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Wprowadzenie 

Raport „Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji 

Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie podlegających ogłaszaniu według stanu na 31.12.2021 

r.”, zwany dalej „Raportem”, został przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

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

kredytowych i firm inwestycyjnych, zwanym dalej „Rozporządzeniem CRR” oraz Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 roku zmieniającym Rozporządzenie 

CRR, z uwzględnieniem aktów wykonawczych do Rozporządzenia CRR, a także Rekomendacji wydanych 

przez Komisję Nadzoru Finansowego, zwaną dalej „KNF”. 

Wymogi dotyczące ujawniania informacji na mocy Części Ósmej Rozporządzenia CRR określone zostały 

w art. 431 – 455 Rozporządzenia CRR. Bank będąc inną instytucją nienotowaną ujawnia w niniejszym 

Raporcie, zgodnie z art. 433c ust. 2 Rozporządzenia CRR, informacje dotyczące: 

1) najważniejszych wskaźników, o których mowa w art. 447 Rozporządzenia CRR;  

2) metod zarządzania ryzykiem, w tym celów i polityk w zakresie zarządzania ryzykiem, zgodnie z art. 

435 ust. 1 lit. a), e) i f) Rozporządzenia CRR; 

3) zasad zarządzania, zgodnie z art. 435 ust. 2 lit. a), b) i c) Rozporządzenia CRR; 

4) funduszy własnych, zgodnie z art. 437 lit. a) Rozporządzenia CRR; 

5) przeglądu łącznych kwot ekspozycji ważonych ryzykiem oraz wymogów w zakresie funduszy 

własnych, zgodnie z art. 438 lit. c) i d) Rozporządzenia CRR;  

6) polityki wynagrodzeń, zgodnie z art. 450 ust. 1 lit. a)-d), h)-k) Rozporządzenia CRR. 

Bank w zakresie ujawnianych informacji: 

1) stosuje pominięcie informacji uznanych jako nieistotne – informacje nieistotne to w opinii Banku, 

informacje, których pominięcie lub nieprawidłowe ujawnienie nie powinno zmienić lub wpłynąć na ocenę lub 

decyzję użytkownika opierającego się na tych informacjach przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych ( na 

podstawie art. 432 ust. 1 Rozporządzenia CRR); 

2) stosuje pominięcia informacji uznanych za zastrzeżone lub poufne - Bank uznaje informacje za zastrzeżone, 

jeżeli ich podanie do wiadomości publicznej w opinii Banku osłabiłoby jego pozycję konkurencyjną. Bank 

uznaje informacje za poufne, jeżeli Bank zobowiązał się wobec klienta lub innego kontrahenta do zachowania 

poufności.   

Za zastrzeżone lub poufne – Bank uznaje informacje za: 

a) zastrzeżone, jeżeli ich podanie do wiadomości publicznej w opinii Banku osłabiłoby jego pozycję 

konkurencyjną na rynku w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, 

b) poufne, jeśli Bank zobowiązał się wobec klienta lub innego kontrahenta do zachowania poufności zgodnie 

z ustawą o ochronie danych osobowych a także danych objętych ochroną ze względu na tajemnicę bankową 

– Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO): Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (na podst. art. 432 ust. 2 Rozporządzenia 

CRR). 

W celu spełnienia powyższego wymogu Bank stosuje jednolite formaty ujawnień określone 

w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (EU) 2021/637 z dnia 15 marca 2021 roku ustanawiającym 

wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do publicznego ujawniania przez instytucje informacji, o 

których mowa w części ósmej tytuły II i III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

575/2013, oraz uchylającym rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1423/2013, rozporządzenie 
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delegowane Komisji (UE) 2015/1555, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/200 i rozporządzenie 

delegowane Komisji (UE) 2017/2295, zwanym dalej „Rozporządzeniem 2021/637”. 

Raport został przygotowany zgodnie z „Polityką informacyjną Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w 

Kwidzynie”, zatwierdzoną przez Zarząd Banku i Radę Nadzorczą Banku. 

Niniejszy Raport był przedmiotem wewnętrznej weryfikacji przeprowadzonej przez Stanowisko ds. 

zgodności. 

Informacje zawarte w Raporcie zostały przygotowane na podstawie danych obejmujących okres 12 miesięcy, 

zakończony 31 grudnia 2021 roku, zgodnie z przepisami obowiązującymi na 31 grudnia 2021 r. 

Pełny zakres informacji jest udostępniany w formie papierowej w siedzibie Powiślańskiego Banku 

Spółdzielczego w Kwidzynie, ul. Kopernika 28 w Sekretariat I piętro, w godzinach funkcjonowania Banku, a 

także na stronie internetowej Banku. 

Niniejszy Raport podlega publikacji na stronie internetowej Banku: https://www.powislanski.pl  

Nota: 

Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia 2021/637 Bank informuje, że: 

1) pełna nazwa Banku to: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie  

2) kod LEI Banku to: 259400HNH21NB285BF45 

3) o ile nie zaznaczono inaczej, ilościowe dane pieniężne ujawnione w niniejszym Raporcie prezentowane 

są w tysiącach PLN, a dane ilościowe ujawniane w formie odsetka wyrażone zostały zgodnie z jednostką, 

z zastosowaniem minimalnej dokładności odpowiadającej czwartemu miejscu po przecinku  

4) Bank stosuje Polskie Standardy Rachunkowości 

5) Bank nie posiada jednostek zależnych i nie podlega konsolidacji dla celów księgowych ani konsolidacji 

ostrożnościowej – mając powyższe na uwadze dane zawarte w niniejszym Raporcie sporządzone są na 

podstawie danych jednostkowych  
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1. Ogólne informacje o Banku 

Informacje ogólne o Banku prezentuje poniższa tabela: 

 Nazwa  Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie  

 Forma prawna  Spółdzielnia  

 KRS  0000151783 

 REGON  000495935 

 NIP  5810006209 

 Siedziba  Kwidzyn 

 Adres  82-500 Kwidzyn, ul. Kopernika 28, 

 Telefon  +48 55 261 45 30 

 Mail  bank@powislanski.pl 

 Strona internetowa  www.powislanski.pl  

 

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie z siedzibą: 82-500 Kwidzyn, ul. Kopernika 28, zwany dalej 

„Bankiem”, wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk 

Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000151783. 

Bankowi nadano nr statystyczny REGON 000495935 oraz NIP 5810006209. 

 

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie jest bankiem uniwersalnym, z wyłącznie polskim kapitałem, 

działającym w formie spółdzielni bankowej. 

Bank prowadzi działalność bankową na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w tym: 

 Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późn. zm. 

 Ustawa Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. z późn. zm. 

 Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających z dnia 

07 grudnia 2000r. z późn. zm. 

 Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1937 z późn. zm),  

 Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w 

systemie finansowym z dnia 05 sierpnia 2015 r. 

 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w 

sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagradzania 

w bankach. 

 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego oraz dokonywania przez bank 

przeglądów strategii i procedur szacowania i stałego utrzymywania kapitału wewnętrznego;  

 Statut Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie.  

Zakres działalności Banku opisany jest w Statucie Banku, udostępnionym na stronie internetowej Banku: 

https://www.powislanski.pl  

Bank zrzeszony jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie. 

 

W dniu 27 czerwca 2016 r. Bank zawarł Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Zgodnie z §1 pkt 5 

Umowy dzień ten jest dniem utworzenia Systemu Ochrony, a Bank stał się jego uczestnikiem, w rozumieniu 

art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i 

http://www.powislanski.pl/


Informacje podlegające ujawnieniu Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie według stanu na 31.12.2021 r.   

 

6 

 
 

bankach zrzeszających. Uczestnictwo w systemie ochrony instytucjonalnej Zrzeszenia BPS ma na celu między 

innymi zwiększenie bezpieczeństwa poprzez zapewnienie płynności i wypłacalności. 

Bank nie jest jednostką zależną i dominującą. 

 

Bank posiada zgodę na prowadzenie działalności na terenie całego kraju. Decyzją Komisji Nadzoru 

Finansowego Nr 503/2007 z dnia 22.11.2007 r. uzyskał zgodę na prowadzenie działalności bankowej na 

terenie całego kraju.   

W 2021 roku  Bank posiadał placówki prowadzące działalność operacyjną na terenie województw: 

pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego.  

Podstawową strukturę organizacyjną Banku tworzą:  

• Centrala,  

• Oddziały,  

• Filie,  

• Punkty obsługi klienta.  

 

Bank funkcjonuje w zróżnicowanych warunkach terytorialnych i środowiskowych. Obszar działania Banku 

obejmuje głównie małe miejscowości i tereny wiejskie, ale także część miast powiatowych i wojewódzkich. 

Jednostka podstawowa (Centrala) Banku mieści się w Kwidzynie przy ul. Kopernika 28, realizuje kluczowe 

dla całości Banku zadania merytoryczne i organizacyjne oraz nadzoruje ich wykonanie w stosunku do 

pozostałych jednostek oraz komórek organizacyjnych Banku.  

Jednostki organizacyjne podlegające Centrali, odpowiedzialne za działalność handlową, prowadzoną na 

terenie swojego działania zlokalizowane były w miejscowościach: Kwidzyn, Gdańsk, Elbląg, Bydgoszcz, 

Grudziądz, Ostróda, Starogard Gdański, Prabuty, Dzierzgoń, Nowy Staw, Gardeja, Gronowo Elbląskie, 

Markusy, Ryjewo, Sadlinki, Nebrowo Wielkie.    

Bank nie prowadzi działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Bank świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Strategicznymi Klientami 

Banku są rolnicy indywidualni, małe i średnie przedsiębiorstwa działające również w obszarze agrobiznesu, 

osoby prywatne oraz jednostki samorządu terytorialnego. 

Mimo istnienia wokół silnej konkurencji Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, ze względu na swój 

uniwersalny charakter oraz 100 letnią tradycję i rozpoznawalność wśród lokalnej społeczności prowadzi 

stabilną działalność i osiąga dobre wyniki finansowe.  

Organami Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie są:  

1) Zebranie Przedstawicieli,  

2) Rada Nadzorcza Banku,  

3) Zarząd Banku,  

4) Zebrania Grup Członkowskich.  

 

Zebranie Przedstawicieli  

Zebranie Przedstawicieli jest najwyższym organem władzy Banku. Funkcje Zebrania Przedstawicieli 

wykonywane są przez członków (właścicieli) z tytułu prawa własności. Funkcje te wyznaczają obowiązujące 

przepisy prawa, Statut oraz wewnętrzne regulacje Banku. Zebranie Przedstawicieli w obecnej kadencji liczy 

55 delegatów reprezentujących poszczególne tereny obsługiwane przez Bank. 
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Rada Nadzorcza  

Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem władzy Banku, wybieranym przez Zebranie Przedstawicieli na 

okres kadencji, pełniącym funkcje nadzorcze, kontrolne i opiniujące we wszystkich dziedzinach działalności 

Banku. Rada Nadzorcza reprezentuje członków (właścicieli) w okresie pomiędzy Zebraniami Przedstawicieli 

i bieżąco strzeże ich interesów poprzez nadzór nad działalnością Banku.  

W skład Rady Nadzorczej Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie w 2021 r. wchodziło 13 

członków wybranych przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 30.05.2018 r. na kadencję 2018-2022. 

Rada Nadzorcza spośród swoich członków wybrała Komitet Audytu, którego zadaniem jest wspieranie 

działania Rady Nadzorczej Banku poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej Banku swojego stanowiska, 

ocen lub rekomendacji, pozwalających na podjęcie stosownych decyzji w obszarach sprawozdawczości 

finansowej, systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem. 

 

Zarząd Banku 

Zarząd Banku w okresie 2021 r., składał się z trzech członków, tj. Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. 

handlowych oraz Wiceprezesa Zarządu ds. finansowo-księgowych. 

Zarząd, jako organ zarządzający Bankiem uprawniony jest, zgodnie z postanowieniami Statutu do 

prowadzenia spraw Banku, do reprezentowania jej na zewnątrz w zakresie wszystkich czynności (sądowych 

i pozasądowych) związanych z prowadzeniem Banku.  

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub Statutu Banku 

do kompetencji innych organów Banku.  

Podstawowym celem pracy Zarządu jest sprawne i skuteczne zarządzanie Bankiem, przez co rozumieć należy 

ustalanie celów i zadań Banku oraz zapewnienie ich realizacji.  

Funkcjonowanie i tryb pracy oraz podział obowiązków w Zarządzie Banku wybranym przez Radę Nadzorczą 

określa Regulamin działania Zarządu Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie.  

 

Pozostałe szczegółowe informacje z zakresu obejmującego dane ogólne o Banku, potencjał kapitałowy, 

władze Banku, jednostki organizacyjne, zasady ładu korporacyjnego zawarte są w Sprawozdaniu z 

działalności Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. 
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2. Tabela EU KM1 – Najważniejsze wskaźniki 

   a e 

    31.12.2021 31.12.2020 

  Dostępne fundusze własne (kwoty) 

1 Kapitał podstawowy Tier I  69 091 109 66 027 727 

2 Kapitał Tier I  69 091 109  66 027 727 

3 Łączny kapitał  82 821 109 80 468 625 

  Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem 

4 Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 429 796 563  441 733 094 

  Współczynniki kapitałowe (jako odsetek kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem) 

5 Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (%) 16,08% 14,95% 

6 Współczynnik kapitału Tier I (%) 16,08%  14,95% 

7 Łączny współczynnik kapitałowy (%) 19,27%  18,22% 

  
Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych w celu uwzględnienia ryzyka innego niż ryzyko nadmiernej dźwigni (jako odsetek 

kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem) 

EU-7a 
Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych w celu uwzględnienia ryzyka innego 
niż ryzyko nadmiernej dźwigni (%)  

8% 8%  

EU-7b      W tym: obejmujące kapitał podstawowy Tier I (punkty procentowe)  4.5% 4.5%  

EU-7c      W tym: obejmujące kapitał Tier I (punkty procentowe) 6%  6% 

EU-7d Łączne wymogi w zakresie funduszy własnych SREP (%) 8%  8%   

  Wymóg połączonego bufora i łączne wymogi kapitałowe (jako odsetek kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem) 

8 Bufor zabezpieczający (%) 2,5%  2,5% 

EU-8a 
Bufor zabezpieczający wynikający z ryzyka makroostrożnościowego lub ryzyka 
systemowego zidentyfikowanego na poziomie państwa członkowskiego (%) 

0  0 

9 Specyficzny dla instytucji bufor antycykliczny (%) 0 0  

EU-9a Bufor ryzyka systemowego (%) 0  0 

10 Bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (%) 0  0 

EU-10a Bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym (%) 0  0 

11 Wymóg połączonego bufora (%) 2,5% 2,5%  

EU-11a Łączne wymogi kapitałowe (%) 10,5% 10,5%  
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12 
Kapitał podstawowy Tier I dostępny po spełnieniu łącznych wymogów w zakresie 
funduszy własnych SREP (%) 

43 303 315   

  Wskaźnik dźwigni 

13 Miara ekspozycji całkowitej 1 000 190 044  956 605 123 

14 Wskaźnik dźwigni (%) 6,91% 6,90% 

  
Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych w celu uwzględnienia ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej (jako odsetek miary 

ekspozycji całkowitej) 

EU-14a 
Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych w celu uwzględnienia ryzyka 

nadmiernej dźwigni finansowej (%)  
0  0 

EU-14b      W tym: obejmujące kapitał podstawowy Tier I (punkty procentowe) 0  0 

EU-14c Łączne wymogi w zakresie wskaźnika dźwigni SREP (%) 0 0  

  Bufor wskaźnika dźwigni i łączny wymóg w zakresie wskaźnika dźwigni (jako odsetek miary ekspozycji całkowitej) 

EU-14d Wymóg w zakresie bufora wskaźnika dźwigni (%) 0 0  

EU-14e Łączny wymóg w zakresie wskaźnika dźwigni (%) 0 0  

  Wskaźnik pokrycia wypływów netto 

15 Aktywa płynne wysokiej jakości (HQLA) ogółem (wartość ważona – średnia) 308 388 210 167 858 583  

EU-16a Wypływy środków pieniężnych – Całkowita wartość ważona  155 573 625 135 388 656  

EU-16b Wpływy środków pieniężnych – Całkowita wartość ważona  8 425 363 6 788 033  

16 Wypływy środków pieniężnych netto ogółem (wartość skorygowana) 147 148 262  128 600 623 

17 Wskaźnik pokrycia wypływów netto (%) 209,58% 131% 

  Wskaźnik stabilnego finansowania netto 

18 Dostępne stabilne finansowanie ogółem 805 684 689  775 866 095 

19 Wymagane stabilne finansowanie ogółem 555 777 973  663 919 171 

20 Wskaźnik stabilnego finansowania netto (%) 1,4497%  1,1686% 
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3. Tabela EU OVA – Metody zarządzania ryzykiem instytucji  

W poniższej tabeli zawarto opis strategii Banku w zakresie ryzyka oraz sposobu w jaki funkcja zarządzania 

ryzykiem oraz Zarząd Banku oceniają i zarządzają ryzykiem oraz ustalają limity, umożliwiający odbiorcom 

informacji ujawnianej jasne zrozumienie tolerancji / apetytu na ryzyko Banku w odniesieniu do jej głównych 

działań i wszystkich istotnych rodzajów ryzyka.  

Podstawa prawna Numer wiersza Informacje jakościowe – Format dowolny 

Art. 435 ust. 1 lit. f) CRR a) Ujawnienie zwięzłego oświadczenia o ryzyku zatwierdzonego przez organ zarządzający 

Art. 435 ust. 1 lit. b) CRR b)  Ujawnienie nie dotyczy Banku 

Art. 435 ust. 1 lit. e) CRR c)  
Zatwierdzone przez organ zarządzający oświadczenie dotyczące adekwatności ustaleń dotyczących 
zarządzania ryzykiem 

Art. 435 ust. 1 lit. c) CRR d) Ujawnienie nie dotyczy Banku 

Art. 435 ust. 1 lit. c) CRR e) Ujawnienie nie dotyczy Banku 

 Art. 435 ust. 1 lit. a) CRR f) Strategie i procesy zarządzania ryzykiem dla każdej odrębnej kategorii ryzyka 

Art. 435 ust. 1 lit. a) i d) CRR g) 
Informacje na temat strategii i procesów zarządzania ryzykiem, zabezpieczania i ograniczania ryzyka, a 
także na temat monitorowania skuteczności zabezpieczeń i czynników ograniczających ryzyko 

 

Podstawa 

prawna 

Numer 

wiersza 
Informacje jakościowe – Format dowolny 

Art. 435 ust. 

1 lit. f) CRR 
a) 

Rada Nadzorcza Banku i Zarządu Banku dokonały w 2021 r. przeglądu adekwatności i skuteczności rozwiązań funkcjonujących w 

Banku w zakresie zarządzania ryzykiem, w celu zagwarantowania pewności, że system zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka 

jest adekwatny w odniesieniu do profilu i strategii Banku, zgodnie z art. 435 Rozporządzenia CRR. 

Ryzyko jest nierozerwalnie związane z działalnością Banku. Celem nadrzędnym w zakresie zarządzania ryzykiem bankowym jest 

zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i rentowności prowadzonej działalności.  

Bank zarządza ryzykiem w ramach ciągłego procesu identyfikacji, pomiaru lub szacowania, kontroli oraz monitorowania ryzyka w 

swojej działalności z wykorzystaniem funkcjonującego w Banku systemu limitów wewnętrznych i mechanizmów kontrolnych. 

Bank określając strategię zarządzania ryzykiem oraz apetyt na ryzyko uwzględnia w szczególności cele działalności i strategie 

zarządzania, model biznesowy, wszystkie istotne ryzyka powstałe w związku z prowadzoną przez Bank działalnością, poziom funduszy 

własnych, obowiązujące Bank normy ostrożnościowe oraz politykę wynagrodzeń.  

Bank w ramach oceny procesu szacowania adekwatności kapitałowej określa ryzyka występujące w Banku w oparciu o analizę 

jakościowych i ilościowych kryteriów istotności ryzyk z uwzględnieniem modelu biznesowego Banku. Identyfikując poszczególne 

rodzaje ryzyka istotnego Bank stara się dotrzeć do przyczyn i struktury ewentualnych czynników ryzyka w działalności operacyjnej 

prowadzonej przez Bank i we wszystkich jego przedsięwzięciach.  

Pomiar ryzyka wykorzystywany jest przez Bank dla celów zarządczych, jak i dla celów monitorowania, a system limitów i mechanizmy 

kontrolne wdrożone w Banku promują zgodność postępowania z zasadami i procedurami wewnętrznymi, a także przestrzeganie 

ustalonego apetytu na ryzyko. Profil ryzyka Banku kształtuje się w ramach przyjętego apetytu na ryzyko. 

Bank ustala apetyt/tolerancję na ryzyko w ramach Strategii zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w Powiślańskim Banku 

Spółdzielczym w Kwidzynie, która podlega corocznym przeglądom. W swojej działalności Bank kieruje się zasadą, że wszelka 

aktywność, decyzje biznesowe oraz decyzje w odniesieniu do dywersyfikacji ryzyka muszą być zgodne z założonym apetytem na ryzyko, 

dobrymi praktykami biznesowymi, a także uwzględniać pozycję Banku w zakresie płynności, finansowania oraz zabezpieczenia 

kapitałowego (funduszy własnych). 

W ramach apetytu na ryzyko zdefiniowano typy i rozmiar ryzyka, które Rada Nadzorcza Banku i Zarząd Banku uznają za dopuszczalne 

dla spełnienia założonych celów biznesowych Banku. W tym kontekście Bank przyjmuje na siebie jedynie te ryzyka, które rozumie, 

może zmierzyć / oszacować oraz nimi zarządzać. 

Strategia biznesowa Banku oparta jest o funkcjonalne cele strategiczne Banku:  wzmocnienie pozycji rynkowej, zwiększenie skali i 

efektywności działania, zapewnienie zdolności Banku do realizacji planowanych zamierzeń, rozwój zasobów informatycznych i 

telekomunikacyjnych w celu podniesienia efektywności oraz bezpieczeństwa pracy w Banku, rozwój bazy członkowskiej. 

Bank dąży do utrzymania stabilnych relacji biznesowych ze swoimi Klientami biorąc pod uwagę pozycję biznesową swoją oraz swoich 

Klientów, uwzględniając wszelkie wewnętrzne powiązania występujące pomiędzy Klientami. Celem Banku jest utrzymywanie 

długoterminowych relacji biznesowych i jednoczesna minimalizacja i ograniczanie ryzyka reputacji – w tym celu Bank dąży do 

uproduktywnienia obecnych Klientów, dbając jednocześnie o to, aby zakres i charakter oferowanych Klientom produktów jak najbardziej 

odpowiadał ich potrzebom. 
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Podstawa 

prawna 

Numer 

wiersza 
Informacje jakościowe – Format dowolny 

W Banku funkcjonują wewnętrzne zasady kultury ryzyka, które polegają na wdrożeniu i stosowaniu odpowiednich polityk w zakresie 

ryzyka, dawaniu przykładów poprawnych działań („przykład idzie z góry”), komunikacji celów i szkoleniom w zakresie ryzyka dla 

pracowników, a także stosowaniu odpowiedniego systemu motywacji, zachęcającego do prawidłowych postaw będących kluczowym 

elementem skutecznego zarządzania ryzykiem. 

Poniżej zaprezentowano podstawowe cele Banku w zakresie apetytu na ryzyko w 2021 r.:  

Rodzaj ryzyka Miara (nazwa wskaźnika) Założony apetyt (wartość wskaźnika) 

Ryzyko kredytowe  
Udział kredytów zagrożonych w portfelu 

kredytowym ogółem 
13% 

Ryzyko koncentracji 
Ekspozycja wobec pojedynczego 

kredytobiorcy oraz grupy podmiotów 

powiązanych 

23% kapitału Tier I 

Ryzyko operacyjne 
Maksymalny limit rocznej łącznej straty 

brutto z tytułu ryzyka operacyjnego 
Max 50% wymogu kapitałowego na 

ryzyko operacyjne 

Ryzyko rynkowe (walutowe) 
Maksymalna całkowita pozycja 

walutowa 
Max 1,25% uznanego kapitału 

Ryzyko płynności i finansowania 

Minimalny poziom wskaźnika płynności 
krótkoterminowej (LCR) 

Min 105% 

Minimalny poziom wskaźnika stabilnego 

finansowania (NSFR) 
Min 105% 

Ryzyko biznesowe 

Zrealizowany poziom wyniku 
wynikający z założonych planów 

[odchylenie max 

 (-) 15%] 

Min 100% 

Ryzyko kapitałowe Łączny współczynnik kapitałowy TCR  Min 14,0% 

Ryzyko stopy procentowej w portfelu 

bankowym 

Limit na zmianę wartości ekonomicznej 

banku w relacji do kapitału 

podstawowego Tier I (testy 
scenariuszowe) 

15% 

Ryzyko dźwigni  Wskaźnik dźwigni finansowej Min 6% 
 

Art. 435 ust. 

