S.A.:
a) Bank BPS S.A. spłaca 75% wymagalnego salda lokat płynnych;
5) scenariusz V – kryzys płynności systemu bankowego:
a) wypływ 5% środków bieżących i terminowych klientów,
b) obniżenie salda aktywów płynnych, które sfinansują wypływ środków klientów,
c) spłata 75% wymagalnego salda lokat płynnych przez Bank BPS S.A.,
d) obniżenie salda portfela kredytowego o 5%,
e) strata wynikająca z obniżenia salda portfela kredytowego pokrywana jest
funduszami własnymi.
6) Scenariusz VI – wypływ środków z kont z dostępem do Internetu
a)
Wypływ 7,5% środków z kont z dostępem do Internetu,
b)
Obniżenie salda aktywów płynnych, które sfinansują wypływ środków z kont z
dostępem do Internetu.
Oprócz opisanych powyżej testów, Bank wykonuje płynnościowy test warunków skrajnych
obejmujący założenie sytuacji skrajanej, w której wystąpi nagły spadek bazy depozytowej o 20%.
Celem testu jest wyliczenie, czy 20% spadek bazy depozytowej, spowoduje obniżenie wskaźnika
płynności poniżej określonego przepisami nadzorczymi w wysokości 0,2 , wyrażonej jako stosunek
aktywów płynnych do aktywów netto ogółem.


Rezultaty przeprowadzonych testów warunków skrajnych wykorzystywane są w procesie
zarządzania ryzykiem w Banku, w szczególności w ramach awaryjnych planów płynności. W
zależności od stwierdzonego charakteru zagrożenia utraty płynności, Bank postępuje według
określonych procedur opisanymi w Załączniku nr 9 do „Instrukcji monitorowania, pomiaru i
kontroli ryzyka płynności” – „Plan awaryjny na wypadek utraty płynności finansowej”.



Bank, w zakresie utrzymywania rezerw płynności, zarządza płynnością w taki sposób, aby dostęp
do aktywów płynnych (przez Bank uznawanych za tożsame z podstawową i uzupełniającą
rezerwą płynności) był w każdym czasie możliwy, co zapewnia poprzez utrzymywanie gotówki
oraz dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank
Polski. Celem Banku jest wydłużenie średniego terminu wymagalności przyjmowanych
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depozytów, tak aby Bank mógł otwierać, po stronie aktywnej, pozycje o dłuższym horyzoncie
czasowym. Przy czym Bank będzie dążył do takiego konstruowania produktów depozytowych,
aby było to optymalne pod kątem ryzyka płynności. Zarządzanie bazą depozytową Banku ma za
zadanie utrzymanie poziomu aktywów płynnych w proporcji minimum 20% aktywów ogółem.
Kluczowe znaczenie dla Banku ma kształtowanie się płynności w okresie do jednego miesiąca,
która wymaga stałej, bieżącej oceny i analizy, tak aby zapewnić odpowiedni poziom rezerwy
płynności.


Zarząd Banku dokonuje comiesięcznej oceny poziomu narażenia Banku na ryzyko płynności na
podstawie informacji zawartych w „Analizie ryzyka płynności” sporządzonej dla Banku przez
Departament Banku BPS S.A. Informacje o narażeniu na ryzyko płynności są prezentowane
Radzie Nadzorczej kwartalnie.



Bank w związku z przynależnością do Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. podlega
postanowieniom umowy zrzeszenia, która określa prawa i obowiązki stron i zakazuje Bankowi
lokowania nadwyżek pieniężnych w innych bankach. Zakres pomocy Banku zrzeszającego na
rzecz Banku określony jest również w umowie zrzeszenia i załącznikach, przy czym wysokość
pomocy płynnościowej ograniczona jest do wysokości określonej w limitach ogłoszonych przez
Bank Zrzeszający.