1 lit. e) CRR 
c)  

Zatwierdzone przez organ zarządzający oświadczenie dotyczące adekwatności ustaleń dotyczących zarządzania ryzykiem zawarto w 

Oświadczeniu Zarządu Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie. 

 Art. 435 ust. 

1 lit. a) CRR 
f) 

Strategia zarządzania ryzykiem zawiera cele definiujące apetyt na ryzyko Banku, rozumiany jako maksymalny, akceptowalny poziom 

ryzyka jaki Bank może ponosić, jest powiązana również z innymi regulacjami o charakterze strategicznym np. planem finansowym, a 

także politykami w zakresie zarzadzania poszczególnymi ryzykami istotnymi. Cele definiujące apetyt na ryzyko maja charakter 

wskaźników ilościowych i jakościowych. 

W ramach pomiaru ryzyka Bank przeprowadza testy warunków skrajnych, które przeprowadzane są dla wszystkich mierzalnych 

rodzajów ryzyka, które zostały uznane za istotne. Bank dokłada staranności, aby zakres i założenia przyjmowane w przeprowadzanych 

testach warunków skrajnych dawały podstawy rzetelnej oceny ryzyka tj.: 

1) obejmowały obszary najbardziej narażone na ryzyko lub mogące wygenerować największe ryzyko; uwzględniane są czynniki 

zewnętrzne i wewnętrzne; 

2) w większości wynikały z czynników ryzyka, których zmiana nie wynika bezpośrednio z działań podejmowanych przez Bank; 

3) wartości liczbowe przyjmowane w założeniach do testów stanowiły najgorsze z prawdopodobnych scenariuszy;  

4) do czynników ryzyka które są obowiązkowo poddawane testom warunków skrajnych Bank zalicza w szczególności: zmianę 

rynkowych stóp procentowych, wpływ nieoczekiwanych zmian na rynku walutowym,  zmiany wyniku z tytułu zmiany odsetek w 

skali 12 miesięcy, zmiany rynkowych cen nieruchomości, wycofywanie depozytów, wzrost kredytów zagrożonych, w tym 

wynikający z pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej największych klientów Banku, a także testy wrażliwości dotyczące 

istotnego wzrostu narażenia na ryzyko operacyjne (poniesienie dotkliwych, aczkolwiek realnych strat operacyjnych) 

Szczegółowe założenia i scenariusze przyjęte w testach warunków skrajnych są zawarte w obowiązujących w Banku zasadach 

zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, ich przegląd i aktualizacja są dokonywane wraz z przeglądem tych zasad. Analizy 

sporządzane są na piśmie, a wyniki oceny prezentowane Zarządowi Banku; o przyjętych założeniach do testów warunków skrajnych 

Zarząd informuje Radę Nadzorczą. Zarząd Banku, po wprowadzonej zmianie lub wprowadzeniu nowego testu warunków skrajnych, 

informuje Radę Nadzorczą o zakresie testów warunków skrajnych, dokonanych zmianach i przyjętych w testach założeniach. 

Wyniki testów warunków skrajnych stanowią obowiązkowy element informacji zarządczej dla Zarządu i Rady Nadzorczej Banku. 

Bank wykorzystuje wyniki testów warunków skrajnych w systemie zarządzania Bankiem, a w szczególności w systemie zarządzania 

ryzykiem w takich obszarach, jak: 

1) weryfikacja polityki zarządzania poszczególnymi obszarami ryzyka, w tym zwłaszcza ryzykiem kredytowym; 

2) ocena adekwatności przyjętych w Banku limitów; 

3) ocena skuteczności określonych w Banku, m.in. w ramach planów awaryjnych, opcji naprawy, w procesie planowania 

strategicznego Banku 

Przeprowadzane testy mają charakter testów wrażliwości, testów odwrotnych lub testów scenariuszowych.  
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Podstawa 

prawna 

Numer 

wiersza 
Informacje jakościowe – Format dowolny 

Art. 435 ust. 

1 lit. a) i d) 
CRR 

g) 

 

Organizacja zarządzania ryzykiem jest oparta o podział zadań realizowany w trzech, wzajemnie niezależnych liniach obrony: 

1) pierwsza linia obrony (zarządzanie ryzykiem na pierwszym poziomie) - którą stanowi bieżące zarządzanie ryzykiem przez 

wszystkie jednostki i komórki pierwszej linii obrony (w tym jednostki biznesowe i jednostki wsparcia np. odpowiedzialne za 

rozliczanie transakcji), zapewniające właściwe stosowanie mechanizmów kontroli ryzyka; 

2) druga linia obrony (zarządzanie ryzykiem na drugim poziomie) - którą stanowi działanie komórek drugiej linii obrony 

odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem niezależnie od działania komórek i jednostek pierwszej linii, w tym komórkę ds. 

ryzyka odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem, w tym niezależną: identyfikację, ocenę, kontrolę, monitorowanie ryzyka 

oraz raportowanie o ryzyku powstałym w związku z działalnością prowadzoną przez Bank (zarządzanie ryzykiem na drugim 

poziomie), obejmujące również propozycje koniecznych działań. 

3) trzecia linia obrony - którą stanowi audyt wewnętrzny, realizowany przez SSOZ BPS ( Spółdzielnię Systemu Ochrony 

Zrzeszenia BPS). 

Zarządzanie ryzykiem na drugim poziomie jest niezależne od zarządzania ryzykiem na pierwszym poziomie. 

Opis organizacji systemu zarządzania ryzykiem  

Jednostki biznesowe w ramach systemu zarządzania ryzykiem: 

1) podejmują decyzje w ramach przyznanych kompetencji i ustalonych limitów; 

2) przestrzegają ustalonych mechanizmów kontrolnych; 

3) współpracują z komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za zarządzanie ryzykiem na drugim poziomie; w tym raportują do 

tych komórek odnośnie zbliżania się do limitu. 

Pracownicy/komórki organizacyjne odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem na drugim poziomie wykonują zadania związane z 

identyfikacją, oceną, pomiarem lub szacowaniem, kontrolą, monitorowaniem oraz raportowaniem ryzyka; które są szczegółowo opisane 

w zasadach zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. 

Pracownicy/komórki organizacyjne odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem na drugim poziomie:  

1) uczestniczą w opracowywaniu strategii zarządzania Bankiem; 

2) dokonują przeglądu oraz aktualizacji strategii zarządzania ryzykiem; 

3) przeprowadzają identyfikację wszystkich najważniejszych rodzajów ryzyka, na jakie narażony jest Bank oraz zapewniają 

prawidłowe zarzadzanie nimi przez jednostki biznesowe i jednostki wsparcia Banku, 

4) przeprowadzają pomiar lub ocenę ryzyka, w tym testy warunków skrajnych z uwzględnieniem odpowiedniego zakresu scenariuszy; 

5) proponują limity ograniczające ryzyko (również w zakresie ich aktualizacji) z uwzględnieniem: 

a) specyfiki i skali prowadzonej przez Bank działalności (również w ujęciu perspektywicznym); 

b) wyników testów warunków skrajnych; 

c) interakcji pomiędzy poszczególnymi rodzajami ryzyka (w miarę możliwości); 

6) monitorują wykorzystanie obowiązujących limitów (w tym pod kątem występujących trendów) oraz apetytu na ryzyko; proponują 

działania naprawcze w przypadku przekroczenia limitów; 

7) przekazują Radzie Nadzorczej i Zarządowi wszelkie istotne informacje związane z ryzykiem; 

8) uczestniczą w ocenie ryzyka wynikającego z nowych produktów lub projektów Banku; 

9) przeprowadzają testowanie pionowe zgodnie z zakresem i częstotliwością określoną w matrycy funkcji kontroli 

Rada Nadzorcza Banku w systemie zarządzania ryzykiem sprawuje nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem braku 

zgodności oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność, w tym: 

1) zatwierdza, określony przez Zarząd Banku, akceptowalny ogólny poziomu ryzyka oraz monitoruje jego przestrzeganie; 

2) zatwierdza, przyjętą przez Zarząd Banku, strategię zarządzania Bankiem, zasady stabilnego i ostrożnego działania Banku oraz 

nadzoruje ich przestrzeganie; 

3) monitoruje, czy strategia zarządzania Bankiem, strategia zarządzania ryzykiem, apetyt na ryzyko, polityki oraz procedury są 

wdrażane w spójny sposób, a realizacja celów strategicznych następuje zgodnie z długoterminowym interesem finansowym Banku, 

w tym koniecznością spełniania wymogów ostrożnościowych w zakresie funduszy własnych i płynności; 

4) zatwierdza, przyjętą przez Zarząd Banku, strategię zarządzania ryzykiem oraz monitoruje jej przestrzeganie; 

5) sprawuje nadzór nad opracowaniem, przyjęciem i wdrożeniem procedur, na podstawie których funkcjonować ma w Banku system 

zarządzania ryzykiem; nadzoruje ich przestrzeganie; 

6) dokonuje rzetelnej i konstruktywnej oceny informacji przedstawianych przez Zarząd Banku lub jego członków; 

7) wybiera członków Zarządu Banku posiadających odpowiednie kwalifikacje do sprawowania wyznaczonych im funkcji; 

8) monitoruje skuteczność czynności wykonywanych przez członków Zarządu Banku w związku z realizacją ich zadań w zakresie 

systemu zarządzania Bankiem; 

9) sprawuje nadzór nad wykonywaniem przez członków Zarządu obowiązków, w szczególności w ramach przypisanych im 

obowiązków na pierwszym poziomie i drugim poziomie zarządzania; 

10) określa zasady raportowania do Rady Nadzorczej o rodzajach i wielkości ryzyka w działalności, po uprzednim przedstawieniu 

propozycji przez Zarząd Banku, w sposób umożliwiający nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem w Banku; 

11) zatwierdza zasady przeprowadzania testów warunków skrajnych w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ryzyka, 

12) corocznie ocenia adekwatność i skuteczność systemu zarządzania ryzykiem. 

Opis procesu identyfikacji ryzyka: 
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Podstawa 

prawna 

Numer 

wiersza 
Informacje jakościowe – Format dowolny 

Bank dokonuje identyfikacji i oceny wszystkich rodzajów ryzyka obciążających Bank. W tym celu Sekcja ds. ryzyka bankowego 

identyfikuje, metodą ekspercką wszystkie rodzaje ryzyka, które obciążają Bank - posługując się metodą taksonomiczną. Metoda 

taksonomiczna polega na stwierdzeniu (na podstawie definicji ryzyka i oceny zakresu rzeczywiście prowadzonej przez Bank 

działalności), czy poszczególne rodzaje ryzyka występują w Banku lub też czy mogą wystąpić w roku następującym po roku objętym 

przeglądem. 

Proces wprowadzania nowych produktów i istotnych zmian, zatwierdzania limitów transakcyjnych i portfelowych (w tym zatwierdzanie 

indywidualnych transakcji) ma na celu wczesne wykrywanie i pełen nadzór nad ryzykiem w działalności Banku. Bank posiada procedury 

wdrażania nowych i modyfikacji istniejących produktów bankowych, których celem jest zapewnienie wdrażania produktów, operacji i 

nowych obszarów działalności zgodnie z wewnętrznymi zasadami (politykami) Banku oraz w zgodności z odpowiednimi przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa.  

Bank corocznie dokonuje formalnej i całościowej identyfikacji ryzyka występującego w działalności Banku w ramach procesu ICAAP. 

Obszar zarządzania ryzykiem – identyfikacja ryzyka (w procesie ICAAP) realizowana jest przez Sekcję ds. ryzyka bankowego ( II 

linia zarządzania). Sekcja jest odpowiedzialna za przeprowadzanie takiego procesu identyfikacji w ramach procesu ICAAP oraz 

odpowiednie uwzględnienie/porównanie otrzymanych wyników ze strategią biznesową Banku, strategią ryzyka oraz ustalonym 

apetytem na ryzyko.Co do zasady, dla kluczowych rodzajów ryzyka (ryzyk istotnych), zidentyfikowanych w ramach ICAAP, Bank 

wprowadza odpowiednie strategie i polityki (procedury) zarządzania, które podlegają zatwierdzeniu, odpowiednie do rangi na 

poziomie Zarządu Banku i/lub Rady Nadzorczej Banku. Potrzeba wprowadzenia dedykowanych polityk (procedur) dla konkretnych 

ryzyk jest rozważana na podstawie analizy istotności (proporcjonalności) wpływu poszczególnych czynników ryzyka na działalności 

Banku i na realizację jego strategii biznesowej, z wykorzystaniem kryteriów ilościowych i jakościowych istotności ryzyk. 

Na system zarządzania każdym rodzajem ryzyka istotnego składa się: 

1) procedura opisująca zasady zarządzania ryzykiem; 

2) identyfikacja, pomiar (w tym: testy warunków skrajnych) i monitorowanie; 

3) system limitów ograniczających ryzyko; 

4) system informacji zarządczej; 

5) odpowiednio dostosowana organizacja procesu zarządzania. 

Według stanu na 31.12.2021 roku Bank zaliczał do ryzyka istotnego następujące rodzaje ryzyka, których szczegółowe zasady 

zarządzania opisane zostały w procedurach szczegółowych:  

1) ryzyko kredytowe (w tym rezydualne, kontrahenta i koncentracji); 

2) ryzyko operacyjne (w tym braku zgodności, ryzyko systemów informatycznych i ryzyko prawne); 

3) ryzyko rynkowe (walutowe); 

4) ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej; 

5) ryzyko płynności i finansowania; 

6) ryzyko kapitałowe (ryzyko niewypłacalności); 

7) ryzyko biznesowe (w tym wyniku finansowego); 

8) ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej. 

Proces zarządzania ryzykiem funkcjonujący w Banku daje odbiorcom wewnętrznym i zewnętrznym całościowy pogląd na ryzyko oraz 

zgodność z wyznaczonymi limitami i zapewnia odpowiedni poziom eskalacji na wypadek przekroczenia limitów. Podczas, gdy jednostki 

biznesowe powinny przestrzegać stosowanych mechanizmów kontroli ryzyka, w tym zwłaszcza limitów ryzyka, komórka ds. ryzyka 

jest odpowiedzialna za zapewnienie zgodności tych mechanizmów kontroli ryzyka z apetytem na ryzyko oraz za monitorowanie, czy 

Bank nie podejmuje nadmiernego ryzyka.  

Podstawę monitorowania procesu zarządzania ryzykiem w Banku stanowi formalnie ustanowiony system informacji zarządczej, który 

wskazuje jasno zdefiniowane linie raportowania, w celu zapewnienia zgodności z zatwierdzonymi limitami i apetytem na ryzyko. 

Terminowe i dokładne raportowane o istotnych czynnikach ryzyka stanowi  kluczowe narzędzie zarządzania ryzykiem i sprawowania 

nadzoru. System informacji zarządczej, w ramach poszczególnych ryzyk istotnych, dostarcza informacji na temat: 

1) rodzajów i wielkości ryzyka w działalności Banku; 

2) profilu ryzyka; 

3) stopnia wykorzystania limitów wewnętrznych; 

4) wyników testów warunków skrajnych; 

5) skutków decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem; 

6) potencjalnych zagrożeń. 

Monitorowanie ryzyka odbywa się z częstotliwością umożliwiającą dostarczenie informacji o zmianach profilu ryzyka Banku, a zakres 

oraz szczegółowość sprawozdań wewnętrznych są dostosowane do rodzaju raportowanego ryzyka oraz odbiorców informacji. 

Rzetelność, dokładność oraz aktualność dostarczanych informacji zapewnia wprowadzony w Banku system kontroli wewnętrznej. 

Szczegółowe zasady działania systemu informacji zarządczej reguluje w Banku odrębna procedura; ponadto w regulacjach dotyczących 

zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka bankowego został określony w sposób ogólny zakres informacji zarządczej z obszaru, 

którego dotyczy regulacja. W szczególności, w ramach systemu informacji zarządczej Zarząd Banku: 

1) informuje Radę Nadzorczą Banku o stanie realizacji założeń strategicznych Banku (w okresach rocznych)  i strategii zarządzania 

ryzykiem (w okresach kwartalnych)  oraz najważniejszych kwestiach z tym związanych; 

2) regularnie, a w razie potrzeby niezwłocznie, informuje Radę Nadzorczą Banku o kwestiach istotnych dla oceny sytuacji Banku 

oraz zarządzania Bankiem; 
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Podstawa 

prawna 

Numer 

wiersza 
Informacje jakościowe – Format dowolny 

3) zapewnia Radzie Nadzorczej Banku dostęp do aktualnych informacji we wszystkich obszarach objętych kompetencją Rady 

Nadzorczej Banku, a w razie potrzeby także przetworzenie tych informacji do zwięzłej i zrozumiałej dla członków Rady 

Nadzorczej Banku formy. 
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4. Tabela EU OVB – ujawnienie informacji na temat zasad zarządzania 

Podstawa prawna 
Numer 

wiersza 
Format dowolny 

Art. 435 ust. 2 lit. a) CRR a) 

Liczba stanowisk dyrektorskich zajmowanych przez członków organu zarządzającego: 

Członkowie Zarządu Banku  i Rady Nadzorczej Banku nie pełnią funkcji członka Zarządu lub Rady Nadzorczej w 

podmiotach objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony spełniającym warunki, o których mowa w art. 
113 ust. 7 Rozporządzenia CRR, lub podmiotach, w których Bank posiada znaczny pakiet akcji, o którym mowa w art. 

4 ust. 1 pkt 36 Rozporządzenia CRR – w praktyce chodzi o funkcje pełnione w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej tych 

podmiotów, liczba takich funkcji jest ograniczona, zgodnie  zapisami art. 22aa Prawa bankowego.  

Art. 435 ust. 2 lit. b) CRR b) 

Informacje na temat polityki rekrutacji dotyczącej wyboru członków organu zarządzającego oraz rzeczywistego stanu 

ich wiedzy, umiejętności i wiedzy specjalistycznej. Banki ujawniają również informacje na temat polityki, która 

potencjalnie może stanowić rezultat planowanej sukcesji, oraz na temat wszelkich przewidywalnych zmian ogólnego 

składu organu zarządzającego. 

Członków Zarządu powołuje zgodnie z przepisami prawa Rada Nadzorcza, działając wg Regulaminu pracy Rady 
Nadzorczej w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie biorąc pod uwagę wyniki oceny pierwotnej 

odpowiedniości, doświadczenia i reputacji kandydata.  

Oceny pierwotnej/wtórnej odpowiedniości, doświadczenia i reputacji Członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza 
zgodnie z Polityką w zakresie powoływania i odwoływania, a także oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, a 

także osób pełniących kluczowe funkcje w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie.  

Członków Rady Nadzorczej powołuje Zebranie Przedstawicieli na podstawie Regulaminu wyborów Członków Rady 
Nadzorczej Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie, który jest przyjęty przez Zebranie Przedstawicieli 

Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie na ZP, na którym odbywają się wybory do Rady Nadzorczej, 

biorąc pod uwagę kwalifikacje, doświadczenie i reputację kandydata. 
Oceny pierwotnej/wtórnej odpowiedniości, doświadczenia i reputacji członków Rady Nadzorczej dokonuje Zebranie 

Przedstawicieli zgodnie z Polityką zapewniania odpowiedniości kandydatów/członków Rady Nadzorczej 

Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie. 
 

Informacje dotyczące się do rzeczywistego stanu wiedzy, umiejętności i wiedzy specjalistycznej zamieszczono w 

dalszej części opracowania -  pn. Informacje o spełnianiu przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów 

określonych w art. 22aa Ustawy Prawo bankowe.   

Art. 435 ust. 2 lit. c) CRR c) 

Informacje na temat strategii w zakresie zróżnicowania w odniesieniu do członków organu zarządzającego 

Bank, stosuje strategię zróżnicowania w zakresie wyboru członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, stosowne zapisy 

zostały zawarte w regulaminach działania organów oraz polityce odpowiedniości. 

Art. 435 ust. 2 lit. d) CRR d) 

Informacje o tym, czy instytucja utworzyła (bądź nie) oddzielny komitet ds. ryzyka, oraz o częstotliwości jego posiedzeń 

 

Niniejsze ujawnienie Banku nie dotyczy. 

Art. 435 ust. 2 lit. e) CRR e) 

Opis przepływu informacji na temat ryzyka kierowanych do organu zarządzającego. 

 

Niniejsze ujawnienie Banku nie dotyczy. 
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5. Tabela EU CC1 – Struktura regulacyjnych funduszy własnych 

   a)   b) 

  

Kwoty 

Źródło w oparciu 

o numery/litery 

referencyjne 

bilansu 

skonsolidowaneg

o w ramach 

regulacyjnego 

zakresu 

konsolidacji  

Kapitał podstawowy Tier I:  instrumenty i kapitały rezerwowe                                              

1 Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne  2 851 800 (b) 

       w tym: instrument typu 1 No mapping to Reporting   

       w tym: instrument typu 2 No mapping to Reporting   

       w tym: instrument typu 3 No mapping to Reporting   

2 Zyski zatrzymane  0 (g) 

3 Skumulowane inne całkowite dochody (i pozostałe kapitały rezerwowe) 60 937 528 ( e) 

EU-

3a 
Fundusze ogólne ryzyka bankowego 5 400 000 (f) 

4 
Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w art. 484 ust. 3 CRR, i powiązane ażio 

emisyjne przeznaczone do wycofania z kapitału podstawowego Tier I  
0   

5 Udziały mniejszości (kwota dopuszczona w skonsolidowanym kapitale podstawowym Tier I) 0   

EU-

5a 

Niezależnie zweryfikowane zyski z bieżącego okresu po odliczeniu wszelkich możliwych do 

przewidzenia obciążeń lub dywidend  
0   

6 Kapitał podstawowy Tier I przed korektami regulacyjnymi 69 189 328   

Kapitał podstawowy Tier I: korekty regulacyjne  

7 Dodatkowe korekty wartości (kwota ujemna) 0   

8 
Wartości niematerialne i prawne (po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego) (kwota ujemna) 
-98 219 (a) 

9 Nie dotyczy     

10 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności z 
wyłączeniem aktywów wynikających z różnic przejściowych (po odliczeniu powiązanej rezerwy z 

tytułu odroczonego podatku dochodowego w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 

38 ust. 3 CRR) (kwota ujemna) 

0  (c)  

11 

Rezerwy odzwierciedlające wartość godziwą związane z zyskami lub stratami z tytułu 

instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne z tytułu instrumentów finansowych, które 

nie zostały wycenione według wartości godziwej 

0   

12 Kwoty ujemne będące wynikiem obliczeń kwot oczekiwanej straty  0   

13 Każdy wzrost kapitału własnego z tytułu aktywów sekurytyzowanych (kwota ujemna) 0    

14 
Zyski lub straty z tytułu zobowiązań, wycenione według wartości godziwej, które wynikają ze 

zmian zdolności kredytowej instytucji 
0    

15 Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami (kwota ujemna) 0   

16 
Posiadane przez instytucję bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe w 
instrumentach własnych w kapitale podstawowym Tier I (kwota ujemna) 

0   

17 

Bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale 
podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli podmioty te mają z instytucją 

krzyżowe powiązania kapitałowe mające na celu sztuczne zawyżanie funduszy własnych instytucji 

(kwota ujemna) 

0   

18 

Posiadane przez instytucję bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe w 

instrumentach w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja 
nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 10 % oraz po 

odliczeniu kwalifikowalnych pozycji krótkich) (kwota ujemna) 

0   

19 

Posiadane przez instytucję bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe w 

instrumentach w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja 
dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 10 % oraz po odliczeniu 

kwalifikowalnych pozycji krótkich) (kwota ujemna) 

0    

20 Nie dotyczy     
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EU-

20a 

Kwota ekspozycji następujących pozycji kwalifikujących się do wagi ryzyka równej 1250 %, jeżeli 

instytucja decyduje się na wariant odliczenia 
0   

EU-

20b 
     w tym: znaczne pakiety akcji poza sektorem finansowym (kwota ujemna) 0   

EU-
20c 

     w tym: pozycje sekurytyzacyjne (kwota ujemna) 0    

EU-

20d 
     w tym: dostawy instrumentów z późniejszym terminem rozliczenia (kwota ujemna) 0   

21 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z różnic przejściowych (kwota 

przekraczająca próg 10 %, po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 38 ust. 3 CRR) (kwota 
ujemna) 

0   

22 Kwota przekraczająca próg 17,65 % (kwota ujemna) 0   

23 
     w tym: posiadane przez instytucję bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe w 
instrumentach w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja 

dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 

0    

24 Nie dotyczy     

25      w tym: aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z różnic przejściowych 0 (c)  

EU-

25a 
Straty za bieżący rok obrachunkowy (kwota ujemna) 0   

EU-

25b 

Możliwe do przewidzenia obciążenia podatkowe związane z pozycjami kapitału podstawowego 

Tier I, z wyjątkiem przypadków, w których instytucja odpowiednio koryguje kwotę pozycji 

kapitału podstawowego Tier I, o ile takie obciążenia podatkowe obniżają kwotę tych pozycji, którą 
można maksymalnie wykorzystać w celu pokrycia ryzyka lub strat (kwota ujemna) 

0   

26 Nie dotyczy     

27 
Kwalifikowalne odliczenia od pozycji w kapitale dodatkowym Tier I, które przekraczają wartość 

kapitału dodatkowego Tier I instytucji (kwota ujemna) 
0}    

27a Inne korekty regulacyjne 0   

28 Całkowite korekty regulacyjne w kapitale podstawowym Tier I -98 219   

29 Kapitał podstawowy Tier I  69 091 109   

Kapitał dodatkowy Tier I: instrumenty 

30 Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne 0   

31 
     w tym: zaklasyfikowane jako kapitał własny zgodnie z mającymi zastosowanie standardami 

rachunkowości 
0   

32 
     w tym: zaklasyfikowane jako zobowiązania zgodnie z mającymi zastosowanie standardami 

rachunkowości 
0   

33 
Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w art. 484 ust. 4 CRR, i powiązane ażio 

emisyjne przeznaczone do wycofania z kapitału dodatkowego Tier I 
0   

EU-

33a 

Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w art. 494a ust. 1 CRR, przeznaczona do 

wycofania z kapitału dodatkowego Tier I 
0   

EU-

33b 

Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w art. 494b ust. 1 CRR, przeznaczona do 

wycofania z kapitału dodatkowego Tier I 
0   

34 

Kwalifikujący się kapitał Tier I uwzględniony w skonsolidowanym kapitale dodatkowym Tier I (w 

tym udziały mniejszości nieuwzględnione w wierszu 5) wyemitowany przez jednostki zależne i 
będący w posiadaniu stron trzecich  

0   

35     w tym: przeznaczone do wycofania instrumenty wyemitowane przez jednostki zależne  0   

36    Kapitał dodatkowy Tier I przed korektami regulacyjnymi 0   

Kapitał dodatkowy Tier I: korekty regulacyjne 

37 
Posiadane przez instytucję bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe w 

instrumentach własnych w kapitale dodatkowym Tier I (kwota ujemna) 
0   

38 

Bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym 

Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli podmioty te mają z instytucją krzyżowe powiązania 
kapitałowe mające na celu sztuczne zawyżanie funduszy własnych instytucji (kwota ujemna) 

0   

39 

Bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym 

Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te 
podmioty (kwota przekraczająca próg 10 % oraz po odliczeniu kwalifikowalnych pozycji krótkich) 

(kwota ujemna) 

0   
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40 

Posiadane przez instytucję bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe w 
instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja 

dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (po odliczeniu kwalifikowalnych pozycji krótkich) 

(kwota ujemna) 

0   

41 Nie dotyczy     

42 
Kwalifikowalne odliczenia od pozycji w kapitale Tier II, które przekraczają wartość kapitału Tier 
II instytucji (kwota ujemna) 

0   

42a  Inne korekty regulacyjne w kapitale dodatkowym Tier I 0   

43 Całkowite korekty regulacyjne w kapitale dodatkowym Tier I 0   

44 Kapitał dodatkowy Tier I  0   

45 Kapitał Tier I (kapitał podstawowy Tier I + kapitał dodatkowy Tier I) 69 091 109   

Kapitał Tier II: instrumenty 

46 Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne 12 000 000 (d) 

47 
Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w art. 484 ust. 5 CRR, i powiązane ażio 

emisyjne przeznaczone do wycofania z kapitału Tier II, zgodnie z art. 486 ust. 4 CRR 
0   

EU-

47a 

Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w art. 494a ust. 2 CRR, przeznaczona do 

wycofania z kapitału Tier II 
0   

EU-

47b 

Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w art. 494b ust. 2 CRR, przeznaczona do 

wycofania z kapitału Tier II 
0   

48 
Kwalifikujące się instrumenty funduszy własnych uwzględnione w skonsolidowanym kapitale Tier 
II (w tym udziały mniejszości i instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I nieuwzględnione w 

wierszach 5 lub 34) wyemitowane przez jednostki zależne i będące w posiadaniu stron trzecich  

0    

49    w tym: przeznaczone do wycofania instrumenty wyemitowane przez jednostki zależne 0   

50 Korekty z tytułu ryzyka kredytowego 1 730 000   

51 Kapitał Tier II przed korektami regulacyjnymi 13 730 000   

Kapitał Tier II: korekty regulacyjne  

52 
Posiadane przez instytucję bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe w 

instrumentach własnych w kapitale Tier II i pożyczki podporządkowane (kwota ujemna) 
0   

53 

Bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II i 

pożyczki podporządkowane podmiotów sektora finansowego, jeżeli podmioty te mają z instytucją 

krzyżowe powiązania kapitałowe mające na celu sztuczne zawyżanie funduszy własnych instytucji 
(kwota ujemna) 

0   

54 

Bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II i 

pożyczki podporządkowane podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała 

znacznej inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 10 % oraz po odliczeniu 

kwalifikowalnych pozycji krótkich) (kwota ujemna)   

0   

54a Nie dotyczy     

55 

Posiadane przez instytucję bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe w 

instrumentach w kapitale Tier II i pożyczki podporządkowane podmiotów sektora finansowego, 

jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (po odliczeniu kwalifikowalnych 
pozycji krótkich) (kwota ujemna) 

0    

56 Nie dotyczy     

EU-

56a  

Kwalifikowalne odliczenia od kwalifikowalnych zobowiązań, które przekraczają pozycje 

zobowiązań kwalifikowalnych instytucji (kwota ujemna) 
0   

EU-

56b 
Całkowite korekty regulacyjne w kapitale Tier II 0   

57 Całkowite korekty regulacyjne w kapitale Tier II 0   

58 Kapitał Tier II   13 730 000   

59 Łączny kapitał (kapitał Tier I + kapitał Tier II) 82 821 109   
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60 Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 429 796 563   

Współczynniki i wymogi kapitałowe, w tym bufory  

61 Kapitał podstawowy Tier I 0,1608   

62 Kapitał Tier I 0,1608    

63 Łączny kapitał 0,1927   

64 Łączne wymogi kapitałowe odnośnie do kapitału podstawowego Tier I instytucji 0,070   

65 w tym: wymóg utrzymywania bufora zabezpieczającego  0,025   

66 w tym: wymóg utrzymywania bufora antycyklicznego  0   

67 w tym: wymóg utrzymywania bufora ryzyka systemowego  0   

EU-

67a 

w tym: wymóg utrzymywania bufora globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (G-SII) lub 

bufora innych instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) 
0   

EU-

67b 

w tym: dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych w celu uwzględnienia innych rodzajów 

ryzyka niż ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej 
0,045   

68 
Kapitał podstawowy Tier I (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) dostępny po 

spełnieniu minimalnych wymogów kapitałowych 
0,1008   

Minima krajowe (jeżeli różnią się od ram Bazylea III) 

69 Nie dotyczy     

70 Nie dotyczy     

71 Nie dotyczy     

Kwoty poniżej progów odliczeń (przed ważeniem ryzyka)  

72 

Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach funduszy własnych i 

kwalifikowalnych zobowiązaniach podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie 

dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota poniżej progu 10 % oraz po odliczeniu 

kwalifikowalnych pozycji krótkich)    

0   

73 

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale 

podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej 
inwestycji w te podmioty (kwota poniżej progu 17,65 % oraz po odliczeniu kwalifikowalnych 

pozycji krótkich)  

408 810   

74 Nie dotyczy     

75 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z różnic przejściowych (kwota 

poniżej progu 17,65 %, po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 38 ust. 3 CRR) 

0   

Pułapy stosowane do uwzględniania rezerw w kapitale Tier II  

76 
Korekty z tytułu ryzyka kredytowego uwzględnione w kapitale Tier II w odniesieniu do ekspozycji 

objętych metodą standardową (przed zastosowaniem pułapu) 
0   

77 
Pułap uwzględniania korekt z tytułu ryzyka kredytowego w kapitale Tier II zgodnie z metodą 
standardową 

5 372 457   

78 
Korekty z tytułu ryzyka kredytowego uwzględnione w kapitale Tier II w odniesieniu do ekspozycji 

objętych metodą wewnętrznych ratingów (przed zastosowaniem pułapu) 
0   

79 
Pułap uwzględniania korekt z tytułu ryzyka kredytowego w kapitale Tier II zgodnie z metodą 

wewnętrznych ratingów 
0    

Instrumenty kapitałowe będące przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania (mających zastosowanie wyłącznie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 1 stycznia 

2022 r.) 

80 
Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów w kapitale podstawowym Tier I będących 

przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania 
0   

81 
Kwota wyłączona z kapitału podstawowego Tier I ze względu na pułap (nadwyżka ponad pułap po 

upływie terminów wykupu i zapadalności) 
0   

82 
Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów w kapitale dodatkowym Tier I będących 
przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania 

0   

83 
Kwota wyłączona z kapitału dodatkowego Tier I ze względu na pułap (nadwyżka ponad pułap po 

upływie terminów wykupu i zapadalności) 
0    

84 
Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów w kapitale Tier II będących przedmiotem ustaleń 

dotyczących wycofania 
0   

85 
Kwota wyłączona z kapitału Tier II ze względu na pułap (nadwyżka ponad pułap po upływie 
terminów wykupu i zapadalności) 

0   
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6. Tabela EU CC2 – uzgodnienie regulacyjnych funduszy własnych z 

bilansem w zbadanym sprawozdaniu finansowym 

Bank nie podlega konsolidacji dla celów rachunkowych ani ostrożnościowych (wypełnia obowiązki określone 

w Części Ósmej Rozporządzenia CRR na zasadzie indywidualnej), w związku z tym w Tabeli EU CC2 

kolumny (a) i (b) zostały połączone. 

W kolumnie (c) zawarto odniesienie pozycji bilansowych do poszczególnych pozycji regulacyjnych funduszy 

własnych zawartych w Tabeli EU CC1. 

  a/b c 

 

 Bilans zgodnie z opublikowanym sprawozdaniem 

finansowym Odniesienie 

 
 Na koniec okresu sprawozdawczego 

Aktywa – Podział według klas aktywów zgodnie z bilansem w opublikowanym sprawozdaniu finansowym 

1 Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 11 561 672,38    

2 
Dłużne papiery wartościowe uprawnione do dyskonta w 

Banku Centralnym 
 0   

3 Należności od sektora finansowego  95 569 962,55   

4 Należności od sektora niefinansowego  468 618 767,68   

5 Należności od sektora budżetowego  44 332 581,50   

6 
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z 

otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 
 0   

7 Dłużne papiery wartościowe  325 715 972,10   

8 Udziały lub akcje w jednostkach zależnych  0   

9 Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych  0   

10 Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych  0   

11 Udziały lub akcje w innych jednostkach  12 100 678,23   

12 Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe  873 210,00   

13 Wartości niematerialne i prawne  98 218,82 (a) 

14 Rzeczowe aktywa trwałe  15 396 724,89   

15 Inne aktywa  2 966 767,65   

16 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  5 724 859,00 (c)  

17 Pozostałe rozliczenia międzyokresowe  836 904,05   

18 Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy  0   

19 Akcje własne  0   

20 Aktywa ogółem 983 796 318,86   

Zobowiązania – Podział według klas zobowiązań zgodnie z bilansem w opublikowanym sprawozdaniu finansowym 

1 Zobowiązania wobec Banku Centralnego  0   

2 Zobowiązania wobec sektora finansowego  0   

3 Zobowiązania wobec sektora niefinansowego  715 532 990,15   

4 Zobowiązania wobec sektora budżetowego  175 270 837,67   

5 
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z 

udzielonym przyrzeczeniem odkupu 
 0   

6 
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych 
 12 104 919,36 (d) 

7 Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych  0   

8 Fundusze specjalne i inne zobowiązania  599 047,10   

9 Koszty i przychody rozliczane w czasie  886 712,25   

10 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  2 324 112,00 (c)  

11 Pozostałe rezerwy  3 325 106,34   

12 Zobowiązania podporządkowane  0 (d) 

13 Zobowiązania ogółem 910 043 724,87    
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Kapitał własny 

1 Kapitał (fundusz) podstawowy 2 923 200,00  (b) 

2 Kapitał (fundusz) zapasowy  59 930 548,92 (g) 

3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny  1 006 979,47 ( e) 

4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  5 400 000,00 (f) 

5 Zysk (strata) z lat ubiegłych     

6 Zysk (strata) netto  4 491 865,60   

7 
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 

ujemna) 
    

8 Kapitał własny ogółem 73 752 593,99   

 

7. Tabela EU LIQA – Zarządzanie ryzykiem płynności 

Informacje jakościowe – Format dowolny 

Strategie i procesy zarządzania ryzykiem płynności, w 

tym polityki dotyczące dywersyfikacji źródeł i okresu 
zapadalności planowanego finansowania 

Solidne i efektywne zarządzanie ryzykiem płynności jest kluczowym czynnikiem 

zapewniającym stabilny rozwój działalności Banku oraz osiągnięcie odpowiedniego 

poziomu jego rentowności, z zachowaniem bezpieczeństwa środków powierzonych przez 

klientów. 

Celem strategicznym Banku w zarządzaniu płynnością i finansowania jest wydłużenie 

średniego terminu wymagalności przyjmowanych depozytów, w szczególności poprzez 

pozyskiwanie środków obcych stabilnych 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 uwzględniając przyjęte przez Bank limity koncentracji, zakładające 

ograniczenia w zakresie uzależnienia od poszczególnych źródeł finansowania. 

Cel ten jest realizowany poprzez zarządzanie ryzykiem płynności i finansowania 

obejmujące podstawowe kierunki działań ( cele pośrednie): 

a) zapewnienie finansowania aktywów i terminowego wykonania zobowiązań w 

toku normalnej działalności Banku lub w innych warunkach, które można 
przewidzieć, bez konieczności poniesienia straty, 

b) zapewnienie utrzymania płynności bieżącej, krótkoterminowej, 

średnioterminowej oraz długoterminowej dostosowanej do rozmiarów i 
rodzaju działalności, w sposób zapewniający wykonanie wszystkich 

zobowiązań pieniężnych zgodnie z terminami ich wymagalności oraz 

zapewniający wypełnienie nadzorczych miar płynności, 
c) optymalizację realizowanego dochodu przy równoczesnym zachowaniu 

pełnego bezpieczeństwa płynności, 

d) zapobieganie sytuacjom kryzysowym (zachwianiu płynności). 
 

Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 

1) równoczesne zarządzanie aktywami i pasywami oraz pozycjami 

pozabilansowymi  Banku; 

2) utrzymywanie przez Bank nadwyżki aktywów nieobciążonych na 

minimalnym poziomie stanowiącym zabezpieczenie na wypadek 

zrealizowania się scenariuszy warunków skrajnych płynności w „horyzoncie 

przeżycia” wynoszącym 30 dni (tolerancja ryzyka płynności); 
3) realizowanie odpowiedniej strategii finansowania; 

4) pozyskiwanie depozytów o możliwie długich terminach wymagalności, tak 

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

5) utrzymywanie wymogu pokrycia płynności (wskaźnika LCR) oraz stabilnego 

finansowania (wskaźnika NSFR) przynajmniej na  poziomie określonym w 
Grupowym Planie Naprawy jako poziom ostrzegawczy; 

6) utrzymywanie płynnościowej struktury bilansu na poziomie zapewniającym 

występowanie nadwyżki skumulowanych aktywów  nad skumulowanymi 
pasywami  w okresie do 1 roku oraz nadwyżki skumulowanych pasywów nad 

skumulowanymi aktywami w okresie powyżej 1 roku; 

7) dywersyfikacja źródeł finansowania poprzez ograniczanie udziału środków 
dużych deponentów;  

8) dążenie do podnoszenia stabilności źródeł finansowania głównie poprzez 

pozyskiwanie środków od gospodarstw domowych po akceptowalnej cenie 
oraz poprzez wydłużanie terminów wymagalności;  

9) identyfikacja wszelkich zagrożeń związanych z ryzykiem utraty płynności;  

10) w zależności od stwierdzonego charakteru zagrożenia postępowanie według 
procedur awaryjnych określonych w obowiązujących w Banku  zasadach 

zarządzania ryzykiem płynności. 
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Informacje jakościowe – Format dowolny 

 

Opis polityki dotyczącej dywersyfikowania źródeł i okresu zapadalności planowanego 
finansowania zawarto w części niniejszego Raportu: Ujawnienia informacji dotyczące 

ryzyka płynności – zgodnie z Rekomendacją P KNF 

 

Struktura i organizacja funkcji zarządzania ryzykiem 
płynności (organ, statut, inne ustalenia) 

Patrz niniejszy Raport: Ujawnienia informacji dotyczące ryzyka płynności – zgodnie z 
Rekomendacją P KNF 

Opis stopnia centralizacji zarządzania płynnością i 

interakcje między jednostkami grupy 

Patrz niniejszy Raport: Ujawnienia informacji dotyczące ryzyka płynności – zgodnie z 

Rekomendacją P KNF 

Zakres i charakter systemów sprawozdawczości 

i pomiaru ryzyka płynności 

Patrz niniejszy Raport: Ujawnienia informacji dotyczące ryzyka płynności – zgodnie z 

Rekomendacją P KNF 

Polityki w zakresie zabezpieczania i ograniczania 

ryzyka płynności, a także strategie i procesy w zakresie 

monitorowania stałej skuteczności instrumentów 
zabezpieczających i czynników ograniczających ryzyko 

Patrz niniejszy Raport: Ujawnienia informacji dotyczące ryzyka płynności – zgodnie z 

Rekomendacją P KNF 

Zarys awaryjnych planów finansowania banku 

Płynność finansowa jest podstawowym wyznacznikiem bezpieczeństwa Banku, mającym 

bezpośredni wpływ na wiarygodność i reputację całej instytucji. Szybkie i trafne 

podejmowanie działań w sytuacji zagrożenia płynności Banku jest podstawowym 

czynnikiem zapobiegania problemom w utrzymaniu płynności. 

Bank działając jako instytucja społecznego zaufania, jest przygotowany do 

przezwyciężenia każdej z możliwych przyczyn powstania ryzyka utraty płynności. 

Wszelkie procedury, przewidywane działania awaryjne, są szczegółowo ustalone jeszcze 

przed faktycznym wystąpieniem ryzyka utraty płynności.  

Plany awaryjne gwarantują: 
a) niezakłócony dostęp do usług finansowych świadczonych przez Bank, 

b) bezpieczeństwo wkładów klientów zdeponowanych w Banku, 

c) skuteczną wewnętrzną koordynację i wymianę informacji pomiędzy 
komórkami organizacyjnymi Banku między innymi poprzez dostarczanie 

aktualnej, precyzyjnej i spójnej informacji, 

d) przetrwanie Banku w sytuacjach kryzysowych. 

 

Plany awaryjne są zintegrowane z ciągłym procesem analizy ryzyka płynności i 

finansowania  w Banku, założeniami oraz rezultatami testów warunków skrajnych. 

1. Plan awaryjny w przypadku niedotrzymywania przez Bank miar nadzorczych 

wynikających z Rozporządzenia delegowanego nr 2015/61 z dnia 10 października 2014 

r. w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych 
powiązany jest z testem „Test warunków skrajnych polegający na testowaniu 

przestrzegania przez Bank miar nadzorczych wynikających z Rozporządzenia 

delegowanego nr 2015/61 z dnia 10 października 2014 r. w odniesieniu do wymogu 
pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych (LCR)”. Powiązanie to polega na 

tym, iż w przypadku nie dotrzymania minimalnych założeń w ramach sporządzanego 

testu Zarząd potencjalnie wprowadziłby ten plan awaryjny. 
2. Plan awaryjny w przypadku niedotrzymywania poziomu nadzorczych miar płynności 

– oznacza spadek współczynników nadzorczych miar płynności poniżej limitów 
wynikających z Uchwały Nr 386/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie 

ustalenia wiążących banki norm płynności powiązany jest z testem „Test warunków 

skrajnych polegający na testowaniu przestrzegania przez Bank miar nadzorczych 

wynikających z Uchwały Nr 386/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie 

ustalenia wiążących banki norm płynności”. Powiązanie to polega na tym, iż w 

przypadku nie dotrzymania minimalnych założeń w ramach sporządzanego testu 
Zarząd potencjalnie wprowadziłby ten plan awaryjny. 

3. Plan awaryjny w przypadku przejściowej utraty płynności (w okresie do 3 miesięcy – 

oznacza spadek skumulowanego wskaźnika płynności do 3 miesięcy poniżej 
ustalonego limitu ostrożnościowego) powiązany jest z testami scenariuszowymi, a w 

szczególności z testem o najbardziej konserwatywnych założeniach, tj. „Test 

warunków skrajnych polegający na uwzględnieniu pogorszenia się jakości portfela 
kredytowego, zmiany struktury aktywów polegającej na wzroście portfela 

kredytowego, oraz spadku depozytów terminowych”. Powiązanie to polega na tym, iż 

w przypadku spadku wskaźnika płynności do 3 miesięcy w sporządzonym teście 
poniżej ustalonego limitu ostrożnościowego dotyczącego tego wskaźnika, Zarząd 

potencjalnie wprowadziłby ten plan awaryjny. 

4. Plan w przypadku niedotrzymywania przez bank wskaźnika stabilnego finansowania 
netto (Wskaźnika płynności długoterminowej) – NSFR wynikającego z art. 427 i 428 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 

2013 r. oraz art. 428b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2019/876 z dnia 20 maja 2019 roku. Powiązanie to polega na tym,  iż w przypadku nie 

dotrzymania minimalnych założeń w ramach sporządzanego testu Zarząd potencjalnie 

wprowadziłby ten plan awaryjny. 
5. Plan awaryjny w przypadku strukturalnej utraty płynności (w okresie powyżej 3 

miesięcy – oznacza spadek skumulowanych wskaźnika płynności powyżej 3 miesięcy 

poniżej ustalonego limitu ostrożnościowego) powiązany jest z testami 
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scenariuszowymi, a w szczególności z testem o najbardziej konserwatywnych 

założeniach, tj. „Test warunków skrajnych polegający na uwzględnieniu pogorszenia 
się jakości portfela kredytowego, zmiany struktury aktywów polegającej na wzroście 

portfela kredytowego, oraz spadku depozytów terminowych”. Powiązanie to polega na 

tym, iż w przypadku spadku wskaźników płynności powyżej 3 miesięcy w 
sporządzonym teście poniżej ustalonego limitu ostrożnościowego dotyczącego tego 

wskaźnika, Zarząd potencjalnie wprowadziłby ten plan awaryjny. 

 
W przypadku uznania przez Zarząd Banku, iż zaistniała sytuacja zagraża bezpieczeństwu 

Banku, Zarząd Banku podejmuje decyzję o uruchomieniu właściwego planu awaryjnego. 

 
Plany awaryjne określają różne sytuacje kryzysowe (wynikające z sytuacji wewnątrz 

Banku, zewnętrznej oraz wewnętrznej i zewnętrznej) mogące wystąpić w działalności 

Banku, harmonogramy działań, czasookres podejmowania poszczególnych działań, 
procedury postępowania, system informacji dla kierownictwa oraz komórki/stanowiska 

odpowiedzialne za wdrożenie planu awaryjnego. 

 
Dodatkowe informacje patrz niniejszy Raport: Ujawnienia informacji dotyczące ryzyka 

płynności – zgodnie z Rekomendacją P KNF 

 

Wyjaśnienie sposobu stosowania testów warunków 

skrajnych 

Patrz niniejszy Raport: Ujawnienia informacji dotyczące ryzyka płynności – zgodnie z 

Rekomendacją P KNF 

Zatwierdzone przez organ zarządzający oświadczenie 

na temat adekwatności ustaleń dotyczących zarządzania 

ryzykiem płynności w instytucji, dające pewność, że 
stosowane systemy zarządzania ryzykiem płynności są 

odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii 

instytucji 

Patrz niniejszy Raport: Oświadczenie Zarządu Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w 
Kwidzynie 

Zatwierdzone przez organ zarządzający zwięzłe 

oświadczenie na temat ryzyka płynności, w którym 
pokrótce omówiono ogólny profil ryzyka płynności 

instytucji związany ze strategią działalności. 