VIII. Zakres informacji podlegających ujawnieniu określonych w
Rekomendacji M dotyczącej zarzadzania ryzykiem operacyjnym.
1. Ogólne podejście Banku do zarządzania ryzykiem operacyjnym
Celem zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku jest zapewnienie bezpiecznego przebiegu
wszystkich procesów biznesowych w Banku poprzez:
1) Identyfikację ryzyka operacyjnego w określonych obszarach działania Banku,
2) Utworzenie bazy danych w celu gromadzenia informacji o zdarzeniach ryzyka operacyjnego i
stratach powstających w wyniku zakłóceń w działalności Banku,
3) Monitorowanie i raportowanie incydentów o których mowa w pkt 2,
4) Tworzenie mapy ryzyka w celu określenia działań zmierzających do zmniejszenia skutków
ryzyka operacyjnego,
5) Wykorzystanie mapy ryzyka operacyjnego w opracowaniu „Polityki zarządzania ryzykiem
operacyjnym” (zawierającej min. plan nakładów inwestycyjnych), „Polityki kadrowej” itp.,
stanowiących element założeń do planu ekonomiczno-finansowego,
6) Kontrolę i ocenę procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku,
7) Ograniczanie skutków ryzyka operacyjnego,
8) Gromadzenie informacji o zdarzeniach ryzyka operacyjnego mających miejsce w najbliższym
otoczeniu Banku oraz w miarę możliwości o sposobach porycia strat ww. zdarzeń i podjętych
działaniach mitygujących .

2. Metoda wyznaczania wymogu kapitałowego
Bank wyznacza minimalny wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne zgodnie z art. 92 oraz
odpowiednimi dla metody wskaźnika bazowego postanowieniami Rozporządzenia 575/2013. Wymóg
kapitałowy oblicza się jako iloczyn 15 % ze średniej z okresu 3 ostatnich lat wartości wskaźnika.
Zasada obliczania wskaźnika uregulowana jest w art. 316 Rozporządzenia 575/2013. Na wartość
wskaźnika składają się odpowiednio ze znakiem plus (przychody) lub minus (koszty) następujące
pozycje z rachunku wyników Banku:
1) Odsetki należne i podobne przychody,
2) Odsetki do zapłaty i podobne opłaty,
3) Przychody z akcji i innych papierów wartościowych o stałej/ zmiennej stopie dochodu,
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4) Należności z tytułu prowizji/opłat,
5) Koszty z tytułu prowizji/opłat,
6) Zysk netto lub strata netto z operacji finansowych,
7) Pozostałe przychody operacyjne.
Na dzień 31.12.2016r wymóg kapitałowy wyniósł 446 250 złotych.