Oświadczenie to zawiera najważniejsze wskaźniki i 

dane liczbowe (inne niż te uwzględnione już we wzorze 

EU LIQ1 w niniejszym wykonawczym standardzie 

technicznym) zapewniające zewnętrznym 
zainteresowanym stronom całościowy obraz 

zarządzania ryzykiem płynności przez instytucję, w tym 

interakcji między profilem ryzyka płynności instytucji a 
tolerancją na ryzyko określoną przez organ 

zarządzający. 

 
Wskaźniki te mogą obejmować: 

Źródłami finansowania aktywów długoterminowych są fundusze własne Banku oraz osad 
na depozytach terminowych. Jako środki kosztowe służące do finansowania aktywów 

długoterminowych traktuje się różnicę między kredytami i pożyczkami z terminem 

zapadalności powyżej 5 lat, a poziomem funduszy własnych ogółem Banku.  
 

1) Instrumentami całościowego zarządzania ryzykiem płynności i finansowania Banku są 

globalne limity ostrożnościowe, ograniczające to ryzyko. Wysokość limitu i wykonanie 
na koniec 2021 roku poniżej: 

 limit 31.12.2021 

1. Wskaźniki płynności   

a) wskaźnik płynności bieżącej do 7 dni min. 0,6 2,25 

b) wskaźnik płynności krótkoterminowej do 1 mies.            min. 1,0 2,08 

c) wskaźnik płynności do 3 m-cy min. 1,0 1,83 

d) wskaźnik płynności do 6 m-cy min. 1,0 1,92 

e) wskaźnik płynności do 1 roku min. 1,0 2,08 

f) wskaźnik płynności do 2 lat                                                    min. 1,0 2,32 

g) wskaźnik płynności do 5 lat                                                   min. 1,3 2,86 

h) wskaźnik płynności do 10 lat min. 1,3 3,29 

i)wskaźnik płynności do 20 lat                                                  min. 1,3 3,61 

j)wskaźnik płynności powyżej 20 lat                                        min. 0,9 0,96 

2.Wskaźniki zabezpieczenia płynności     

a) Aktywa pł.(bufor pł.)/Aktywa - wg w.bil. [%]                      min.20 38,23 

b) Aktywa pł.(bufor pł.)/Dep. niestab.(ponad osad) [%]      min.100 227,55 

c) Aktywa pł.(bufor pł.)/Zobow. Pozabil.udz. [%]                  min.100 814,96 

d) Kredyty - wg w.nomin./Aktywa-wg w.bil. [%]                   max.75 54,36 

e) Zobow.pozab.udziel./Aktywa-wg w.bil. [%]                       max.10 4,69 

3.Wskaźniki stabilności bazy depozytowej Banku   

a) Dep.stabilne/Aktywa-wg w.bil. [%]                                     min. 50 73,48 

b) Dep.niestab./Aktywa-wg w.bil [%]                                      max.30 16,80 

c) Proc.udział najwięk.depon. w dep.klientów og.[%]         max. 25 21,27 

d) Zobow.wobec sek.finans./Aktywa-wg w.bil.[%]              max. 20 0,00 

e) Kred. i poż.otrz.od sek. fin./Aktywa-wg w.bil.[%]            max. 5 0,00 

4.Wskaźniki finansowania aktywów   

a) Dep.od banków/Aktywa-wg w.bil. [%]                               max. 20 0,00 

b) Dep./Kred.,skup.wierz. i zreal.gwar. [%]                           min. 100 166,05 

c) Dep./Kred. i zob.pozab.udz.[%]                                           min.95 152,87 

d) Dep.stab/Kred,skup.wierz i zrealiz.gwar. [%]                   min. 90 135,15 

e) Dep.stab./Kred. i zob.pozab.udz. [%]                                 min. 85 124,42 

5.Wskaźniki finansowania aktywów długoterminowych   

a) Dep.stab.(50% ich wart)+F.wł./Należ.z 
tyt.kred,skup.wierz.i zrealiz.gwar. o terminie 

zapadalności powyżej 5 lat  [%]                                               

min. 100               214,41 
 

b)Należ.z tyt.kred., skup. wierz. i zrealiz. gw. o ter.zapad. 

pow.5 lat/Kred.,skup. Wierz. i zrealiz.gw. ogółem wg w. 
brutto [%]                                      

max. 65                  38,74 

 

·Limity koncentracji w odniesieniu do puli 
zabezpieczeń i źródeł finansowania (zarówno 

produktów, jak i kontrahentów) 

·Dostosowane do indywidualnych potrzeb narzędzia 

pomiaru lub mierniki, które oceniają strukturę bilansu 
banku lub prognozują przepływy pieniężne oraz 

przyszłe pozycje płynności, z uwzględnieniem ryzyka 

pozabilansowego właściwego dla danego banku 

·Ekspozycje na ryzyko płynności i potrzeby w zakresie 

finansowania na poziomie poszczególnych podmiotów 
prawnych, zagranicznych oddziałów i jednostek 

zależnych, z uwzględnieniem ograniczeń prawnych, 

regulacyjnych i operacyjnych dotyczących możliwości 
transferu płynności 

·Pozycje bilansowe i pozabilansowe w podziale na 

przedziały terminów zapadalności i wynikające z nich 

niedobory płynności 
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 2) Analizie i kontroli bieżącej podlegają wskaźniki wynikające z uchwały  386/2008 KNF 

z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności, i tak: 

Wyszczególnienie Limit 

nadzorczy 

Limit 

wewnętrzny 

31.12.2021 

Luka płynności krótkoterminowej 

(M1)  

- > 0,00 tys. zł 179 779 

Współczynnik płynności 

krótkoterminowej (M2) 

- 1,10 1,92 

Współcz.pokr.akt.niepł.f.wł. (M3) - - 1,47 

Wsp.pokr.akt.niepł. i akt.o 
ogr.płyn.f. wł. i śr.obc.stab(M4)-    

- 1,36 1,36 

 

3) Oprócz powyższych limitów ostrożnościowych, analizie i kontroli podlegają 
następujące wskaźniki wynikające z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. z późniejszymi zmianami w sprawie 

wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych: 
 

Wyszczególnienie Limit nadzorczy Limit 

wewnętrzny 

31.12.2021 

Wskaźnik pokrycia 
wypływów netto (LCR)                       

100% 105% 249 

Wskaźnik stabilnego 

finansowania (NSFR) 

100% 105% 145 

 
4) Analizie podlegają także: 

- wskaźnik odnawialności depozytów terminowych sektora niefinansowego, 

- wskaźnik odnawialności depozytów terminowych instytucji sektora rządowego i  
   samorządowego 

oraz 

na podstawie trzech wariantów testów scenariuszowych opartych na urealnionym 
zestawieniu płynności obliczane są wartości nadwyżki płynności dla części podstawowej 

do 7 dni i uzupełniającej do 1 miesiąca, przy czym do części podstawowej do 7 dni brana 

jest wartość luki skumulowanej przedziału a `vista i od 1 do 7 dni, natomiast do części 
uzupełniającej brana jest wartość luki skumulowanej przedziału a` vista, od 1 do 7 dni 

oraz od 7 dni do 1 miesiąca, 

a także limity ograniczające bieżące zarządzanie płynnością. 
Wszystkie wskaźniki osiągnęły wymagane wysokości. 

 

Dalsze objaśnienia niniejszy Raport: Ujawnienia informacji dotyczące ryzyka płynności 
– zgodnie z Rekomendacją P KNF 
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8. Tabela EU CRA – Ogólne informacje jakościowe na temat ryzyka 

kredytowego 

Ujawniane informacje jakościowe 

a) 

Działalność kredytowa to najbardziej dochodowa część działalności Banku, jednocześnie obciążona największym ryzykiem. Bank definiuje ryzyko 

kredytowe jako ryzyko potencjalnej straty z tytułu niewykonania zobowiązania w określonym w umowie terminie przez klienta lub kontrahenta. Ryzyko 

kredytowe dotyczy wszystkich aktywów bilansowych, do których Bank ma tytuł prawny oraz pozycji pozabilansowych. Obejmuje ono działalność 

kredytową oraz działalność na rynku hurtowym (lokaty międzybankowe, dłużne papiery wartościowe itp.). Na ryzyko kredytowe składają się również: 

ryzyko koncentracji, ryzyko detalicznych ekspozycji kredytowych oraz ryzyko ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie.  Na poziom ryzyka 

kredytowego wpływa również ryzyko inwestycji finansowych. 

Bank podejmuje ryzyko kredytowe oferując kredyty, gwarancje i inne produkty kredytowe. Ryzyko kredytowe jest podstawowym czynnikiem ryzyka w 

działalności Banku. Bank posiada polityki i procedury dotyczące akceptowania, pomiaru i zarządzania ryzykiem kredytowym.  

Celem strategicznym w zakresie działalności kredytowej jest budowa odpowiedniego do posiadanych funduszy własnych bezpiecznego portfela 

kredytowego oraz portfela inwestycji finansowych, zapewniającego odpowiedni poziom dochodowości. Celem strategicznym w zakresie zarządzania 

ryzykiem kredytowym jest utrzymywanie stabilnego i zrównoważonego pod względem jakości i ilości portfela kredytowego, równocześnie cechującego 

się wysoką dochodowością oraz bezpieczeństwem rozumianym jako minimalizacja ryzyka wystąpienia kredytów zagrożonych. W celu osiągania 

długofalowych zamierzeń w zakresie ryzyka kredytowego, w Banku badaniu poddaje się m.in. czynniki ryzyka zmian makroekonomicznych oraz ryzyka 

mniejszej niż zakładano skuteczności przyjmowanych zabezpieczeń.  

Cel ten jest realizowany poprzez zarządzanie ryzykiem kredytowym obejmujące podstawowe kierunki działań (cele pośrednie): 

1) budowa bezpiecznego, zdywersyfikowanego portfela kredytowego, 

2) dokonywanie bezpiecznych inwestycji finansowych, 
3) podejmowanie działań zabezpieczających w obszarze ryzyka pojedynczej  transakcji oraz  ryzyka portfela, 

4) działania organizacyjno-proceduralne. 

Na dzień 31.12.2021 roku głównymi źródłami ryzyka kredytowego, wynikającymi z zakładanego modelu biznesowego były niżej przedstawione obszary: 

Obszar Wyszczególnienie 

Wartość (w tys. zł) Udział % w obligu 

kredytowym/instrumentach 

finansowych 

Obligo kredytowe 

Przedsiębiorstwa i spółki prywatne oraz spółdzielnie 131 240 24,54 

Rolnicy indywidualni 216 259 40,44 

Przedsiębiorcy indywidualni 26 623 4,98 

Osoby prywatne 102 772 19,22 

Instytucje niekomercyjne 13 599 2,54 

Instytucje samorządowe 44 275 8,28 

Razem obligo kredytowe 534 768 100 

Inwestycje 
finansowe  

Obligacje komunalne 18 972 5,81 

Obligacje Banku Zrzeszającego 8 076 2,47 

Obligacje podmiotów niefinansowych 10 511 3,22 

Certyfikaty inwestycyjne 873 0,27 

Bony pieniężne 288 157 88,23 

Razem inwestycje finansowe  326 589 100 
 

Wartość ekspozycji w poszczególnych kategoriach źródeł na datę 31.12.2021 roku i 31.12.2020 roku: 

I. Obligo kredytowe  
 

a) wielkość i jakość portfela kredytowego 

Lp. Kategoria 31.12.2021 31.12.2020 

Kwota (w tys. zł) Udział % Kwota (w tys. zł) Udział % 

1. Normalne 461 355 86,27 468 784 85,75 

2. Pod obserwacją 29 491 5,52 31 604 5,78 

3. Zagrożone, w tym 43 922 8,21 46 326 8,47 

3.1. Poniżej standardu 10 260 1,92 9 052 1,65 

3.2. Wątpliwe 922 0,17 7 664 1,40 

3.3. Stracone 32 740 6,12 29 610 5,42 

4. Razem 534 768 100 546 714 100 

 Wskaźnik orezerwowania  53,75  50,21 
 

b) struktura produktowa portfela kredytowego 

Lp. Kategoria 31.12.2021 31.12.2020 

Kwota (w tys. zł) Udział % Kwota (w tys. zł) Udział % 

1. W rachunku bieżącym 50 674 9,47 52 929 9,68 

2. Obrotowe 33 199 6,21 39 257 7,18 

3. Inwestycyjne 102 939 19,25 99 173 18,14 

4. Nieruchomości komercyjne 179 448 33,56 189 681 34,69 

5. Mieszkaniowe 96 821 18,11 90 092 16,48 

6. Hipoteczne 65 128 12,18 68 766 12,58 

7. Konsumpcyjne 6 000 1,12 6 331 1,16 

8. Samochodowe 162 0,03 119 0,02 

9. Visa 397 0,07 366 0,07 

 Razem 534 768 100 546 714 100 
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II. Inwestycje finansowe 

a) ze względu na zapadalność – 31.12.2021 

Lp. Rynek pieniężny do 1 roku 

(krótkoterminowe) 

Wartość bilansowa Lp. Rynek kapitałowy 1-5 lat 

(średnioterminowe) i powyżej 5 lat 

(długoterminowe) 

Wartość bilansowa 

1. Bony pieniężne 288 157 1. Obligacje komunalne 18 972 

   2. Obligacje Banku Zrzeszającego 8 076 

   3. Obligacje podmiotów niefinansowych 10 511 

   4. Certyfikaty inwestycyjne 873 

 Razem 288 157  Razem 38 432 

                                                       31.12.2020 

Lp. Rynek pieniężny do 1 roku 

(krótkoterminowe) 

Wartość bilansowa Lp. Rynek kapitałowy 1-5 lat 

(średnioterminowe) i powyżej 5 lat 

(długoterminowe) 

Wartość bilansowa 

1. Bony pieniężne 134 298 1. Obligacje komunalne 14 899 

   2. Obligacje Banku Zrzeszającego 9 988 

   3. Obligacje podmiotów niefinansowych 10 483 

   4. Certyfikaty inwestycyjne 748 

 Razem 134 298  Razem 36 118 

 
b) ze względu na cel finansowania – 31.12.2021 

Lp. Zapewnienie płynności Wartość bilansowa Lp. Zysk Wartość bilansowa 

1. Bony pieniężne 288 157 1. Obligacje komunalne 18 972 

   2. Obligacje Banku Zrzeszającego 8 076 

   3. Obligacje podmiotów niefinansowych 10 511 

   4. Certyfikaty inwestycyjne 873 

 Razem 288 157  Razem 38 432 

                                                    31.12.2020 

Lp. Zapewnienie płynności Wartość bilansowa Lp. Zysk Wartość bilansowa 

1. Bony pieniężne 134 298 1. Obligacje komunalne 14 899 

   2. Obligacje Banku Zrzeszającego 9 988 

   3. Obligacje podmiotów niefinansowych 10 483 

   4. Certyfikaty inwestycyjne 748 

 Razem 134 298  Razem 36 118 

 

 
c)ze względu na kategorię – 31.12.2021 

Lp. Utrzymywane do terminu zapadalności Wartość bilansowa Lp. Dostępne do sprzedaży Wartość bilansowa 

1. Obligacje podmiotów niefinansowych 4 470  1. Obligacje komunalne 18 972 

   2. Obligacje Banku Zrzeszającego 8 076 

   3. Obligacje podmiotów niefinansowych 6 041 

   4. Certyfikaty inwestycyjne 873 

   5. Bony pieniężne 288 157 

 Razem 4 470  Razem 322 119 

                                                 31.12.2020 

Lp. Utrzymywane do terminu zapadalności Wartość bilansowa Lp. Zysk Wartość bilansowa 

1. Obligacje podmiotów niefinansowych 4 471 1. Obligacje komunalne 14 899 

   2. Obligacje Banku Zrzeszającego 9 988 

   3. Obligacje podmiotów niefinansowych 6 012 

   4. Certyfikaty inwestycyjne 748 

   5. Bony pieniężne 134 298 

 Razem 4 471  Razem 165 945 
 

b) 

 
Bank ustala cele strategiczne w zakresie ryzyka kredytowego i koncentracji w Strategii zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w PBS w Kwidzynie, 

która powiązana jest ze strategią działania Banku. Główne cele strategiczne Banku w tym obszarze obejmują: 

 
1) Celem strategicznym w zakresie działalności kredytowej jest budowa odpowiedniego do posiadanych funduszy własnych bezpiecznego portfela 

kredytowego oraz portfela inwestycji finansowych, zapewniającego odpowiedni poziom dochodowości. 

Cel ten jest realizowany poprzez zarządzanie ryzykiem kredytowym obejmujące podstawowe kierunki działań (cele pośrednie): 
- budowa bezpiecznego, zdywersyfikowanego portfela kredytowego, 

-  dokonywanie bezpiecznych inwestycji finansowych, 

- podejmowanie działań zabezpieczających w obszarze ryzyka pojedynczej  transakcji oraz ryzyka portfela, 
- działania organizacyjno-proceduralne. 

2)  Działania zabezpieczające podejmowane są w dwóch podstawowych obszarach: 

a) ryzyko pojedynczej transakcji, 
b) ryzyko portfela. 

 
 

3)   Działania zabezpieczające w obszarze ryzyka pojedynczej transakcji to: 
a) wdrożenie metod oceny zdolności kredytowej dostosowanych do charakterystyki ryzyka poszczególnych grup kredytobiorców, 

wykorzystujących dane statystyczne np. GUS dotyczące minimum egzystencji lub średniego miesięcznego wynagrodzenia, także dane 

statystyczne pochodzące z międzybankowych baz danych; 
b) wdrożenie metod ograniczających nadmierne zadłużanie się gospodarstw domowych, kredytowanych przez Bank; 

c) zatwierdzenie zasad monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz zabezpieczeń, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów 

Rekomendacji ,,T” i Rekomendacji ,,S”; 
d) przeprowadzanie klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, 
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e) udzielanie pełnomocnictw do podejmowania decyzji kredytowych na podstawie systemu kompetencji decyzyjnych obowiązujących w Banku; 

f) rozdzielenie funkcji związanych z bezpośrednią obsługą klienta (gromadzenie dokumentów, przygotowanie danych do analiz, sporządzanie 

propozycji klasyfikacji na podstawie monitoringu sytuacji klienta) od oceny ryzyka przez decydentów, 
g) analiza wskaźnika LtV przy kredytach oraz zabezpieczonych hipotecznie oraz wskaźnika DtI w odniesieniu do klientów detalicznych;  

h)  analiza ilościowa i jakościowa podmiotów wnioskujących o kredyt; 

i) wykorzystanie dostępnych baz danych, o dotyczących zadłużenia klientów ( np. BIK, KRD). 
 

4)  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 w tym m.in. określenie apetytu na  ryzyko dla portfeli EKZH, DEK,  j.n.: 

Udział kredytów zabezpieczonych hipotecznie (EKZH) w portfelu kredytowym 
ogółem   

max. udział ( % obliga)   -   13% 

Udział kredytów zagrożonych w portfelu EKZH max. udział (% obliga)    -  95% 

Udział kredytów detalicznych (DEK) w portfelu kredytowym ogółem max. udział (% obliga)    -   10% 

Udział kredytów zagrożonych w portfelu DEK max. udział (% obliga)   -    7% 

 
d) opracowanie systemu informacji zarządczej w zakresie działalności kredytowej; 

e) analiza rynku, w tym rynku nieruchomości; 

f) ocena jakości portfela kredytowego oraz wskaźnika pokrycia rezerwami kredytów zagrożonych; 
g) analiza wpływu bancassurance na ryzyko kredytowe. 

 

5)  W celu ograniczenia skutków ryzyka Rada Nadzorcza w  Strategii zarzadzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w Powiślańskim Banku Spółdzielczym 
w Kwidzynie - zatwierdzono maksymalne wskaźniki LtV  i DtI.   

6) Celem strategicznym ryzyka koncentracji jest utrzymanie profilu ryzyka koncentracji w Banku na poziomie nie wyższym niż akceptowalny ( utrzymanie 

dywersyfikacji w zakresie nie powodującej powstawania dodatkowych wymogów kapitałowych). 
 

Działania zmierzające do osiągniecia celów strategicznym w obszarze ryzyka kredytowego: 

a) prowadzenie działalności kredytowej, która pozwoli ograniczyć koncentrację zaangażowań do minimum; 
b) objęcie pomiarem wszystkich możliwych koncentracji, w tym koncentracji z tytułu ekspozycji wobec każdego kontrahenta, grup powiązanych 

kontrahentów i kontrahentów działających w tym samym sektorze gospodarki, regionie geograficznym, prowadzącym tę samą działalność lub 

obrót takimi towarami; 
c) dążenie do poprawy wskaźników koncentracji w celu ich utrzymywania na poziomie nieprzekraczającym ustalonych limitów; 

d) prowadzenie działań mających na celu zabezpieczenie ryzyka koncentracji w ramach prawidłowego zarządzania aktywami i pasywami; 

e)  wyznaczenie i monitorowanie limitów zaangażowania. 
 

Celem strategicznym w zakresie ryzyka bancassurance jest utrzymanie ryzyka zgodnego z założonym apetytem określonym w Polityce zarządzania 
ryzykiem bancassrance w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie.  

 

Ustalając cele strategiczne w zakresie ryzyka kredytowego i koncentracji Bank bierze pod uwagę swój profil biznesowy, a także uwzględnia wyniki 
przeprowadzanych testów warunków skrajnych w zakresie ryzyka kredytowego i koncentracji. 

 

Polityka zabezpieczeń Banku oraz stosowane przez Bank w ramach rachunku adekwatności kapitałowej uznane techniki redukcji ryzyka 
 

Zabezpieczenia transakcji kredytowych dokonywane są w stopniu adekwatnym do oceny sytuacji ekonomicznej klienta oraz charakteru i okresu trwania 
transakcji, z zastosowaniem Instrukcji  prawnych form zabezpieczenia wierzytelności w PBS w Kwidzynie. 
 

Bank nie zawiera transakcji kredytowych bez zabezpieczenia. Minimalną wymaganą forma zabezpieczenia jest weksel ,,in blanco” . 

 
Bank stosuje wskaźniki zabezpieczeń oraz wskaźnik LtV, dostosowane do poziomu ryzyka transakcji określone w Instrukcji prawnych form zabezpieczenia 

wierzytelności w PBS w Kwidzynie oraz Polityce zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie w PBS w Kwidzynie. 
 

Bank udziela kredytów konsumenckich i zawiera z kredytobiorcami umowy o kredyty konsumenckie z zachowaniem zasad określonych w Ustawie o 

kredycie konsumenckim. 

 
W celu ograniczania występowania ryzyka rezydualnego w Banku prowadzony jest systematyczny monitoring skuteczności przyjmowanych zabezpieczeń 

kredytowych. 

Monitoring skuteczności zabezpieczeń jest prowadzony w cyklach rocznych w celu weryfikacji przyjętych przez Bank limitów na ekspozycje 
zabezpieczone tym samym rodzajem zabezpieczenia w oparciu o następujące informacje: 

1) Analiza informacji na temat prowadzonych egzekucji komorniczych z przyjętych zabezpieczeń. 

2) Ocena jakości zabezpieczeń, w tym zabezpieczeń pomniejszających podstawę tworzenia rezerw celowych.  
3) Ocena skuteczności przyjętych zabezpieczeń w oparciu o informacje rynkowe 

 

W Banku stosowane są metody ograniczania ryzyka kredytowego, tj.:  
1) Pomniejszanie podstawy tworzenia rezerw celowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16.12.2008r. w sprawie zasad 

tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, zwanego dalej “Rozporządzeniem”. Bank przyjmuje zabezpieczenia zgodnie z 

Instrukcją ustanawiania prawnych form zabezpieczeń ekspozycji kredytowych. 
2) Pomniejszanie wag ryzyka przypisywanych ekspozycjom kredytowym zabezpieczonym hipotecznie na nieruchomości mieszkalnej w rachunku 

wymogów kapitałowych na podstawie Rozporządzenia UE.  

3) Techniki redukcji ryzyka kredytowego – zgodnie z Rozporządzeniem UE. 

c) Niniejsze ujawnienie Banku nie dotyczy. 

d) Niniejsze ujawnienie Banku nie dotyczy. 
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Zatwierdzone przez organ zarządzający oświadczenie dotyczące adekwatności ustaleń dotyczących 

zarządzania ryzykiem, o którym mowa w art. 435 ust. 1 lit. e), zawarto w Oświadczeniu Zarządu 

Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie.  

 

9. Tabela EU ORA – Informacje jakościowe na temat ryzyka operacyjnego 

Podstawa 

prawna 

Numer 

wiersza 
Informacje jakościowe – Format dowolny 

Art. 435 ust. 1 

lit. a), b), c) i d) 

CRR 

a) 

 

Ryzyko operacyjne w Banku rozumiane jest jako możliwość wystąpienia straty wynikającej z 

niedostosowania lub zawodności procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub ze zdarzeń 

zewnętrznych; definicja ta obejmuje ryzyko prawne. 

Celem m w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym obejmującym również obszar 

bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w Banku jest:  

1) minimalizowanie strat z tytułu ryzyka operacyjnego, 

2) zapobieganie lub odpowiednie zarządzanie niwelowania skutków zagrożeń o charakterze  

katastroficznym lub zagrażających utratą ciągłości działania Banku, 

3) usprawnienie działań prowadzonych przez Bank. 

Cel strategiczny realizowany jest poprzez zarządzanie ryzykiem operacyjnym,  obejmuje 

podstawowe kierunki działań ( cele pośrednie): 

- określenie podstawowych procesów niezbędnych do zarządzania ryzykiem operacyjnym 

- prowadzenie i analiza rejestru incydentów i strat z tytułu ryzyka operacyjnego; 

- opracowanie ogólnych zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym, w tym zasady identyfikacji, 

pomiaru, oceny, monitorowania, zabezpieczania i transferu ryzyka operacyjnego; 

- zarządzanie kadrami; 

- określenie docelowego profilu ryzyka operacyjnego, uwzgledniającego skalę i profil ryzyka 

obciążającego Bank; 

- zdefiniowanie tolerancji/ apetytu Banku na ryzyko operacyjne, 

- przyjęcie założeń dla systemu kontroli wewnętrznej w zakresie ryzyka operacyjnego, 

- weryfikacja spójności procedur wewnętrznych Banku z regulacjami zewnętrznymi. 

 

System zarządzania ryzykiem operacyjnym tworzony jest poprzez: 

1) wewnętrzne akty normatywne opisujące ten system, 

2) przestrzeganie zasad dobrej praktyki bankowej, 

3) odpowiednią strukturę organizacyjną systemu, 

4) planowanie procesów realizowanych przez Bank, 

5) odpowiednie przygotowanie, realizację i monitorowanie Polityki kadrowej Banku, 

6) narzędzia informatyczne wspomagające realizację procesu zarządzania ryzykiem  

operacyjnym, 

7) gromadzenie i analiza informacji o incydentach i zdarzeniach zaistniałych w obszarze 

ryzyka operacyjnego, 

8) sporządzanie mapy ryzyka w celu podejmowania działań zabezpieczających, 

9) analizę zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczym Banku oraz ocenę ich możliwego 

wpływu na procesy Banku, 

10) przeprowadzanie testów warunków skrajnych. 

 

Bank zakłada apetyt na ryzyko na poziomie 50% utworzonego wymogu kapitałowego, tj. suma strat 

z tytułu ryzyka operacyjnego w kolejnych latach nie przekroczy 50% utworzonego, zgodnie z 

zapisami Rozporządzenia 575/2013 UE wymogu kapitałowego.  

Szczegółowe zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym opisane są w Polityce zarządzania 

ryzykiem operacyjnym w PBS w Kwidzynie oraz Instrukcji zarządzania ryzykiem operacyjnym w 

PBS w Kwidzynie  zawierające m.in.: 

1) określenie podstawowych metod zarządzania ryzykiem operacyjnym; 
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2) zasady identyfikacji, oceny, monitorowania, zabezpieczania i transferu ryzyka 

operacyjnego; 

3) określenie docelowego profilu ryzyka operacyjnego, uwzgledniającego skalę i profil 

ryzyka operacyjnego obciążającego Bank; 

4) określenie wartości progowych sum strat danej klasy zdarzeń w określonym horyzoncie 

czasowym; 

5) przyjęcie założeń dla systemu kontroli wewnętrznej w zakresie ryzyka operacyjnego. 

 

Bank analizuje potrzeby związane z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym ze szczególnym 

uwzględnieniem ryzyka bezpieczeństwa informacji i środowiska teleinformatycznego i wprowadza 

odpowiednie zmiany organizacyjne oraz mechanizmy kontroli ryzyka mające na celu minimalizację 

ryzyka operacyjnego w tym zmiany wynikające z zewnętrznych przepisów i opracowań instytucji 

nadzorczych. 

Struktura i organizacja funkcji zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku przedstawia się 

następująco: proces zarządzania ryzykiem operacyjnym jest realizowany w trzech, wzajemnie 

niezależnych liniach obrony przed ryzykiem: 

1) pierwsza linia obrony -  którą stanowi działanie komórek i jednostek organizacyjnych 

zarządzających ryzykiem operacyjnym w toku bieżącej działalności, w tym realizujących 

operacje bankowe zgodne z mechanizmami kontroli ryzyka zawartymi w regulacjach 

wewnętrznych Banku, a także odpowiednio do posiadanych zadań, 

2) druga linia obrony -  którą stanowi działanie Komórki ds. ryzyka, a także działanie innych 

komórek drugiej linii obrony, np. komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, 

3) trzecia linia obrony - którą stanowi audyt wewnętrzny, realizowany przez SSOZ BPS 

(Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS). 

 

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym na pierwszej linii obrony obejmuje rozpoznawanie, 

zapobieganie powstawaniu w trakcie realizacji codziennych czynności, a także uczestnictwo w 

likwidacji skutków zdarzeń ryzyka operacyjnego. Realizacja w/w obowiązków odbywa się poprzez: 

• przestrzeganie wewnętrznych i zewnętrznych regulacji obowiązujących w Banku, 

• przestrzeganie zasad dobrej praktyki bankowej, 

• zachowanie staranności i rzetelności w trakcie wykonywania codziennych czynności,  

• właściwą reakcję na zauważone negatywne zjawiska związane z ryzykiem operacyjnym 

poprzez:  

a) przekazywanie informacji na temat zauważonych zjawisk przełożonym, 

b) podejmowanie innych dostępnych dla danego pracownika i zgodnych 

posiadanymi kompetencjami działań, pozwalających na zmniejszenie możliwości 

wystąpienia lub skutków ryzyka. 

 

Wyznaczeni pracownicy mają za zadanie rejestrację zdarzeń ryzyka operacyjnego (zdarzeń 

powstałych wewnątrz Banku) w lub dokonywanie szacowania wielkości strat z tytułu ryzyka 

operacyjnego związanych z wystąpieniem tych zdarzeń. 

Wyznaczeni pracownicy mają za zadanie rejestrację zewnętrznych zdarzeń ryzyka operacyjnego. 

Kierownicy komórek i jednostek organizacyjnych pierwszej linii obrony w toku codziennej pracy 

uczestniczą w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym poprzez: 

• sprawowanie odpowiednio nadzoru kierowniczego i kontroli wewnętrznej, a także innych 

regulacji wewnętrznych Banku związanych z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym przez 

podwładnych, 

• identyfikację, zapobieganie przyczynom lub likwidację skutków wystąpienia ryzyka 

operacyjnego towarzyszącego wykonywaniu codziennych czynności podległych komórek 

lub jednostek organizacyjnych, 

• stanowczą reakcję na stwierdzone nieprawidłowości i podejmowanie, w razie takiej 

konieczności działań naprawczych i doskonalących,  

• podejmowanie działań w celu budowy właściwej kultury organizacyjnej i kształtowania 

postaw podwładnych w zakresie świadomości i właściwego postępowania w zakresie 

ryzyka operacyjnego. 
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Zarządzanie ryzykiem operacyjnym na drugiej linii obrony - Komórka ds. ryzyka pełni rolę 

wyodrębnionej komórki ds. ryzyka operacyjnego, tzn. jest wyodrębniona organizacyjnie i 

niezależna od pierwszej linii obrony. Zadaniem Komórki ds. ryzyka jest: 

• opracowanie i aktualizacja metodyk w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym 

definiujących proces zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz sposoby realizowania tego 

procesu, 

• inicjowanie i wprowadzanie oraz rozwijanie narzędzi wspomagających zarządzanie 

ryzykiem operacyjnym, 

• sporządzanie lub weryfikacja i opiniowanie regulacji wewnętrznych z punktu widzenia 

zwartych w ich treści rodzajów i opisów stosowania mechanizmów kontroli (sterowania) 

ryzyka operacyjnego, 

• dokonywanie lub koordynacja odpowiednio czynności identyfikacji, pomiaru i oceny 

poziomu narażenia na  ryzyko operacyjne dla wszystkich istotnych obszarów działalności 

Banku oraz wszystkich nowych produktów, procesów i systemów,  

• przygotowanie informacji sprawozdawczych związanych z ryzykiem operacyjnym na 

potrzeby Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu i Zarządu, innych osób wskazanych w 

regulacjach wewnętrznych Banku. 

 

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym jest objęte systemem kontroli wewnętrznej w Banku, 

wobec tego Bank projektuje i wdraża mechanizmy kontrolne, na pierwszej i drugiej linii obrony w 

zakresie zapewniania przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym. Wszyscy 

pracownicy mają obowiązek stosowania mechanizmów kontrolnych zapewniających przestrzeganie 

mechanizmów kontroli ryzyka (np. przestrzegania procedur, zasad, limitów) na zajmowanym 

stanowisku pracy, w ramach wynikających z przydzielonych mu zadań i na zasadach wynikających 

z regulacji wewnętrznych Banku.  

Wyznaczeni pracownicy w ramach nadanych zadań (np. kierujący) mają obowiązek niezależnego 

monitorowania (przeprowadzania kontroli) przestrzegania mechanizmów kontroli ryzyka przez 

innych pracowników. 

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym – elementy procesu 

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w Banku przebiega w ramach procesu składającego się z 

następujących elementów: 

1) identyfikacja ryzyka – polega na: 

a) rozpoznaniu kontekstu ryzyka, rozumianego jako istotne obszary działalności 

Banku, wymagające zarządzania ryzykiem operacyjnym, a także zestawu 

wymagań związanych z tymi obszarami, 

b) rozpoznaniu aktualnych i potencjalnych źródeł zagrożeń związanych z ryzykiem 

operacyjnym w tych istotnych obszarach, 

2) pomiar ryzyka – pomiar ryzyka obejmuje ustalenie ekspozycji na ryzyko: 

a) definiowanie odpowiednich do rodzaju i poziomu ryzyka miar ryzyka oraz  

b) dokonanie kwantyfikacji ryzyka poprzez wyznaczenie wartości wskaźników 

ryzyka, w postaci: wielkości liczbowych (np. wartość straty) lub wynikających  z 

odpowiednio przygotowanych skal pomiarowych ustalających przedziały 

wielkości skutków ryzyka (np. ustalenie poziomu ryzyka przez oszacowanie 

przedziału straty przypuszczalnej), a także przedziałów prawdopodobieństwa 

wystąpienia ryzyka 

3) ocena/szacowanie ryzyka - polega na określeniu poziomu ryzyka, w tym: ryzyka 

hipotecznego, z uwzględnieniem występowania ryzyka historycznego (materializacja 

ryzyka), w ramach oceny ryzyka przeprowadza się również testy warunków skrajnych na 

podstawie założeń zapewniających rzetelną ocenę ryzyka, 

4) monitorowanie ryzyka – polega na monitorowaniu wielkości narażenia na ryzyko 

(poziomu ryzyka), wielkości strat historycznych, a także wykonania wskaźników objętych 

limitami, 

5) raportowanie ryzyka – polegające na cyklicznym informowaniu Zarządu oraz Rady 

Nadzorczej i Komitet Audytu o wynikach pomiaru ryzyka, podjętych działaniach lub 

rekomendacjach działań, 

6) stosowanie mechanizmów kontroli (sterowania) ryzyka - polega w szczególności na 

projektowaniu i stosowaniu metod: akceptacji, ograniczania, przeniesienia (transferu) 
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ryzyka, a także na unikaniu ryzyka o nadmiernym wymiarze, poprzez zaplanowanie i 

wdrożenie odpowiednich procedur wykonawczych.  

W Banku funkcjonuje ustalony system sprawozdawczości wewnętrznej (system informacji 

zarządczej), który umożliwia m.in. ocenę narażenia Banku na ryzyko oraz skuteczne zarządzanie 

tym ryzykiem. W ramach systemu informacji zarządczej określone zostały terminy i zakres danych 

przekazywanych przez poszczególne komórki organizacyjne do Zarządu i Rady Nadzorczej.  

Informacje raportowane z zakresu ryzyka operacyjnego w ramach systemu informacji zarządczej 

zawierają w szczególności: 

1) zdarzenia operacyjne, ich źródła, skuteczność działań odwracających (naprawczych) i innych 

metod ograniczania ryzyka – kwartalnie na podstawie Rejestru zdarzeń ryzyka operacyjnego 

2) czynniki otoczenia – kwartalnie, na podstawie Rejestru zewnętrznych zdarzeń ryzyka 

operacyjnego, 

3) monitorowanie wykonanie limitów przyjętych w Polityce zarządzania ryzykiem  operacyjnym 

w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie - kwartalnie, 

4) monitorowanie wskaźników KRI – kwartalnie, 

5) ocena wielkości ryzyka, profil ryzyka – kwartalnie – w postaci mapy ryzyka, 

6) ocena wielkości ryzyka, profil ryzyka – kwartalnie – bazylejska macierz ryzyka, 

7) monitorowanie i raportowanie ryzyka prowadzenia działalności (condukt risk) obejmuje 

kwartalne raportowanie zbiorcze w zakresie ryzyka skarg, reklamacji, sporów, odszkodowań; 

8) raportowanie w zakresie ryzyka reputacji, wynikającego z ryzyka operacyjnego obejmuje 

podkreślenie w raportach dotyczących zdarzeń ryzyka operacyjnego – zdarzeń, które mogą 

istotnie wpłynąć na reputację Banku. 

 

Zakres raportowania ryzyka w okresach kwartalnych obejmuje: 

- identyfikacja ryzyka (w tym ryzyka nowych produktów, procesów, systemów),  

- analiza rejestru zdarzeń ryzyka operacyjnego, analiza zewnętrznych zdarzeń operacyjnych); 

- pomiar ryzyka – wskaźniki KRI; 

- ocena ryzyka – mapa ryzyka, Bazylejska macierz ryzyka, monitorowanie wykonania limitów. 

- mechanizmy kontroli (ograniczania) ryzyka; 

W okresach min. rocznych wykonywane są:  testy warunków skrajnych  oraz identyfikacja 

procesów kluczowych Banku . 

 

W raportach, dotyczących ryzyka operacyjnego uwzględnione są m.in. dane o: 

1) zdarzeniach operacyjnych i powiązanych z nimi stratach, w tym podjętych działaniach 

korygujących te nieprawidłowości, które mają na celu uniknięcie ewentualnych strat 

związanych z ich pojawieniem się w przyszłości;  

2) zdarzeniach i pozycjach z nimi powiązanych, które nie spowodowały wystąpienia straty brutto 

(np. o zdarzeniach z kategorii strat potencjalnych, „near – miss” / „near miss in the form of nil 

loss”, „rapidly recovered loss event”), które pozwalają na podjęcie działań zapobiegających 

ich występowaniu w przyszłości. 

Zarząd Banku raz w roku przekazuje dla Rady Nadzorczej syntetyczną informację na temat 

ponoszonego ryzyka operacyjnego i metodach jego redukcji. 

 

W ramach kontroli poprawności systemu raportów, system informacji zarządczej podlega 

corocznym przeglądom pod kątem aktualności i jakości przekazywanych danych, ich terminowości 

oraz zgodności ze strukturą organizacyjną i profilem ryzyka Banku. Raportowanie, w ramach 

ryzyka operacyjnego, wspiera procesy decyzyjne osób zarządzających tym ryzykiem na różnych 

szczeblach Banku. 

W zakresie strategii zabezpieczania i ograniczania ryzyka operacyjnego Bank stosuje ocenę procesu 

zarządzania ryzykiem outsourcingu, która zawiera: 

1) Analizę efektywności kosztów związanych z wykonywaniem powierzonych czynności. 

2) Ocenę: 

a) przestrzegania przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego warunków 

umowy, 

b) jakości świadczonych usług, 

c) zdolności do sprostania przyszłym wymaganiom, 
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d) możliwości zapewnienia ciągłości wykonywania powierzonych czynności przez 

przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego, 

e) ocenę poziomu ryzyka 

3) Wyniki analizy wynikające z monitoringu. 

4) Ocenę procesu zarządzania ryzykiem outsourcingu i ocena poziomu ryzyka operacyjnego. 

 

Art. 446 CRR b) 

 

Ujawnienie nie dotyczy Banku 

Art. 446 CRR c)  
 

Ujawnienie nie dotyczy Banku 

Art. 454 CRR d) 

 

Ujawnienie nie dotyczy Banku 

 
Zatwierdzone przez organ zarządzający oświadczenie dotyczące adekwatności ustaleń dotyczących 

zarządzania ryzykiem, o którym mowa w art. 435 ust. 1 lit. e), zawarto w Oświadczeniu Zarządu 

Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie.  

 

10. Tabela EU MRA - Wymogi dotyczące ujawniania informacji 

jakościowych na temat ryzyka rynkowego 

  Ujawnianie informacji w formacie elastycznym 

a 

Art. 435 ust. 1 lit. a) i d) CRR 

 

Opis strategii i procesów instytucji w zakresie 

zarządzania ryzykiem rynkowym, w tym:  

– Wyjaśnienie celów strategicznych zarządu 

związanych z podejmowaniem działalności 

transakcyjnej, jak również procesów 

wdrożonych w celu identyfikacji, pomiaru, 

monitorowania i kontrolowania ryzyka 

rynkowego instytucji;  

– Opis ich strategii w zakresie zabezpieczenia i 

ograniczenia ryzyka, a także strategii i procesów 

monitorowania stałej skuteczności instrumentów 

zabezpieczających 

 

Bank nie prowadzi działalności handlowej (nie posiada portfela handlowego), a ryzyko 

rynkowe związane z działalności Banku wynika z ryzyka walutowego. 

Bank definiuje ryzyko rynkowe jako ryzyko strat wynikających ze zmian kursów 

walutowych. 

Podstawowym celem zarządzania ryzykiem walutowym jest ograniczanie skutków 

narażenia Banku oraz Klientów na nieoczekiwane zmiany kursów walut.  

Cel ten jest realizowany w oparciu o poniższe cele pośrednie: 

1) Zarządzanie ryzykiem walutowym polega m.in. na zawieraniu transakcji o takiej 

strukturze oraz warunkach, które w najbardziej efektywny sposób zabezpieczają 

Bank przed potencjalnymi stratami z tytułu zmian kursów walutowych 

minimalizując związane z nim ryzyko.  

2) Podstawowym celem Banku jest utrzymywanie pozycji walutowej całkowitej w 

wysokości nie  przekraczającej 1,25% uznanego kapitału , która nie wiąże się z 

koniecznością utrzymywania regulacyjnego wymogu kapitałowego na ryzyko 

walutowe.  

3) Strategią Banku jest prowadzenie konserwatywnej polityki w zakresie ryzyka 

walutowego, tzn. kształtowanie pozycji w granicach nie wiążących się z 

koniecznością utrzymywania wymogu kapitałowego, zgodnie z rozporządzeniem 

UE 575/2013. Należy podkreślić, że takie podejście nie ogranicza w żaden sposób 

rozwoju wolumenu transakcji walutowych oferowanych klientom Banku. 

4) Bank będzie kształtował pozycję walutową w ramach limitu otwartej pozycji 

walutowej całkowitej nie   przekraczającej 1,25% uznanego kapitału oraz limitów 

dla każdej z walut  osobno, dostosowując operacyjnie zajmowaną pozycję w danej 

walucie obcej do kształtowania się kursu złotego. 

5) Na rynku walutowym, Bank przykłada szczególną uwagę do rozwoju operacji z 

klientami i prowadzi ciągłe prace nad rozszerzeniem zakresu i udoskonaleniem 

oferty produktów i usług. Działania swoje opiera w szczególności na 

uelastycznieniu oferty  produktowej, pozwalającej na lepsze zaspokojenie 

indywidualnych potrzeb klientów adekwatnie do sytuacji rynkowej.  

6) Zgodnie z profilem biznesowym Banku oraz strukturą jego bazy klientów, 

szczególny nacisk położono na dopasowywanie oferty produktowej i kanałów 
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zawierania transakcji do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących 

wymianę handlową z zagranicą. 

7) W ramach stosowanej polityki ograniczania ryzyka Bank dąży do utrzymywania 

maksymalnie zrównoważonej pozycji walutowej. 

8) Poziom ryzyka walutowego w działalności Banku z tytułu ryzyka kursowego 

ograniczony jest poprzez limity maksymalnej pozycji walutowej (w tym limity dla 

poszczególnych walut). 

9) Wszystkie limity z zakresu ryzyka walutowego uchwala Zarząd Banku. 

10) Monitoring wykorzystania limitów w zakresie ryzyka walutowego realizowany jest 

przez osoby zatrudnione w komórce monitorowania ryzyka, z zachowaniem 

niezależności oceny ryzyka od działalności, która to ryzyko generuje. 

11) Pomiar ryzyka walutowego dokonywany jest codziennie. Do wyliczenia ryzyka 

walutowego wyznaczane są pozycje walutowe dla poszczególnych walut oraz 

pozycja całkowita dla wszystkich walut łącznie, przeliczone na PLN po kursie 

średnim NBP. Wyliczenia pozycji dokonywane są zgodnie z obowiązującymi 

wytycznymi Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Komisji Nadzoru 

Finansowego.  

12) Bank zakłada, że skala działalności walutowej nie będzie znacząca.  

Elementem wspierającym ocenę poziomu ryzyka walutowego, pozwalającym na 

obserwację skali i trendów ryzyka jest analiza podstawowych wskaźników z zakresu 

oceny ryzyka walutowego oraz testy warunków skrajnych. 

b 

Art. 435 ust. 1 lit. b) CRR 

 

Opis struktury i organizacji funkcji zarządzania 

ryzykiem rynkowym, w tym opis struktury 

zarządzania ryzykiem rynkowym ustanowionej 

w celu wdrożenia strategii i procesów instytucji 

omawianych w powyższym wierszu a), 

opisujący relacje i mechanizmy komunikacji 

między stronami zaangażowanymi w 

zarządzanie ryzykiem rynkowym 

Ujawnienie nie dotyczy Banku 

c 

Art. 435 ust. 1 lit. c) CRR 

 

Zakres i charakter systemów raportowania 

i pomiaru ryzyka 

Ujawnienie nie dotyczy Banku 

 

Zatwierdzone przez organ zarządzający oświadczenie dotyczące adekwatności ustaleń dotyczących 

zarządzania ryzykiem, o którym mowa w art. 435 ust. 1 lit. f), zawarto w punkcie Oświadczeniu Zarządu 

Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie.  
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11) Tabela EU OV1 – Przegląd łącznych kwot ekspozycji na ryzyko 

 
Łączne kwoty ekspozycji na ryzyko 

Łączne wymogi w 
zakresie funduszy 

własnych 

a b c 

31.12.2021 30.09.2021 31.12.2021 

1 
Ryzyko kredytowe (z wyłączeniem ryzyka kredytowego 
kontrahenta) 

383 492 100  388  520 584 
(column a) * 8% 

30 679 368 

2 W tym metoda standardowa  383 492 100 388 520 584  
(column a) * 8% 

30 679 368 

3 W tym podstawowa metoda IRB (F-IRB)  - - - 

4 W tym metoda klasyfikacji - - - 

EU-4a 
W tym instrumenty kapitałowe według uproszczonej 

metody ważenia ryzykiem 
- - - 

5 W tym zaawansowana metoda IRB (A-IRB)  - - - 

6 Ryzyko kredytowe kontrahenta – CCR  - - - 

7 W tym metoda standardowa  - - - 

8 W tym metoda modeli wewnętrznych (IMM) - - - 

EU-8a W tym ekspozycje wobec kontrahenta centralnego - - - 

EU-8b W tym korekta wyceny kredytowej – CVA - - - 

9 W tym pozostałe CCR - - - 

10 Nie dotyczy       

11 Nie dotyczy       

12 Nie dotyczy       

13 Nie dotyczy       

14 Nie dotyczy       

15 Ryzyko rozliczenia  - - - 

16 
Ekspozycje sekurytyzacyjne w portfelu bankowym (po 
zastosowaniu pułapu) 

- - - 

17 W tym metoda SEC-IRBA  - - - 

18 W tym SEC-ERBA (w tym IAA) - - - 

19 W tym metoda SEC-SA  - - - 

EU-19a W tym 1250 % RW/odliczenie - - - 

20 
Ryzyko pozycji, ryzyko walutowe i ryzyko cen towarów 
(ryzyko rynkowe) 

0   (column a) * 8% 

21 W tym metoda standardowa  0   (column a) * 8% 

22 W tym metoda modeli wewnętrznych  - - - 

EU-22a Duże ekspozycje - - - 

23 Ryzyko operacyjne  46 304 463 45 682 488  
(column a) * 8% 

3 704 357 

EU-23a W tym metoda wskaźnika bazowego  46 304 463 45 682 488  
(column a) * 8% 

3 704 357 

EU-23b W tym metoda standardowa  - - - 

EU-23c W tym metoda zaawansowanego pomiaru  - - - 

24 
Kwoty poniżej progów odliczeń 

(podlegające wadze ryzyka równej 250 %) 
0 0  (column a) * 8% 

25 Nie dotyczy - - - 

26 Nie dotyczy - - - 

27 Nie dotyczy - - - 

28 Nie dotyczy - - - 

29 Ogółem 429 796 563 434 203 072  
(column a) * 8% 

34 383 725 
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12) Tabela EU OVC – Informacje ICAAP 

Podstawa prawna Numer wiersza Format dowolny 

Art. 438 lit. a) CRR a) Metoda stosowana do oceny adekwatności kapitału wewnętrznego 

Art. 438 lit. c) CRR b) Ujawnienie nie dotyczy Banku 

 

Podstawa prawna Numer wiersza Format dowolny 

Art. 438 lit. a) CRR a) 

 

W Banku funkcjonuje proces szacowania kapitału wewnętrznego zapewniający stałe pokrycie funduszami własnymi 

ryzyka wynikającego z działalności Banku, który stanowi integralną część systemu zarządzania ryzykiem w Banku.  