3. Informacje z zakresu transferu ryzyka operacyjnego
Działania podejmowane przez Bank w celu zabezpieczenia przed wystąpieniem oraz w celu
minimalizacji skutków wystąpienia sytuacji kryzysowych, w tym transfer ryzyka to:
1) Dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu, oprogramowania
komputerowego, urządzeń oraz instalacji – zgodnie ze wskazaniami producentów lub
dostawców albo z przepisami prawa,
2) Zawarcie i bieżąca aktualizacja umów serwisowych z dostawcami sprzętu i usług dla Banku.
Lista firm serwisowych, świadczących usługi dla Banku wraz z numerami telefonów
kontaktowych sporządzana i aktualizowana jest wg wzoru , który zawiera załącznik nr 4 do
niniejszej Instrukcji.
3) Zawarcie i bieżąca aktualizacja umów ubezpieczenia (transfer ryzyka). Przed zawarciem umowy
ubezpieczenia Zarząd dokonuje wstępnej symulacji efektów redukcji ryzyka operacyjnego
wynikających z zakresu i sumy ubezpieczenia, uwzględniając skutki ewentualnego
niedopasowania zakresów ubezpieczenia. Ma to na celu ustalenie czy ubezpieczający nie
zawiera ubezpieczenia w zbyt małym jak dla siebie zakresie (zarówno kwotowym jak i zdarzeń).
Wykaz telefonów kontaktowych do firm ubezpieczeniowych zamieszcza się w sposób określony
w ust. 2 .
4) W celu zabezpieczenia przed wyładowaniami atmosferycznymi Bank posiada sprawny system
odgromowy, stosuje filtry antyprzepięciowe oraz urządzenia redukujące nagłe zmiany napięcia
w sieci.
5) W celu zabezpieczenia przed pożarem, jak i w celu minimalizowania skutków pożaru Bank
posiada sprawny sprzęt przeciwpożarowy, umieszczony w oznakowanych miejscach, zgodnie z
funkcjonującą w Banku instrukcją przeciwpożarową.
6) W celu sprawnego przeprowadzenia ewakuacji w sytuacji zagrożenia życia pracowników i
klientów w Banku prawidłowo oznakowane są drogi ewakuacyjne oraz wyjście awaryjne.
7) W przypadku konieczności ewakuacji – kierowanie akcją obejmują osoby odpowiedzialne w
poszczególnych placówkach: Prezes Zarządu w Centrali Banku oraz Dyrektorzy Oddziałów w
Oddziałach. W przypadku nieobecności ww. osób w trakcie awarii – kierowanie akcją przejmują
osoby zastępujące, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym obowiązującym w Banku.
8) W celu utrzymania ciągłości pracy w wypadku braku zasilania Bank zapewnia alternatywne
źródło zasilania w postaci agregatu prądotwórczego, mieszczącego się w Centrali Banku oraz w
postaci lokalnych UPS-ów w oddziałach Banku.
9) W celu zapewnienia stałej łączności Centrali Banku z oddziałami oraz z Centrum
Rozliczeniowym Banku Zrzeszającego w sytuacjach kryzysowych – w Banku wykorzystywane
jest łącze zapasowe ISDN,
10) W celu zabezpieczenia przed skutkami napadu, rabunku, ataków terrorystycznych, podłożenia
materiałów wybuchowych Bank posiada systemy zabezpieczeń ujęte w formie pisemnych
planów ochrony.
11) W celu zabezpieczenia przed kradzieżą lub niezamierzoną utratą informacji Bank stosuje
programowe, techniczne i organizacyjne metody zabezpieczeń, ze szczególnym
uwzględnieniem działań takich, jak ochrona danych przed nieautoryzowanym dostępem oraz
kopiowanie danych bankowych. Szczegółowe instrukcje odnośnie sporządzania kopii
zapasowych zawiera Instrukcja bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego i informacji.
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12) W celu minimalizacji skutków nieobecności pracowników zajmujących kluczowe stanowiska w
Banku stosowane są odpowiednie procedury monitorowania, doboru i kształcenia kadr oraz
zapewnienia kadry rezerwowej dla stanowisk kierowniczych.
13) W celu minimalizowania skutków wystąpienia sytuacji kryzysowych w Banku prowadzone są
szkolenia, testy planów awaryjnych oraz okresowa kontrola realizacji polityki bezpieczeństwa
Banku.
14) Outsourcing czynności bankowych.
15) Pokrycie strat przez pracowników winnych zaniedbań.


W celu ograniczenia ryzyka operacyjnego Bank Spółdzielczy w Poczesnej stosuje zalecenia
wynikające z odpowiednich Rekomendacji nadzorczych KNF, tym Rekomendacji M, z
uwzględnieniem zasady proporcjonalności do rozmiaru działalności Banku.

4. Straty z tytułu ryzyka operacyjnego
W poniższej tabeli zaprezentowano rozkład strat w poszczególnych rodzajach oraz kategoriach
zdarzeń w ramach rodzaju zgodnych z klasyfikacją zawarta w Rekomendacji M KNF.

Rodzaj zdarzenia

1. Oszustwa wewnętrzne
2. Oszustwa zewnętrzne
3. Zasady dotyczące zatrudnienia oraz
bezpieczeństwo w miejscu pracy
4. Klienci, produkty i normy
prowadzenia działalności

5. Szkody w rzeczowych aktywach
trwałych – klęski żywiołowe i inne
6. Szkody w rzeczowych aktywach
trwałych – nieprawidłowe działanie
sprzętu
7. Wykonywanie transakcji, dostawa i
zarządzanie procesami