Kapitał wewnętrzny obejmuje wymogi w zakresie kapitału na ryzyka objęte wyznaczaniem kapitału regulacyjnego 

oraz dodatkowe wymogi w zakresie kapitału na ryzyka istotne, które nie zostały objęte wyznaczaniem kapitału 

regulacyjnego lub w ocenie Banku kapitał ten nie w pełni pokrywa te ryzyka. 

Przegląd procesu szacowania kapitału wewnętrznego oraz zarządzania kapitałowego polega na dokonaniu 
następujących czynności: 

1) identyfikacja wszystkich rodzajów ryzyka w działalności Banku lub możliwych do wystąpienia w roku po roku 

objętym przeglądem, ocena zidentyfikowanych rodzajów ryzyka pod kątem ich istotności, ustalenie profilu 
ryzyka Banku,  

2) identyfikacja procesów, w tym procesów zarządzania ryzykiem,  zbadanie czy procesy zarządzania ryzykiem 

obejmują odpowiednio wszystkie rodzaje  ryzyka identyfikowane w działalności Banku, 
3) na podstawie przeglądu procesów i procedur ocena poziomu narażenia na ryzyko istotne,  metod pomiaru ryzyka 

istotnego w tym: 
a) aktualności i kompletności regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania ryzykiem oraz 

istnienia lub przestrzegania limitów w zakresie zidentyfikowanych rodzajów ryzyka istotnego, , 

b) metodyk dokonywania testów warunków skrajnych, 
4) aktualności i kompletności regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania ryzykiem oraz istnienia lub 

przestrzegania limitów w zakresie zidentyfikowanych rodzajów ryzyka istotnego,  

5) ocena kompletności i adekwatności przyjętej w Banku Procedury ICAAP, w tym ocena poziomu dostosowania 

procesu szacowania kapitału wewnętrznego do skali i charakteru działalności Banku,  

6) ocena polityki kapitałowej, w tym: wystarczalności utrzymywanego przez Bank kapitału na pokrycie ryzyka 

występującego w działalności oraz zgodność wyników Banku z ustalonymi celami w zakresie adekwatności 
kapitałowej,  

7) ocena przyszłych wymogów kapitałowych w oparciu o obserwowany poziom i trend istotnych rodzajów ryzyka, 

kapitałowy test warunków skrajnych oraz ocena konieczności dokonywania odpowiednich korekt w planie 
strategicznym Banku, 

8) sformułowanie wniosków, w tym zalecenia dotyczące modyfikacji Procedury ICAAP, Polityki kapitałowej, 

9) sporządzenie i przedstawienie sprawozdania Zarządowi i Radzie Nadzorczej. 
 

W procesie szacowania kapitału wewnętrznego wykorzystywane są efekty pomiaru ryzyka, dokonywanego w oparciu 

o obowiązujące procedury w zakresie zarządzania tymi rodzajami ryzyka. 

Procedura oceny szacowania wymogów wewnętrznych jest poddawana  analizie przez Sekcję ds. ryzyka bankowego 

pod kątem: 
 weryfikacji kryteriów oceny istotności ryzyka, 

 przeprowadzanie analiz i monitoringu obszarów ryzyk trudno mierzalnych, nie uznanych przez Bank jako 

ryzyka istotne w oparciu o metodykę zawartą w procedurze Banku, 
 istotności poszczególnych rodzajów ryzyka, 

 konieczności uwzględnienia w rachunku wymogów kapitałowych innych niż ujęto w Instrukcji ryzyk, 

 występowania portfela handlowego w działalności Banku, 
 znaczących zmian w Strategii, profilu lub skali działalności Banku, 

 stosowanych metod pomiaru ryzyka, 

 oceny założeń i scenariuszy wykorzystywanych do wykonywania kapitałowych testów  warunków 
skrajnych, 

 zmian w strukturze organizacyjnej, 

  zmian zewnętrznych przepisów (ryzyko braku zgodności). 
 

Bank dokonuje agregacji wymogów kapitałowych na poszczególne rodzaje ryzyka uznane za istotne w oparciu o 

metodę minimalnego wymogu kapitałowego. Poziomem wyjściowym dla ustalenia kapitału wewnętrznego jest 

wyliczony regulacyjny wymóg kapitałowy.  

Bank wyznacza regulacyjne wymogi kapitałowe dla ryzyka: 

1) kredytowego – w oparciu o metodę standardową; 

2) operacyjnego – w oparciu o metodę wskaźnika bazowego; 
3) walutowego – w oparciu o metodę de minimis. 

 

Bank bada dostosowanie minimalnych wymogów kapitałowych do skali działalności w procesie przeglądu 
zarządczego procedury szacowania wymogów wewnętrznych.   W procesie szacowania wymogów dodatkowych 

wykorzystywane są efekty pomiaru ryzyka, dokonywanego w oparciu o obowiązujące procedury w zakresie 

zarządzania tymi ryzykami. 
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Wyznaczając wymagany poziom kapitału wewnętrznego, z wykorzystaniem w/w metod, Bank:  

1) ocenia czy regulacyjny wymóg kapitałowy w pełni pokrywa ryzyko kredytowe, operacyjne i walutowe i jeżeli 

jest to konieczne, to, zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami szacowania kapitału wewnętrznego, oblicza 
dodatkowy wymóg kapitałowy na te ryzyka; 

2) szacuje wymogi kapitałowe na pozostałe, istotne rodzaje ryzyka nie objęte wyznaczaniem regulacyjnych 

wymogów kapitałowych; 
3) wyznacza zagregowany kapitał wewnętrzny, stanowiący sumę wymogów, o których mowa w pkt 1 i 2. 

 

Podstawowym celem strategicznym w zakresie adekwatności kapitałowej jest budowa odpowiednich funduszy 
własnych, zapewniających bezpieczeństwo zgromadzonych depozytów przy osiągnięciu planowanego poziomu 

rentowności prowadzonej działalności. 

Cel ten realizowany jest poprzez zarządzanie adekwatnością kapitałową, obejmuje podstawowe kierunki działań: 
a) zwiększanie wysokości funduszy własnych; 

b) zapewnienie odpowiedniego poziomu kapitałów TIER I i TIER II; 

c) odpowiednie kształtowanie struktury bilansu Banku w celu utrzymania planowane poziomu wymogów 
kapitałowych, dostosowanych do wymagań Rozporządzenia 575/2013 UE; 

d) zarządzanie ryzykiem bankowym 

 
Cele szczegółowe zawarte są w Polityce kapitałowej Powiślańskiego Banku  Spółdzielczego w Kwidzynie stanowiącej 

uszczegółowienie Strategii zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w Powiślańskim Banku spółdzielczym w 

Kwidzynie. 

Realizacja celów kapitałowych odbywa się poprzez podejmowanie decyzji kapitałowych z zakresu struktury 

finansowania, podziału zysku oraz polityki dywidendowej. 

Bank przyjmuje następujące długoterminowe cele kapitałowe: 

1) Bank dąży do posiadania funduszy własnych Banku zapewniających utrzymanie łącznego  współczynnika 
kapitałowego (TCR) na poziomie określonym w strategii działania i w planie ekonomiczno-finansowym; 

2) Bank dąży do uzyskania następującej struktury kapitałów podstawowych: 

a) fundusz udziałowy: maksimum 10% 
b) fundusze pozostałe kapitału TIER I i TIER II – minimum 90% 

3) przeznaczanie co najmniej 95% wypracowanego zysku rocznego netto na zwiększenie funduszy własnych 

Banku; poziom odpisów z zysku jest uwarunkowany m.in.: 
a) strategią rozwoju Banku, 

b) bieżącą adekwatnością kapitałową Banku, 

c) zmiennością wyniku finansowego netto, 
d) obecną i przewidywaną sytuacją makroekonomiczną; 

e) funkcjonowaniem w ramach Systemu Ochrony Instytucjonalnej, 

f) spełnieniem rekomendacji i indywidualnych zaleceń wydawanych przez KNF 
 

4) Bank dąży do uzyskania takiej struktury funduszu udziałowego, aby suma znaczących pakietów udziałów, 

czyli pakietów przekraczających 5% funduszu udziałowego, nie przekroczyła 20% funduszu udziałowego 
Banku; 

 

Bank przeprowadza kapitałowe testy warunków skrajnych oraz opracowuje kapitałowe  plany awaryjne,  opisane w 
Polityce kapitałowej Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie. 

 

Bank uwzględnia potrzeby w zakresie kapitału wewnętrznego, w zależności od swojej strategii biznesowej, w ramach 

planowania kapitałowego (w tym w ramach planów finansowych). 
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13) Tabela EU REMA – Polityka wynagrodzeń 

Ujawniane informacje jakościowe  

a) 

Informacje dotyczące organów nadzorujących politykę wynagrodzeń. Ujawniane informacje obejmują: 

 Nazwę, skład oraz zadania i uprawnienia głównego organu (organu zarządzającego lub komisji ds. wynagrodzeń, stosownie 

do przypadku) nadzorującego politykę wynagrodzeń oraz liczbę posiedzeń tego głównego organu w roku obrachunkowym 

 Informacje dotyczące konsultantów zewnętrznych, których opinii zasięgnięto, organu, który zlecił im te opinie, oraz 

obszarów ram wynagrodzeń, jakich dotyczyły te opinie 

 Opis zakresu polityki wynagrodzeń instytucji (np. według regionów, linii biznesowych), w tym zakresu, w jakim ma ona 

zastosowanie do jednostek zależnych i oddziałów zlokalizowanych w państwach trzecich 

 Opis pracowników lub kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji 
  

 

Opis: 

 

Obowiązująca w Banku Polityka wynagrodzeń Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie jest 

podstawowym dokumentem w zakresie polityki i zasad odnoszących się do kształtowania wynagrodzeń 

pracowników Banku,  z uwzględnieniem zasad wynagradzania pracowników, którzy ze względu na 

szczególny rodzaj swojej roli w systemie zarządzania ryzykiem Banku, zostali objęci odrębnym reżimem 

regulacyjnym w tym zakresie.  

 

Polityka wynagrodzeń w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie przygotowywana jest przez 

Zarząd Banku (skład 3-osobowy) i zatwierdzana przez Radę Nadzorczą ( skład 13-osobowy).  

Rada Nadzorcza omawiała zagadnienia oceny polityki wynagrodzeń w 2021 roku.  

Z uwagi na skalę działalności Banku nie powoływano komisji/ komitetu ds. wynagrodzeń.  

Zarząd Banku w 2021 roku odbył 56 posiedzeń, natomiast Rada Nadzorcza 7 posiedzeń. 

 

Wdrożenie Polityki wynagrodzeń podlega niezależnemu wewnętrznemu przeglądowi dokonywanemu nie 

rzadziej niż raz do roku. Raport z Przeglądu przedstawiany jest Radzie Nadzorczej.  

Polityka wynagrodzeń podlega nadzorowi Rady Nadzorczej, która dokonuje corocznej oceny jej 

funkcjonowania. Wyniki dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny są przekazywane na  Zebraniu 

Przedstawicieli w ramach rocznego Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. Zebranie Przedstawicieli 

dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu Banku. 

W 2021 roku Rada Nadzorcza omawiała zagadnienia oceny polityki wynagrodzeń jeden raz. 

 

Bank nie korzystał z konsultanta zewnętrznego w zakresie ustalania polityki wynagrodzeń.  

 

Bank nie stosuje polityki wynagrodzeń wg regionów, czy linii biznesowych. Bank nie posiada jednostek 

zależnych i oddziałów zlokalizowanych w państwach trzecich. 

Pracowników, których  działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku identyfikuje się na 

podstawie: 

1) kryteriów o charakterze ilościowym i jakościowym zawartych w delegowanym Komisji wydanym 

na podstawie art. 94 ust. 2 dyrektywy 2013/36/UE – zwanym dalej Rozporządzeniem 

Delegowanym, 

2) zasady proporcjonalności – w tym przepisów § 30. ust 2 Rozporządzenia. MF - tzn. Bank stosuje 

Rozporządzenie MF odpowiednio do formy prawnej, w jakiej działa, rozmiaru działalności, ryzyka 

związanego z prowadzoną działalnością, wewnętrznej organizacji oraz charakteru, zakresu i stopnia 

złożoności prowadzonej działalności. 

Przez osoby zajmujące stanowiska istotne w Banku rozumie się członków Zarządu Banku (3 osoby), 

Stanowisko ds. zgodności oraz Dyrektora Wydziału Zarządzania Ryzykami  

b) 
Informacje dotyczące projektu i struktury systemu wynagradzania określonego personelu. Ujawniane informacje obejmują: 

• 
Przegląd kluczowych cech i celów polityki wynagrodzeń oraz informacje dotyczące procesu decyzyjnego stosowanego przy 

ustalaniu polityki wynagrodzeń oraz roli odpowiednich zainteresowanych stron 
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• Informacje dotyczące kryteriów stosowanych do pomiaru wyników oraz korekty ex ante i ex post z tytułu ryzyka 

• 

Informacje, czy organ zarządzający lub komisja ds. wynagrodzeń, jeżeli została ustanowiona, dokonały przeglądu polityki 

wynagrodzeń instytucji w ciągu ostatniego roku, a jeżeli tak – opis wszelkich wprowadzonych zmian, przyczyny tych zmian oraz 

ich wpływ na wynagrodzenia 

 

Informacje na temat sposobu, w jaki instytucja zapewnia niezależność wynagrodzenia osób pełniących funkcje kontroli wewnętrznej 

od jednostek, które osoby te nadzorują 

 

Opis:  
 

Postanowienia Polityki wynagrodzeń  dotyczą zasad wynagradzania wszystkich pracowników,  

w tym: 

1) pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku; 

2) pracowników bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w sprzedaż produktów bankowych lub 

świadczenie usług bankowych bezpośrednio dla klientów; 

3) członków organów Banku. 

 

Polityka wynagrodzeń w Powiślańskim Banku Spółdzielczym  w Kwidzynie  zwana dalej Polityką 

wynagrodzeń określa zasady ustalania, wypłacania i monitorowania wynagrodzeń pracowników, w tym 

osób których działalność ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku. 

 

Wprowadzenie i stosowanie Polityki wynagrodzeń ma na celu: 

1) prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i nie zachęca do podejmowania nadmiernego ryzyka 

wykraczającego poza zatwierdzony przez Radę Nadzorczą akceptowalny ogólny poziom ryzyka; 

2) realizację strategii zarządzania Bankiem i strategii zarządzania ryzykiem oraz ograniczenie konfliktu 

interesów. 

Bank prowadzi i realizuje Politykę wynagrodzeń odpowiednio do formy prawnej w jakiej działa, rozmiaru 

działalności, ryzyka związanego z prowadzoną działalnością, wewnętrznej organizacji oraz charakteru, 

zakresu i stopnia złożoności prowadzonej działalności. Polityka pełni jednocześnie rolę „polityki zmiennych 

składników wynagrodzeń”, o ile jej występowania wynika z odrębnych regulacji wewnętrznych. 

 

Polityka wynagrodzeń określa: 

a) stałe składniki wynagrodzeń obejmujące stałe składniki wynagrodzeń, zależne od doświadczenia 

zawodowego i zakresu odpowiedzialności związanej z pełnioną funkcją, a  także jednorazowe odprawy i 

rekompensaty z  tytułu zakończenia stosunku pracy lub inne świadczenia wynikające z przepisów prawa lub 

Regulaminu wynagradzania, przysługujące na równych warunkach wszystkim pracownikom, nie związane 

z wynikami osiąganymi przez Bank lub wynikami pracy danego zidentyfikowanego pracownika, 

b) zmienne składniki wynagrodzeń obejmujące zmienne składniki wynagrodzeń, zależne od 

zrównoważonych i dostosowanych do ryzyka wyników lub innych czynników określonych w Polityce 

wynagrodzeń, w szczególności premie przyznawane członkom Zarządu Banku na podstawie uchwały Rady 

Nadzorczej oraz premie przyznawane przez Zarząd  innym zidentyfikowanym pracownikom, 

c)  zasady oceny efektów pracy zidentyfikowanych pracowników. Ocena wyników odbywa się za  co 

najmniej trzyletni okres, 

d)  zasady wypłacania zmiennych składników wynagrodzeń. 

 

Polityka wynagrodzeń w zakresie osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka 

Banku prowadzona jest zgodnie z zasadą proporcjonalności, w szczególności uwzględnia przepisy zawarte 

w: 

1) art. 9ca ust. 1 b Ustawy Prawo Bankowe – tzn. Bank, nie jest dużą instytucją, a średnia wartość aktywów, 

obliczona dla czteroletniego okresu bezpośrednio poprzedzającego okres objęty Polityką (bieżący rok 

obrachunkowy), nie przekracza równowartości w złotych 5 000 000 000 euro – w związku z tym stosuje 

politykę wynagrodzeń w ograniczonym zakresie wobec osób, spełniających kryteria poziomu i struktury 

wynagrodzenia:  

a) stosowanie polityki wynagrodzeń w ograniczonym zakresie dotyczy zmiennych składników 

wynagrodzenia oraz uznaniowych świadczeń emerytalnych; 

b) ograniczony zakres stosowania Polityki dotyczy braku konieczności przyznawania co najmniej 

50% zmiennych składników wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych, odroczenia 
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wypłaty co najmniej 40% zmiennych składników wynagrodzenia oraz wstrzymania wypłaty 

uznaniowych świadczeń emerytalnych w postaci instrumentów finansowych; 

2) oraz § 30 ust. 2 Rozporządzenia MF - tzn. Bank stosuje przepisy Rozporządzenia MF, będącego jedną z 

podstaw prawnych przyjęcia Polityki, odpowiednio do formy prawnej, w jakiej Bank działa, rozmiaru 

działalności, ryzyka związanego z prowadzoną działalnością, wewnętrznej organizacji oraz charakteru, 

zakresu i stopnia złożoności prowadzonej działalności. 

Polityka wynagrodzeń oparta jest na zasadzie równości wynagrodzeń za tę samą pracę lub pracę o tej samej 

wartości i jest neutralna pod względem płci. 

Polityka wynagrodzeń podlega corocznemu przeglądowi pod kątem aktualności i adekwatności, informacje 

dotyczące weryfikacji są przedstawiane do wiadomości Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, akceptacja zmian 

w Polityce wynagrodzeń wymaga uchwalenia przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku.  

c) 

Opis sposobu uwzględniania obecnego i przyszłego ryzyka w procesach kształtowania wynagrodzeń. Ujawniane informacje obejmują 

przegląd kluczowych rodzajów ryzyka, metod dokonywania ich pomiaru oraz wpływu tych działań na wynagrodzenie 

 

Opis: 

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń uwzględniana jest sytuacja finansowa Banku. Ocena wyników całego 

Banku obejmuje  ocenę spełnienia kryteriów ilościowych obejmujących koszt ryzyka, koszt kapitału i 

płynności, a także wyniki Banku w perspektywie trzyletniej.  

Całkowite wynagrodzenie zmienne przyznane przez Bank pracownikom nie może ograniczać zdolności Banku 

do utrzymania lub przywrócenia prawidłowej bazy kapitałowej w dłuższym okresie i powinno uwzględniać 

interesy udziałowców, deponentów i wszelkich innych zainteresowanych stron. Wynagrodzenie zmienne nie 

powinno być przyznawane ani wypłacane, jeżeli skutkowałoby to utratą prawidłowej bazy kapitałowej. 

Bank ustala zasady przyznawania indywidualnych wynagrodzeń zmiennych tak, aby zachęty do podejmowania 

ryzyka były zrównoważone z zachętami do zarządzania ryzykiem, w szczególności poprzez ustalanie celów 

wrażliwych na ryzyko, uwzględnianie zarówno osiąganych wyników, jak i przestrzegania zasad 

obowiązujących w Banku oraz wskazywanie maksymalnych poziomów premii, w tym stosunku zmiennego 

wynagrodzenia do stałego wynagrodzenia  

Decyzja, o przyznaniu indywidualnego wynagrodzenia zmiennego, podejmowana jest na podstawie oceny 

efektów pracy danego pracownika, jednostki/komórki organizacyjnej i całego Banku, w szczególności na 

podstawie oceny poziomu realizacji celów i uwzględnia podejmowane ryzyko. 

Cele wyznaczane pracownikom, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku 

stanowią wypadkową głównych celów finansowych i niefinansowych Banku i uwzględniają zakres 

odpowiedzialności pracownika na danym stanowisku.  

Zarząd Banku, nie rzadziej niż raz w roku, identyfikuje pracowników, których działalność zawodowa ma 

istotny wpływ na profil ryzyka w Banku, w oparciu o kryteria ilościowe i jakościowe. 

 

W zakresie zmiennych składników wynagrodzeń Bank określił  katalog stanowisk, których działalność 

zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku (tzw. zidentyfikowanych pracowników).  

 

d) 

Stosunek stałych składników wynagrodzenia do zmiennych składników wynagrodzenia, ustalony zgodnie z art. 94 ust. 1 lit. g) CRD 

 

Na system wynagrodzeń w Banku składają się wynagrodzenia stałe i wynagrodzenia zmienne, przy czym stałe 

składniki stanowią na tyle dużą część łącznego wynagrodzenia, aby możliwe było prowadzenie elastycznej 

polityki zmiennych składników wynagrodzenia, w tym obniżanie lub nie przyznawanie w ogóle zmiennych 

składników wynagrodzenia. 

Całkowite wynagrodzenie zmienne przyznane przez Bank pracownikom nie może ograniczać zdolności Banku 

do utrzymania lub przywrócenia prawidłowej bazy kapitałowej w dłuższym okresie i powinno uwzględniać 

interesy udziałowców, deponentów i wszelkich innych zainteresowanych stron. Wynagrodzenie zmienne nie 

powinno być przyznawane ani wypłacane, jeżeli skutkowałoby to utratą prawidłowej bazy kapitałowej. 

 

e) 

Opis działań instytucji zmierzających do powiązania poziomu wynagrodzenia z wynikami osiągniętymi w okresie pomiaru wyników. 

Ujawniane informacje obejmują: 

• Przegląd głównych kryteriów i wskaźników wyników mających zastosowanie do instytucji, linii biznesowych i osób fizycznych 
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• 
Przegląd sposobu, w jaki wynagrodzenie zmienne pracownika jest powiązane z wynikami uzyskiwanymi na szczeblu 

instytucjonalnym i wynikami indywidualnymi 

• 
Informacje o kryteriach stosowanych do określenia równowagi między różnymi rodzajami instrumentów przyznawanych 

pracownikom, w tym akcjami, równoważnymi udziałami własnościowymi, opcjami i innymi instrumentami 

 

Informacje o środkach, które instytucja wdroży w celu dostosowania zmiennych składników wynagrodzenia w przypadku słabych 

wskaźników wyników, w tym o kryteriach instytucji służących określeniu wskaźników „słabych” wyników 

 
Niniejsze ujawnienie Banku nie dotyczy. 

f) 

Opis działań instytucji zmierzających do dostosowania wynagrodzenia w celu uwzględnienia wyników długoterminowych. 

Ujawniane informacje obejmują: 

• 

Przegląd polityki instytucji w zakresie odraczania płatności, wypłaty w instrumentach, okresów zatrzymania wynagrodzenia 

zmiennego oraz nabywania uprawnień do takiego wynagrodzenia, w tym w przypadkach, gdy jest ono różne dla poszczególnych 

pracowników lub kategorii pracowników 

• 
Informacje na temat stosowanych przez instytucję kryteriów dokonywania korekt ex post (zmniejszenie wysokości wypłaty w 

okresie odroczenia (malus) i odebranie wcześniej wypłaconej premii (clawback), jeżeli zezwala na to prawo krajowe) 

• 

W stosownych przypadkach – wymogi w zakresie posiadania udziałów w instytucji, które mogą zostać nałożone na określony 

personel 

 

Niniejsze ujawnienie Banku nie dotyczy. 

g) 

Opis głównych parametrów i uzasadnienie wszelkiego rodzaju systemów składników zmiennych i wszelkich innych świadczeń 

niepieniężnych zgodnie z art. 450 ust. 1 lit. f) CRR Ujawniane informacje obejmują: 

• 

Informacje na temat szczegółowych wskaźników efektywności stosowanych do określenia zmiennych składników wynagrodzenia 

oraz kryteriów stosowanych do określenia równowagi między różnymi rodzajami przyznanych instrumentów, w tym akcjami, 

równoważnymi udziałami własnościowymi, instrumentami związanymi z akcjami, równoważnymi im instrumentami 

niepieniężnymi, opcjami i innymi instrumentami 

 

Niniejsze ujawnienie Banku nie dotyczy. 

h) 

Na żądanie odnośnego państwa członkowskiego lub właściwego organu – łączne wynagrodzenie dla każdego członka organu 

zarządzającego lub kadry kierowniczej wyższego szczebla 

 

    Niniejsze ujawnienie Banku nie dotyczy. 

i) 

Informacje o tym, czy instytucja korzysta z odstępstwa określonego w art. 94 ust. 3 CRD zgodnie z art. 450 ust. 1 lit. k) CRR 

• 

Do celów niniejszej litery instytucje korzystające z takiego odstępstwa wskazują, czy odbywa się to na podstawie przepisów art. 

94 ust. 3 lit. a) lub b) CRD. Instytucje wskazują również, w odniesieniu do których zasad dotyczących wynagrodzeń stosują 

odstępstwo lub odstępstwa, oraz podają liczbę członków personelu korzystających z tego odstępstwa lub z tych odstępstw oraz ich 

łączne wynagrodzenie, z podziałem na wynagrodzenie stałe i zmienne 

 

Bank nie korzysta z odstępstwa określonego w art.94 ust. 3 CRD zgodnie z art. 450 ust. 1 lit. k) CRR 

j)      Niniejsze ujawnienie Banku nie dotyczy.  

 



 

14) Tabela EU REM1 – Wynagrodzenie przyznane za dany rok obrachunkowy 

    a b c d 

  

Funkcja nadzorcza organu 

zarządzającego 

Funkcja zarządcza organu 

zarządzającego  

Pozostali członkowie kadry 

kierowniczej wyższego 
szczebla 

Pozostały określony 

personel 

1 

Wynagrodzenie stałe 

Liczba pracowników należących do określonego personelu 13 3 2 - 

2 Wynagrodzenie stałe ogółem 220 tyś. zł 965 tyś. zł 227 tyś. zł - 

3 W tym: w formie środków pieniężnych 220 tyś. zł 965 tyś. zł 227 tyś. zł - 

4 (Nie ma zastosowania w UE)     
EU-4a W tym: akcje lub odpowiadające im tytuły własności - - - - 

5 

W tym: instrumenty związane z akcjami lub równoważne instrumenty 

niepieniężne  - - - - 

EU-5x W tym: inne instrumenty - - - - 

6 (Nie ma zastosowania w UE)     
7 W tym: inne formy - - - - 

8 (Nie ma zastosowania w UE)     
9 

Wynagrodzenie 

zmienne 

Liczba pracowników należących do określonego personelu - 3 2 - 

10 Wynagrodzenie zmienne ogółem - 107 tyś. zł 21 tyś. zł - 

11 W tym: w formie środków pieniężnych - 107 tyś. zł 21 tyś. zł - 

12 W tym: odroczone - - - - 

EU-13a W tym: akcje lub odpowiadające im tytuły własności - - - - 

EU-14a W tym: odroczone - - - - 

EU-13b 

W tym: instrumenty związane z akcjami lub równoważne instrumenty 

niepieniężne  - - - - 

EU-14b W tym: odroczone - - - - 

EU-14x W tym: inne instrumenty - - - - 

EU-14y W tym: odroczone - - - - 

15 W tym: inne formy - - - - 

16 W tym: odroczone - - - - 

17 Wynagrodzenie ogółem (2 + 10) 220 tyś. zł 1 072 tyś. zł 248 tyś. zł - 

 



 

15) Tabela EU REM2 – Płatności specjalne na rzecz pracowników, których działalność zawodowa ma 

istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (określony personel) 

W roku 2021 w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie nie miały miejsca wypłaty wymienione poniżej. 

   a b c d 

  

Funkcja nadzorcza 

organu zarządzającego 

Funkcja zarządcza 

organu zarządzającego  

Pozostali członkowie kadry 

kierowniczej wyższego 
szczebla 

Pozostały określony 

personel 

  Gwarantowane wypłaty wynagrodzenia zmiennego  

1 Gwarantowane wypłaty wynagrodzenia zmiennego – liczba pracowników należących do określonego personelu   
      

2 Gwarantowane wypłaty wynagrodzenia zmiennego – kwota łączna         

3 

W tym gwarantowane wypłaty wynagrodzenia zmiennego dokonywane w danym roku obrachunkowym, które 

nie są uwzględniane w górnym pułapie premii 
        

  Odprawy przyznane w poprzednich okresach i wypłacone w danym roku obrachunkowym 

4 

Odprawy przyznane w poprzednich okresach i wypłacone w danym roku obrachunkowym – liczba pracowników 

należących do określonego personelu 
        

5 Odprawy przyznane w poprzednich okresach i wypłacone w danym roku obrachunkowym – kwota łączna         

  Odprawy przyznane w danym roku obrachunkowym 

6 Odprawy przyznane w danym roku obrachunkowym – liczba pracowników należących do określonego personelu         

7 Odprawy przyznane w danym roku obrachunkowym – kwota łączna         

8 W tym odprawy wypłacone w danym roku obrachunkowym          

9 W tym odprawy odroczone         

10 

W tym odprawy wypłacone w danym roku obrachunkowym, które nie są uwzględniane w górnym pułapie 

premii         

11 W tym najwyższa wypłata przyznana jednej osobie         

 

 

 



16) Tabela EU REM3 – Wynagrodzenie odroczone 

 W roku 2021 w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie nie wystąpiły wynagrodzenia odroczone.  

  a b c d e f EU - g EU - h 

 

Odroczone i zatrzymane 
wynagrodzenie 

Łączna kwota 
odroczonego 

wynagrodzenia 

przyznanego za 
poprzednie okresy 

wykonywania 

obowiązków 

 
W tym kwota 

wynagrodzenia 

przysługującego w 
danym roku 

obrachunkowym 

 
W tym kwota 

wynagrodzenia 

przysługującego w 
kolejnych latach 

obrachunkowych 

Kwota korekty z tytułu 
wyników dokonanej w 

danym roku 

obrachunkowym w celu 
uwzględnienia 

odroczonych 

wynagrodzeń 
przysługujących w 

danym roku 

obrachunkowym 

Kwota korekty z tytułu 
wyników dokonanej w 

danym roku 

obrachunkowym w celu 
uwzględnienia 

odroczonych 

wynagrodzeń 
przysługujących w 

przyszłych latach 

wykonywania 
obowiązków 

Łączna kwota korekty 
w ciągu danego roku 

obrachunkowego 

wynikająca z 
pośrednich korekt ex 

post (tj. zmiany 

wartości odroczonych 
wynagrodzeń 

wynikające ze zmian 

cen instrumentów) 

Łączna kwota 
odroczonych 

wynagrodzeń 

przyznanych przed 
danym rokiem 

obrachunkowym i 

faktycznie wypłaconych 
w danym roku 

obrachunkowym  

Łączna kwota 
odroczonych 

wynagrodzeń 

przyznanego za 
poprzedni okres 

wykonywania 

obowiązków, które 
przysługuje, ale podlega 

okresom zatrzymania 

1 

Funkcja nadzorcza organu 

zarządzającego 

  

              

2 
W formie środków 

pieniężnych                 

3 

 

Akcje lub odpowiadające im tytuły 
własności                 

4 

Instrumenty związane z 

akcjami lub równoważne 
instrumenty niepieniężne                  

5 Inne instrumenty                 

6 Inne formy                 

7 

Funkcja zarządcza organu 

zarządzającego                 

8 
W formie środków 

pieniężnych                 

9 

 

Akcje lub odpowiadające im tytuły 
własności                 

1

0 

Instrumenty związane z 

akcjami lub równoważne 

instrumenty niepieniężne                  

1

1 Inne instrumenty                 

1

2 Inne formy                 

1

3 

Pozostali członkowie kadry 

kierowniczej wyższego szczebla                 

1

4 

W formie środków 

pieniężnych                 

1

5 

 

Akcje lub odpowiadające im tytuły 

własności                 



Informacje podlegające ujawnieniu Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie według stanu na 31.12.2021 r.   

 

44 

 
 

1
6 

Instrumenty związane z 

akcjami lub równoważne 
instrumenty niepieniężne                  

1

7 Inne instrumenty   

  

            

1
8 Inne formy                 

1

9 Pozostały określony personel                 

2
0 

W formie środków 
pieniężnych                 

2

1 

 

Akcje lub odpowiadające im tytuły 

własności                 

2
2 

Instrumenty związane z 

akcjami lub równoważne 
instrumenty niepieniężne                  

2

3 Inne instrumenty                 

2
4 Inne formy                 

2

5 Łączna kwota                 

 

 



17) Tabela EU REM4 – Wynagrodzenie w wysokości co najmniej 1 mln 

EUR rocznie 

Bank nie ma kategorii osób osiągających wynagrodzenie co najmniej 1 mln EUR rocznie. Wzór ujawnienia 

pominięto. 

18) Ujawnienia informacji dotyczące ryzyka operacyjnego – zgodnie z 

Rekomendacją M KNF 

W 2021 roku w Banku zostały ujawnione zdarzenia ryzyka operacyjnego, które obejmowały straty operacyjne 

rzeczywiste i potencjalne, zaprezentowane w poniższej tabeli, na łączną kwotę 36 989,45 zł brutto i 18 027,95 

zł netto. 

Wykaz poszczególnych kategorii  został przedstawiony poniżej: 

KATEGORIE ZDARZEŃ 
2021 ROK 

Kategoria ogólna Kategoria szczegółowa 
Straty 

brutto* 

Straty 

netto** 

Oszustwo wewnętrzne 
Działania nieuprawnione  0 0  

Kradzież i oszustwo  0 0 

Oszustwo zewnętrzne 
Kradzież i oszustwo 10 333,15  35,95  

Bezpieczeństwo systemów     

Zasady dotyczące zatrudnienia oraz 

bezpieczeństwo w miejscu pracy 

Stosunki pracownicze 0  0  

Bezpieczeństwo środowiska pracy 0  0  

Podziały i dyskryminacja 0  0  

Klienci, produkty i normy prowadzenia 

działalności 

Obsługa klientów, ujawnianie informacji o klientach, 

zobowiązania względem Klientów 1 312,19  880,79  

Niewłaściwe praktyki biznesowe lub rynkowe     

Wady produktów 0  0  

Klasyfikacja Klienta i ekspozycje 0  0  

Usługi doradcze 0  0  

Szkody w rzeczowych aktywach trwałych  Klęski żywiołowe i inne zdarzenia 176,25  176,25  

Zakłócenia działalności gospodarczej i awarie 

systemu 

Systemy 
14 788,41  14 368,37  

Klęski żywiołowe i inne zdarzenia 0  0  

Wykonywanie transakcji, dostawa i zarządzanie 

procesami  

Wprowadzanie do systemu, wykonywanie, rozliczanie i 

obsługa transakcji 10 379,45  2 566,59  

Monitorowanie i sprawozdawczość 0  0  

Napływ i dokumentacja klientów 0  0  

Zarządzanie rachunkami klientów 0  0  

Kontrahenci niebędący Klientami Banku (np. izby 

rozliczeniowe) 0  0  

Sprzedawcy i dostawcy 0  0  

Razem       36 989,45             18 027,95                      

 

*Straty brutto według stanu na 31.12.2021 obejmują straty zrealizowane, jak i straty, które nie zostały jeszcze zrealizowane, nie uwzględniają z 

kolei odzysków bezpośrednich ani odzysków z tytułu mechanizmów transferu ryzyka 

**Straty netto według stanu na 31.12.2021 obejmują straty zrealizowanego uwzględnieniu odzysków bezpośrednich oraz odzysków z tytułu 

mechanizmów transferu ryzyka 
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Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, obejmującym również obszar 

bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w Banku jest:  

1) minimalizowanie strat z tytułu ryzyka operacyjnego, 

2) zapobieganie lub odpowiednie zarządzanie niwelowania skutków zagrożeń o charakterze  

katastroficznym lub zagrażających utratą ciągłości działania Banku 

3) usprawnienie działań prowadzonych przez Bank  

Cel ten realizowany jest poprzez zarządzanie ryzykiem operacyjnym  obejmujące podstawowe kierunki 

działań ( cele pośrednie) : 

- określenie podstawowych procesów niezbędnych do zarządzania ryzykiem operacyjnym 

- prowadzenie i analiza rejestru incydentów i strat z tytułu ryzyka operacyjnego; 

- opracowanie ogólnych zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym, w tym zasady identyfikacji, pomiaru, 

oceny, monitorowania, zabezpieczania i transferu ryzyka operacyjnego; 

- zarządzanie kadrami; 

- określenie docelowego profilu ryzyka operacyjnego, uwzgledniającego skalę i profil ryzyka obciążającego 

Bank; 

- zdefiniowanie tolerancji/ apetytu Banku na ryzyko operacyjne, 

- przyjęcie założeń dla systemu kontroli wewnętrznej w zakresie ryzyka operacyjnego; 

- weryfikacja spójności procedur wewnętrznych Banku z regulacjami zewnętrznymi. 

 

19) Ujawnienia informacji dotyczące ryzyka płynności – zgodnie z 

Rekomendacją P KNF 

Zgodnie z Rekomendacją P KNF nr 18 Bank ujawnia informacje, które umożliwiają uczestnikom rynku 

rzetelną ocenę systemu zarządzania ryzykiem płynności Banku oraz jego pozycji płynności. 

Bank definiuje ryzyko płynności jako zagrożenie utraty zdolności do finansowania aktywów i terminowego 

wykonania zobowiązań w toku normalnej działalności Banku lub w innych warunkach, które można 

przewidzieć, powodujące konieczność poniesienia nieakceptowalnych strat. W ramach ryzyka płynności Bank 

identyfikuje ryzyko finansowania, rozumiane jako niedostatek stabilnych źródeł finansowania w perspektywie 

średnio i długoterminowej, skutkujące rzeczywistym lub potencjalnym ryzykiem niewywiązania się przez 

Bank ze zobowiązań finansowych w momencie ich wymagalności w perspektywie średnio i długoterminowej, 

bądź w całości, bądź związanym z koniecznością poniesienia nieakceptowalnych kosztów finansowania. 

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie jest członkiem Zrzeszenia BPS, które tworzy BPS S.A. (Bank 

Zrzeszający) i zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze. Bank jest również Uczestnikiem Systemu Ochrony BPS, 

będącego instytucjonalnym systemem ochrony utworzonym w celu ochrony uczestników, a w szczególności 

w celu zagwarantowania ich płynności i wypłacalności w celu uniknięcia upadłości, gdyby okazała się ona 

konieczna. 

W ramach Systemu Ochrony BPS Uczestnicy utworzyli, działającą w formie spółdzielni osób prawnych, tzw. 

jednostkę zarządzającą systemem ochrony (dalej „Spółdzielnia”), która jest umocowania do zarządzania 

Systemem Ochrony BPS. 
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W związku z uczestnictwem Banku w Zrzeszeniu BPS i Systemie Ochrony BPS zarządzanie ryzykiem 

płynności w Banku odbywa się zgodnie z zasadami ustalonymi w Zrzeszeniu i Systemie. W ramach tych 

procesów: 

1) Bank Zrzeszający realizuje m.in. następujące zadania: 

a) prowadzenie rozliczeń pieniężnych Banków Spółdzielczych; 

b) zabezpieczanie Banków Spółdzielczych przed ryzykiem związanym z zakłóceniami w 

realizacji rozliczeń międzybankowych; 

c) zabezpieczanie płynności śróddziennej dla Banków Spółdzielczych; 

d) prowadzenie rachunków bieżących Banków Spółdzielczych; 

e) udzielanie kredytów (w tym w rachunku bieżącym) Bankom Spółdzielczym zgodnie 

z regulacjami wewnętrznymi Banku Zrzeszającego; 

f) gromadzenie nadwyżek środków Banków Spółdzielczych; 

g) prowadzenie rachunków Depozytu obowiązkowego; 

h) utrzymywanie aktywów płynnych stanowiących pokrycie środków Depozytu obowiązkowego; 

i) wyznaczanie i utrzymywanie zagregowanego wymogu pokrycia płynności (LCR); 

j) pośredniczenie w zakupie przez Banki Spółdzielcze papierów wartościowych w ramach 

limitów ustalonych przez Spółdzielnię; 

2) Spółdzielnia realizuje m.in. następujące zadania: 

a) udzielanie pomocy płynnościowej Uczestnikom, zgodnie z przepisami obowiązującymi 

w Systemie Ochrony BPS; 

b) wyznaczanie minimalnego zasobu aktywów płynnych w Systemie Ochrony BPS (m.in. 

poprzez aktualizację kwoty Depozytu obowiązkowego); 

c) ustalanie limitów ryzyka płynności w Systemie Ochrony BPS; 

d) monitorowanie poziomu płynności Uczestników na zasadzie indywidualnej i zagregowanej; 

e) prowadzenie wymiany informacji o ryzyku płynności pomiędzy Uczestnikami; 

f) przeprowadzanie zagregowanych testów warunków skrajnych według scenariuszy 

określonych w Grupowym Planie Naprawy; 

g) opracowanie procedur wzorcowych dotyczących zarządzania ryzykiem płynności. 

 

Polityka zarządzania ryzykiem płynności i finansowania ma całościowy i skonsolidowany charakter:  

a) całościowy charakter zarządzania oznacza uwzględnienie wszystkich istotnych dla Banku rodzajów 

ryzyka i zależności między nimi; 

b) skonsolidowane zarządzanie ryzykiem płynności i finansowania oznacza objęcie procesem 

zarządzania wszystkich jednostek Banku. 

System zarządzania ryzykiem płynności i finansowania Banku składa się z trzech niezależnych poziomów:  

a) zarządzania działalnością operacyjną Banku – I poziom zarządzania, 

b) monitorowanie ryzyka płynności i finansowania – II poziom zarządzania, 

c) kontrola ryzyka płynności i finansowania – II poziom zarządzania oraz komórkę audytu wewnętrznego 

wykonywaną przez SSOZ BPS – III poziom zarządzania. 

Głównymi pojęciami stosowanymi w pomiarze pozycji płynnościowej Banku i w zarządzaniu ryzykiem 

płynności są: 

1) aktywa płynne (bufor płynności) - aktywa łatwo wymienialne na gotówkę; do aktywów płynnych 

zalicza się w szczególności: gotówkę w kasach i skarbcu, rachunki bieżące złotowe i walutowe w 

Banku Zrzeszającym (z wyłączeniem rezerwy obowiązkowej), lokaty typu O/N, lokaty złotowe i 

walutowe z terminem zapadalności do 7 dni (niezablokowane), pozostałe należności od podmiotów 
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regulowanych  z terminem zapadalności do 7 dni, instrumenty dłużne o niskim ryzyku w kwocie 

możliwej do uzyskania w ciągu 7 dni (niezablokowane) (np. bony pieniężne, bony skarbowe, obligacje 

skarbowe, na które istnieje płynny rynek wtórny), lokaty walutowe i złotowe z terminem zapadalności 

powyżej 7 dni i nie przekraczającym 30 dni (niezablokowane), pozostałe należności od podmiotów 

regulowanych z terminem zapadalności powyżej 7 dni i nie przekraczającym 30 dni, instrumenty 

dłużne o niskim ryzyku w kwocie możliwej do uzyskania w okresie powyżej 7 dni i do 30 dni, nie ujęte 

w podstawowej rezerwie płynności; 

2) baza depozytowa – zobowiązania terminowe i bieżące wobec osób fizycznych oraz innych podmiotów 

niefinansowych z wyłączeniem transakcji dotyczących obrotu na hurtowym rynku finansowym; 

3) depozyty – baza depozytowa oraz depozyty podmiotów finansowych, z wyłączeniem depozytów 

banków; 

4) płynność śróddzienna (bieżąca) – zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w trakcie 

bieżącego dnia; 

5) płynność krótkoterminowa – zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w terminie 

płatności przypadającym w okresie 30 kolejnych dni; 

6) płynność średnioterminowa – zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w terminie 

płatności przypadającym w okresie powyżej 1 miesiąca i do 12 miesięcy; 

7) płynność długoterminowa – zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w terminie 

płatności przypadającym w okresie powyżej 12 miesięcy; 

8) bufor płynności – aktywa płynne; 

9) nadwyżka płynności – nadwyżka nieobciążonych, wysokiej jakości aktywów płynnych, stanowiąca 

zabezpieczenie na wypadek zrealizowania się trzech scenariuszy warunków skrajnych płynności. 

Nadwyżki płynności są obliczane na podstawie scenariuszowych testów warunków skrajnych opartych 

na urealnionym zestawieniu płynności dla określonych horyzontów przeżycia. Nadwyżka płynności 

składa się z wartości podstawowej i uzupełniającej. 

 

W zakresie strategii finansowania swojej działalności Bank stosuje podejście oparte na wykorzystaniu 

stabilnej części bazy depozytowej jako podstawowego źródła finansowania. Głównym źródłem finansowania 

działalności Banku są depozyty od sektora niefinansowego; ich udział w ogólnej sumie pasywów stanowił 

80,32% na koniec 2021 roku. Bank posiada i aktualizuje w okresach rocznych plan pozyskiwania i 

utrzymywania środków uznawanych za stabilne źródło finansowania. Nadwyżki zgromadzonych środków, 

których Bank nie wykorzysta na działalności kredytową lub nie przeznaczonych na zakup innych aktywów 

(w tym aktywów płynnych), gromadzone są w Banku Zrzeszającym. Bank może zagospodarować nadwyżkę 

środków w inny sposób tylko za zgodą Banku Zrzeszającego. 

Bank dostosowuje skalę działania do możliwości zapewnienia stabilnego finansowania. Bank zakłada 

możliwość pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania z Banku Zrzeszającego, na zasadach i w zakresie 

możliwości Banku Zrzeszającego (finansowanie zabezpieczone). W sytuacji awaryjnej, dodatkowym źródłem 

finansowania mogą być również środki utrzymywane w ramach Depozytu obowiązkowego oraz wsparcie 

płynnościowe z Funduszu Zabezpieczającego na zasadach określonych w Umowie Systemu Ochrony BPS, a 

także pozyskanie kredytu refinansowego z NBP. 

W celu utrzymywania ryzyka płynności na odpowiednim poziomie oraz sprostania zapotrzebowaniu na środki 

płynne w sytuacjach kryzysowych Bank utrzymuje odpowiednią wielkość nadwyżki aktywów nieobciążonych 

(nadwyżka płynności), które mogą być natychmiast wykorzystywane przez Bank jako źródło środków 

płynnych. Za aktywa nieobciążone Bank uznaje aktywa, które spełniają łącznie wszystkie z niżej 

wymienionych kryteriów: 

1) brak obciążeń; 

2) wysoka jakość kredytowa; 
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3) łatwa zbywalność; 

4) brak prawnych, regulacyjnych i operacyjnych przeszkód do wykorzystania aktywów w celu 

pozyskania środków; 

5) sprzedaż aktywa nie oznacza konieczności podejmowania nadzwyczajnych działań. 

Bank utrzymuje aktywa nieobciążone na poziomie równym lub wyższym od wymaganego bufora płynności, 

który wyznaczany jest w oparciu o awaryjne przepływy pieniężne sporządzone dla sytuacji zrealizowania się 

scenariuszy skrajnych zakładających nagły wypływ depozytów z Banku w okresie do 30 dni. 

Poniższa tabela przedstawia nadwyżkę płynności Banku według stanu na 31 grudnia 2021 roku. 

Pozycja 2021 ROK 

do 7 dni do 30 dni 

Poziom bufora płynności 318 276  0  

Aktywa nieobciążone zabezpieczające bufor płynności  376 721 58 445 

Nadwyżka / niedobór aktywów nieobciążonych  58 445 58 445  
 

Pozycje aktywów płynnych dotyczące nadwyżki płynności według stanu na 31 grudnia 2021 roku 

przedstawiono w poniższej tabeli (w tys. zł). 