Kategoria zdarzenia w ramach
rodzaju

Ilość
zdarzeń

1) działanie nieuprawnione
2) kradzież, oszustwo, fałszerstwo
1) kradzież i oszustwo
2) bezpieczeństwo systemów
1) stosunki pracownicze
2) bezpieczeństwo środowiska pracy
3) podziały i dyskryminacja
1) ujawnianie informacji o klientach i o
wysokości zobowiązań
2) niewłaściwe praktyki biznesowe i
ekspozycje
3) wady produktów
4) klasyfikacja klientów i ekspozycji
1) klęski żywiołowe
2) terroryzm, wandalizm
1) nieprawidłowe działanie sprzętu
2) błędy oprogramowania
3) przerwy w łączności
4) przerwy w dostawie energii elektrycznej
1) wprowadzanie do systemu, wykonywanie,
rozliczanie i obsługa transakcji
2) zarządzanie rachunkami klientów
3) monitorowanie i sprawozdawczość
4) dokumentacja dotycząca klienta
5) dostawcy, sprzedawcy

SUMA

Strata
brutto w
złotych
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
5
0
4
1
1

0
0
0
0
186,00
0
0
10,00
6,80

1
0
0
0

17,10
0
0
0

12

219,90

W 2016 r. nie zanotowano w Banku istotnych zdarzeń z tytułu ryzyka operacyjnego.
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5. Funkcjonowanie SIZ w ramach ryzyka operacyjnego
W ramach systemu informacji zarządczej następujące komórki wykonują wymienione zadania:
1) Stanowisko sprawozdawczości i analiz wykonuje zadania związane z:
a) Sporządzaniem za okresy kwartalne analiz ryzyka operacyjnego na podstawie informacji o
kształtowaniu się kluczowych wskaźników ryzyka (KRI) oraz na podstawie rejestru zdarzeń ryzyka
operacyjnego, które ujmuje się w kwartalnym raporcie o adekwatności kapitałowej wraz z
załączeniem wydruku z rejestru zdarzeń zewnętrznych i z rejestru zdarzeń ryzyka operacyjnego w
układzie narastającym obejmującym okres od początku roku do końca tego kwartału, za który
sporządzana jest analiza oraz informacji o kształtowaniu się kluczowych wskaźników ryzyka.
b) Sporządzaniem za okres roczny analizy ryzyka operacyjnego uwzględniającej mapę ryzyka
operacyjnego, macierz bazylejską ryzyka operacyjnego, wyniki testów warunków skrajnych oraz
wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy.
c) Rejestrowaniem zdarzeń ryzyka operacyjnego w rejestrze zdarzeń ryzyka operacyjnego
d) Rejestrowaniem zdarzeń zewnętrznych ryzyka operacyjnego
2)

Stanowisko Organizacyjno – Administracyjne i Kadr wykonuje zadania związane z:

a) Sporządzaniem kwartalnej informacji, służącej do wyliczenia kluczowego wskaźnika ryzyka,
dotyczącej liczby pracowników przyjętych oraz liczby pracowników odchodzących z pracy w
danym kwartale,
b) Sporządzaniem rocznej informacji do wykonania testu warunków skrajnych dotyczącej
najwyższej i najniższej absencji pracowników z dwóch miesięcznych okresów danego roku,
c) Sporządzaniem i weryfikacją, w oparciu o zawarte przez Bank umowy, listy kontaktowej z
dostawcami usług dla banku istotnymi do współpracy w przypadku wystąpienia sytuacji
kryzysowej. Lista podlega przekazaniu do każdego członka Zarządu, na stanowisko
informatyczne oraz do komórki monitorującej ryzyko.
d) Sporządzeniem rocznej informacji dotyczącej zmian w zatrudnieniu pracowników w Banku i
przekazaniem tej informacji do komórki monitorującej ryzyko,
e) Sporządzaniem rocznej informacji o efektywności czasu pracy
3) Wiceprezes ds. handlowych wspólnie z informatykiem w ramach sprawowania dodatkowo funkcji,
pierwszy - Zarządcy Bezpieczeństwem Informacji Bankowych , drugi – Administratora Systemów
Informatycznych (w skrócie ASI) wykonują zadania związane ze:
a) Sporządzaniem rocznego Raportu w zakresie technologii informacyjnej, bezpieczeństwa
środowiska teleinformatycznego i danych.
b) Sporządzaniem kwartalnych informacji:
- o systemach informatycznych – systemach teleinformatycznych,
- o awariach mających bezpośredni wpływ na obsługę klientów.
4) Stanowisko kontroli wewnętrznej funkcjonalnej sporządza roczne informacje o
przeprowadzonych kontrolach w banku.
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