Pozycja 
2021 ROK 

Środki w kasie 11 562  

Środki na rachunkach bieżących w Banku Zrzeszającym 11 559  

Bony pieniężne NBP 288 157  

Obligacje i inne płynne skarbowe papiery wartościowe 0  

Obligacje i inne płynne papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb 

Państwa 0  

Lokaty w Banku Zrzeszającym 6 998  

Środki na rachunku Depozytu obowiązkowego 58 445  
 

Wielkość wiążących Bank norm dopuszczalnego ryzyka w zakresie płynności określona jest m.in. w postaci 

wskaźnika LCR i NSFR.  

Na mocy Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 w związku z ust. 4 oraz 

ust. 6 Rozporządzenia CRR, Bank jako Uczestnik Systemu Ochrony BPS otrzymał zezwolenie na odstępstwo 

od stosowania wymogów dotyczących płynności na zasadzie indywidualnej w zakresie stosowania przepisów 

Rozporządzenia CRR dotyczących LCR oraz NSFR. Jednocześnie BPS S.A., jako Bank Zrzeszający, został 

upoważniony do stosowania wymogów w zakresie LCR i NSFR na podstawie skonsolidowanej sytuacji 

wszystkich banków będących Uczestnikami Systemu Ochrony BPS, które to banki otrzymały zezwolenie 

KNF na odstępstwo od stosowania wymogów dotyczących płynności na zasadzie indywidualnej w zakresie 

LCR i NSFR. 

Na potrzeby wewnętrznego zarządzania ryzykiem płynności w Systemie Ochrony BPS Spółdzielnia ustaliła 

również wewnętrzne limity w odniesieniu do miary LCR i NSFR, których Banki Uczestnicy powinny 

przestrzegać na bazie indywidualnej, na mocy postanowień Umowy Systemu Ochrony BPS. 

W poniższej tabeli przedstawiono informację o poziomie wiążących wewnętrznych miar płynności LCR i 

NSFR na bazie indywidualnej wg stanu na 31 grudnia 2021 roku: 

Miara - limity wewnętrzne 2021 ROK 

Obowiązujący limit Wartość 

LCR - indywidualny 80,00%  249% 

NSFR - indywidualny 100,00%  144% 
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Poniżej zaprezentowano urealnione zestawienie luki płynności zawierające zestawienie zapadających 

aktywów i wymagalnych zobowiązań, które dodatkowo zostały urealnione w zakresie niektórych pozycji 

bilansowych oraz pozabilansowych w celu odpowiedniego przedstawienia pozycji płynnościowej Banku. 

Najważniejsze urealnienia zastosowane przy sporządzaniu urealnionego zestawienia luki płynności dotyczą: 

1) osadu depozytów i ich wymagalności – w szczególności w zakresie środków pozyskanych od 

gospodarstw domowych, które cechują historycznie większą stabilnością niż depozyty pozostałych 

podmiotów niefinansowych i instytucji rządowych i samorządowych; 

2) kredytów w rachunkach bieżących i ROR oraz ich terminów zapadalności – oczekiwane przepływy, 

dotyczące spłat tych kredytów oraz realizacji zobowiązań pozabilansowych dotyczących tych 

kredytów kwalifikowane są do odpowiednich przedziałów czasowych, z uwzględnieniem 

spłacalności i odnawialności tych pozycji. 

W poniższej tabeli pokazano przedziały dla luki (wg Rekomendacji P – może być luka płynności zawierająca 

kilka najbliższych przedziałów dla pozycji bilansowych i pozabilansowych oraz otrzymane na tej podstawie 

skumulowane luki płynności) 

2021 ROK a` vista do 7 dni 
do 1 m-ca 

> 1 m-c 

<= 3 m-ce 

> 3 m-ce 

<= 6 m-cy 

> 6 m-cy 

<= 1 rok 

 > 1 rok 

<= 2 lata 

> 2 lata 

<= 5 lat 
> 5 lat 

Luka płynności 

kontraktowa 

-541 846 242 586 
-67 390 -137 285 7 860 32 333 44 632 114 903 258 066 

Luka płynności 

skumulowana 

-102 505 284 591 
-7 043 -12 627 26 097 40 840 51 979 120 979 -448 452 

 

Zgodnie z rozwiązaniami funkcjonującymi w Systemie Ochrony BPS oraz na podstawie pozostałych ustaleń 

umownych Bank posiada możliwość skorzystania z dodatkowych źródeł finansowania, których wartość na 

dzień 31 grudnia 2021 przedstawiono w poniższej tabeli. (w tys. zł) 

Rodzaj Kwota Warunki dostępu 

otwarte, niewykorzystane limity kredytu w rachunku 

bieżącym w Banku Zrzeszającym 
52 600  1 dzień 

limit lokacyjny 26 300 1 dzień 

limit debetowy 10 520  1 dzień 

pożyczka restrukturyzacyjna lub płynnościowa, pożyczka 

długoterminowa na warunkach zobowiązań 

podporządkowanych 

łączna wysokość udzielonej 

pomocy nie może być wyższa 
niż 15% środków Funduszu 

Zabezpieczającego, nie więcej 

jednak niż 12,5 krotności 
łącznego wymogu kapitałowego 

w sytuacji awaryjnej 

 

Przyczyny, które mogą spowodować narażenie Banku na ryzyko płynności to: 

1) niedopasowanie terminów zapadalności aktywów do terminów wymagalności pasywów i istnienie 

niekorzystnej skumulowanej luki płynności w poszczególnych przedziałach; 

2) przedterminowe wycofywanie depozytów przez klientów zaburzające prognozy przypływów 

pieniężnych Banku; 

3) nadmierna koncentracja depozytów pod względem dużych kontrahentów; 

4) znaczące zaangażowanie depozytowe osób wewnętrznych Bank; 

5) konieczność pozyskiwania depozytów po wysokim koszcie w sytuacji nagłego zapotrzebowania na 

środki; 

6) wadliwe plany awaryjne płynności, nie uwzględniające szokowych zachowań klientów; 

7) niski stosunek depozytów, w tym depozytów stabilnych do akcji kredytowej Banku; 
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8) niewystarczające fundusze własne do finansowania aktywów strukturalnie niepłynnych; 

9) ryzyko reputacji. 

Bank ograniczania ryzyko płynności poprzez: 

1) stosowanie limitów ograniczających ryzyko płynności, w tym wewnętrznych limitów Systemu 

Ochrony BPS 

2) systematyczne testowanie planu awaryjnego płynności, zapewniającego niezakłócone prowadzenie 

działalności w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych; 

3) lokowanie nadwyżek w aktywa płynne, które mają za zadanie zapewnienie przetrwania w sytuacji 

skrajnej; 

4) uczestnictwo w Systemie Ochrony BPS, które zapewnia w uzasadnionych przypadkach pomoc 

płynnościową z Funduszu Pomocowego; 

5) utrzymywanie Depozytu obowiązkowego w Banku Zrzeszającym; 

6) określanie prognoz nadwyżki z uwzględnieniem dodatkowego bufora płynności; 

Bank dywersyfikuje źródła finansowania poprzez: 

1) ograniczanie depozytów dużych deponentów; 

2) różne terminy wymagalności depozytów; 

3) różny charakter depozytów: depozyty terminowe i bieżące; 

 

W ramach zarządzania ryzykiem płynności Bank przeprowadza testy warunków skrajnych, których wyniki 

wykorzystywane są do planowania awaryjnego, wyznaczania poziomu limitów, dokonywania zmian 

w polityce płynnościowej Banku oraz szacowania kapitału wewnętrznego. 

Testy warunków skrajnych zostały zintegrowane z awaryjnymi planami płynności poprzez wykorzystanie 

testów jako scenariuszy uruchamiających awaryjny plan płynnościowy. W przypadkach, w których wyniki 

testu wskazują, że realizacja scenariusza powoduje obniżenie wskaźników LCR lub NSFR poniżej wartości 

ostrzegawczej Bank ocenia czy dysponuje odpowiednimi instrumentami niwelującymi negatywne skutki 

realizacji scenariusza lub podejmuje działania ograniczające ryzyko (jeżeli nie byłby w stanie naprawić 

sytuacji).  

Z zakresu ryzyka płynności w Banku funkcjonuje system informacji zarządczej, który pozwala Zarządowi 

Banku i Radzie Nadzorczej na m.in.:  

1) monitorowanie poziomu ryzyka, w tym przyjętych limitów; 

2) kontrolę realizacji celów strategicznych w zakresie ryzyka płynności; 

3) ocenę skutków podejmowanych decyzji; 

4) podejmowanie odpowiednich działań w celu ograniczania ryzyka. 

Raporty z ryzyka płynności dla Zarządu Banku sporządzane są z częstotliwością miesięczną, a dla Rady 

Nadzorczej z częstotliwością kwartalną. 

System informacji zarządczej z zakresu ryzyka płynności zawiera m.in. dane na temat: 

1) źródła finansowania działalności Banku (wg pierwotnych terminów realizacji), 

2) zaangażowanie środków oraz aktywa płynne (wg pierwotnych terminów realizacji), 

3) analizę zrywalności depozytów oraz przedterminowej spłaty kredytów, 

4) analizę największych deponentów w bazie depozytowej Banku, 

5) analizę depozytów osób wewnętrznych, 

6) analizę depozytów/ lokat terminowych negocjowanych, 

7) analizę stabilności bazy depozytowej (wskaźniki osadu), 

8) analizę wskaźnikową ryzyka płynności i finansowania Banku wraz z oceną przestrzegania limitów 

ostrożnościowych, 
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9) urealnione zestawienie płynności Banku, 

10) kształtowanie się nadzorczych miar płynności, 

11) prognozę kształtowania się podstawowych wartości wpływających na płynność finansową Banku, 

12) analizę wewnętrznych cen transferowych (FTP), 

13) testy warunków skrajnych. 

 

20) Ujawnienia informacji na podstawie Rekomendacji Z KNF  

W niniejszej części Raportu Bank ujawnia informacje dotyczące: 

1) przyjętej w Banku polityki zarządzania konfliktami interesów, istotnych zidentyfikowanych 

i potencjalnych konfliktów interesów oraz sposobu nimi zarządzania, zgodnie z Rekomendacją Z 

nr 13.6; 

2) określonego w zasadach wynagradzania w Banku, maksymalnego stosunku średniego całkowitego 

wynagrodzenia brutto członków zarządu w okresie rocznym do średniego całkowitego wynagrodzenia 

brutto pozostałych pracowników banku w okresie rocznym, zgodnie z Rekomendacją Z nr 30.1. 

Informacja dotycząca przyjętej Polityki zarządzania konfliktem interesów w Powiślańskim Banku 

Spółdzielczym w Kwidzynie 

Polityka zarządzania ryzykiem konfliktu interesów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie, 

określa zasady identyfikacji, zarządzania oraz zapobiegania ryzyku wynikającego z rzeczywistych oraz 

potencjalnych konfliktów interesów, a także zasady wyłączania z procesu decyzyjnego członka organu 

zarządzającego/ nadzorującego Banku, w przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub możliwości jego 

zaistnienia. 

Celem Polityki zarządzania ryzykiem konfliktu interesów jest identyfikacja i ocena rzeczywistych oraz 

potencjalnych konfliktów między interesami Banku, a prywatnymi interesami pracowników lub członków 

organów Banku oraz osób trzecich powiązanych z pracownikami lub członkami organów, oraz ich 

minimalizacji lub zapobiegania ich występowaniu, a  także zapobieganie konfliktowi postrzeganemu. 

Zasady identyfikacji konfliktu interesów 

Bank z uwagi na ochronę swoich interesów oraz konieczność przestrzegania prawa zarządza konfliktem 

interesów, które identyfikuje jako: 

1) konflikt interesów rzeczywisty  - odnosi się do czynności wykonywanych w danej chwili, jeśli w 

trakcie ich wykonywania osoba podejmująca decyzję dostrzeże własne powiązanie z osobą której 

dotyczy rezultat czynności 

2) konflikt interesów potencjalny - jeśli działalność (w tym dawna, np. fakt zatrudnienia w innym 

podmiocie, interesy gospodarcze danej osoby, powiązania osobiste, itp.) danej osoby może wpłynąć 

w przyszłości niewłaściwie na jej bezinteresowność, bądź bezstronność; 

 

Z uwagi na charakter działalności Banku, podstawowe obszary ryzyka konfliktu interesów w Banku 

obejmują: 

1) konflikt dotyczący relacji i transakcji Banku z członkami organów, osobami na stanowiskach 

kierowniczych, w tym pełniącymi kluczowe funkcje, a także transakcji z podmiotami powiązanymi z 

członkami organów, osobami na stanowiskach kierowniczych, w tym pełniącymi kluczowe funkcje,  

2) konflikt dotyczący transakcji Banku z pracownikami, a także z podmiotami powiązanymi (w tym 

personalnie) z pracownikami, 

3) konflikt dotyczący powiązań personalnych w strukturze organizacyjnej Banku, 

4) konflikt dotyczący zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi z Bankiem, 

5) konflikt dotyczący zawierania transakcji z różnymi klientami w sytuacji konfliktu interesów. 
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Konflikt interesów może dotyczyć relacji i transakcji: 

1) między Bankiem, a: 

a) klientami (w rezultacie modelu handlowego lub różnych usług oferowanych przez Bank i 

prowadzonej przez niego działalności), 

b) udziałowcami, 

c) członkami Rady Nadzorczej i Zarządu, 

d) pracownikami lub ich osobami bliskimi lub osobami trzecimi, które mogą rodzić ryzyko 

wyłączenia obiektywizmu lub swobody w procesie podejmowania decyzji, 

e) istotnymi dostawcami lub partnerami biznesowymi, 

f) innymi powiązanymi stronami niż wymienione powyżej (np. podmiotami zależnymi). 

2) różnymi klientami Banku. 

 

Mechanizmy kontrolne w zakresie zarządzania ryzykiem konfliktu interesów obejmują 

1) rozwiązania organizacyjne zmniejszające prawdopodobieństwo wystąpienie sytuacji powodujących 

konflikt interesów oraz  

2) system zbierania, przekazywania i wykorzystania informacji w zakresie ryzyka wystąpienia konfliktu 

interesów zapewniający możliwość reakcji kierownictwa Banku na zaistniałe zagrożenia. 

 

W zakresie rozwiązań organizacyjnych w Banku stosuje się: 

1) pracownika lub Członka Zarządu, którego konflikt interesów dotyczy, wyłącza się od uczestniczenia 

w procesie decyzyjnym, w sprawie której konflikt interesów dotyczy lub na którą wywiera wpływ, do 

czasu zakończenia się procesu decyzyjnego. Pracownik lub Członek Zarządu nie może reprezentować 

Banku na etapie wykonywania podjętych decyzji, w sprawach w których uprzednio podlegał 

wyłączeniu; 

2) jeśli zdarzenia lub okoliczności wskazujące na istnienie konfliktu interesów dotyczą członka Rady 

Nadzorczej Banku, to przewodniczący Rady zobowiązany jest zastosować dostępne w Banku 

instrumenty prawne w celu wyłączenia od działania w pracach tego Członka Rady, którego 

okoliczności lub zdarzenia dotyczą; 

3) tworzenie i dokumentowanie zadań i schematów podległości służbowej zapewniające jednoznaczne 

określanie tych kompetencji oraz podległości w obszarze zarządzania operacjami i decyzyjności na 

różnych szczeblach organizacyjnych, zapobiegające przyporządkowaniu zakresu odpowiedzialności 

mogącemu prowadzić do konfliktu interesów, w tym ukrywania szkód, błędów lub niewłaściwych 

działań,  

4) aktualizacja i dokonywanie przeglądów zarządczych regulacji wewnętrznych w zakresie struktury 

organizacyjnej, podziału zadań, systemu decyzyjnego, zapewniające identyfikację i wyeliminowanie 

potencjalnych konflikty interesów,  

5) przyjęcie odpowiednich regulacji wewnętrznych dotyczących zawierania transakcji zapewniające 

unikanie konfliktu interesów i nadzór nad ich stosowaniem. 

 

W zakresie systemu zbierania, przekazywania i wykorzystania informacji Bank wdrożył: 

1) obowiązek zgłaszania ryzyka konfliktu interesów przez członków organów Banku  

i pracowników, a także odpowiednio obowiązek powstrzymania się od decydowania lub zabierania 

głosu w danej sprawie (dotyczy to również sytuacji konfliktu interesów między Bankiem i klientem 

lub członkiem organu/pracownikiem i klientem), 

2) prowadzenie ewidencji dotyczącej przypadków zgłoszenia ryzyka konfliktu interesów, uzyskanych od 

członków organów lub pracowników lub też będące skutkiem przeglądu zarządczego przekazywanych 

do Stanowiska ds. zgodności. 
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Zasady w zakresie zapobiegania konfliktowi interesów 

 

1) osoby powiązane, w tym członkowie organów Banku, zobowiązani są do unikania działań, które mogą 

spowodować lub powodują możliwość wystąpienia konfliktu interesów; 

2) członkowie zarządu oraz osoby pełniące kluczowe funkcje w Banku nie mogą pełnić dodatkowych 

funkcji w podmiocie zależnym lub innym podmiocie należącym do grupy, w której znajduje się Bank, 

jeżeli mogłoby to negatywnie wpłynąć na efektywność wykonywanych obowiązków w Banku, w 

szczególności nie gwarantowałoby poświęcania niezbędnej ilości czasu na wykonywanie funkcji w 

banku lub powodowałoby powstanie konfliktów interesów osłabiających niezależność osądu wobec 

funkcji pełnionej w banku; 

3) członkowie Zarządu Banku mogą zasiadać w organach innych podmiotów po uzyskaniu zgody Rady 

Nadzorczej Banku; 

4) obowiązkiem osoby powiązanej, w tym członka organu Banku oraz pracownika jest ujawnienie 

wszelkich spraw, które spowodowały lub mogą powodować konflikt interesu; dotyczy to też interesów 

ich najbliższych członków rodziny;  powinno się odpowiednio uwzględniać fakt, że konflikty 

interesów mogą wynikać nie tylko z obecnych, ale także z przeszłych relacji osobistych lub 

zawodowych; 

5) obowiązkiem członka organu Banku lub pracownika jest wyłączenie się odpowiednio od głosowania 

lub podejmowania decyzji w sprawach, gdzie występuje konflikt interesu lub występuje inna 

możliwość niekorzystnego wpływu na poziom obiektywizmu podejmowanej decyzji, albo właściwej 

realizacji obowiązków wobec Banku; 

6) w Banku stosowane są odpowiednie procedury zawierania transakcji z podmiotami zależnymi lub 

członkami organów Banku; 

7) w Banku stosowany jest podział zadań oraz procedury zapewniające zapobieganie konfliktowi 

interesów oraz ryzyku, wynikających z powiązań personalnych, o których mowa w § 8. 

 

Bank ustala odpowiednie zasady zawierania przez Bank transakcji (regulacje wewnętrzne) dotyczące 

transakcji z: 

1) członkami organów, a także podmiotami powiązanymi z członkami organów  

i osobami na stanowiskach kierowniczych,  

2) pracownikami, w tym pełniących kluczowe funkcje lub funkcje kierownicze, a także podmiotami 

powiązanymi kapitałowo lub organizacyjnie z tymi pracownikami; 

3) członkami Banku. 

 

Stosowany jest podział zadań, decyzyjności i procedury zapewniające zapobieganie konfliktowi 

interesów oraz konfliktowi personalnemu, w szczególności w zakresie podejmowania decyzji i 

zawierania transakcji mogących rodzić konflikt interesów. 

 

Monitorowanie i raportowanie w zakresie ryzyka konfliktu interesów 

 

Stanowisko ds. zgodności dokonuje monitorowania ryzyka konfliktu interesów, poprzez odpowiednie 

testy zgodności monitorowania mechanizmów kontroli wewnętrznej (kontroli ryzyka).  

Stanowisko ds. zgodności  raportuje do Zarządu oraz Rady Nadzorczej wyniki testów zgodności w 

zakresie zgłoszonych przypadków ryzyka konfliktu interesów oraz testów dotyczących mechanizmów 

kontroli wewnętrznej. 

 

Rada Nadzorcza i Zarząd Banku zapewniają publiczne ujawnianie odpowiednich informacji dotyczących 

przyjętej w Banku polityki zarządzania konfliktami interesów oraz konfliktami, które mogłyby powstać z 

powodu przynależności Banku do grupy lub transakcji zawieranych przez Bank z innymi podmiotami w 

grupie. Publicznemu ujawnieniu nie mogą podlegać informacje objęte ochroną: stanowiące dane osobowe, 

tajemnicę bankową lub tajemnicę przedsiębiorstwa. Powyższe informacje, a także informacje o istnieniu 
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w Banku takich potencjalnych konfliktów oraz ich zakresie, powinny być także przekazywane do Komisji 

Nadzoru Finansowego - a także do jednostki zarządzającej systemem ochrony. 

 

W 2021 roku, w Banku nie stwierdzono przypadków wystąpienia ryzyka konfliktu interesów, nie 

zidentyfikowano rzeczywistych lub potencjalnych konfliktów interesów. 

 

Maksymalny stosunek średniego całkowitego wynagrodzenia brutto Członków Zarządu w okresie 

rocznym do średniego całkowitego wynagrodzenia brutto pozostałych pracowników Banku w okresie 

rocznym  

Bank ustalił w Regulaminie wynagradzania osób istotnie wpływających na profil ryzyka w Powiślańskim 

Banku Spółdzielczym w Kwidzynie maksymalny stosunek średniego całkowitego wynagrodzenia brutto 

Członków Zarządu w okresie rocznym do średniego całkowitego wynagrodzenia brutto pozostałych 

pracowników w okresie rocznym – stosunek ten nie może przekraczać 5,5.  

Stosunek ten został ustalony na poziomie umożliwiającym skuteczne wykonywanie zadań przez 

pracowników Banku, z uwzględnieniem potrzeby ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem i ma 

zastosowanie począwszy od 01.01.2022 r.  

21) Opis systemu kontroli wewnętrznej  

ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI WEWNETRZNEJ 

System kontroli wewnętrznej stanowi, obok systemu zarządzania ryzykiem, element systemu zarządzania 

Bankiem. 

System kontroli wewnętrznej to zbiór zasad, procedur, mechanizmów i czynności kontrolnych, 

wkomponowany w sposób trwały i spójny w system zarządzania ryzykiem, powiązany z celami 

strategicznymi, wspomagający realizację celów biznesowych oraz umożliwiający sprawowanie nadzoru nad 

działalnością Banku.  

System kontroli wewnętrznej wspiera Radę Nadzorczą, Zarząd Banku oraz pracowników Banku w 

skutecznym i efektywnym działaniu procesów biznesowych oraz określa zasady współpracy jednostek 

organizacyjnych, przepływu informacji i monitorowania działań  

w ramach Banku.  

Zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej wynikają z następujących przepisów: 

1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE dnia 26.03.2013 r. w sprawie warunków 

dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami 

kredytowymi i firmami inwestycyjnymi z późń. zm.; 

2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe; 

3) ustawy z dnia 07 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach 

zrzeszających; 

4) rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 08 czerwca 2021r. w sprawie 

systemu zarzadzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach; 

5) rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego dot. systemu kontroli wewnętrznej  

w bankach wydanej w kwietniu 2017 roku; 

6) wytycznych Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS dot. wdrożenia Rekomendacji H Komisji 

Nadzoru Finansowego dot. systemu kontroli wewnętrznej w bankach wydanej  

w kwietniu 2017 roku.  
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Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Banku określa przyjęty 

przez Zarząd Banku i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Regulamin systemu kontroli wewnętrznej w 

Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie. 

System kontroli wewnętrznej w Banku funkcjonuje w sposób zapewniający osiąganie celów ogólnych 

określonych w art. 9 c ust. 1 Prawa bankowego, do których należy zapewnienie: 

1) skuteczności i efektywności działania Banku, 

2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej, 

3) przestrzegania zasad zarzadzania ryzykiem w Banku, 

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

W Banku funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, który obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Banku, 

który jest dostosowany do struktury organizacyjnej, wielkości i profilu ryzyka i który jest zorganizowany na 

trzech, niezależnych poziomach (liniach obrony). 

Na pierwszy poziom (linię obrony) składa się: 

1) zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej Banku, na podstawie między innymi ustanowionych 

limitów, zgodności działania z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przepisami wewnętrznymi 

Banku oraz przyjętymi w Banku standardami rynkowymi, w tym stosowanie przez pracowników 

mechanizmów kontroli ryzyka, a także mechanizmów kontrolnych; 

2) dokonywanie przez pracowników w ramach funkcji kontroli oraz obowiązków służbowych poziomego 

monitorowania (monitorowania w ramach pierwszego poziomu) przestrzegania mechanizmów 

kontrolnych poprzez ich weryfikację bieżącą lub testowanie. 

Na drugi poziom (linię obrony) składa się, co najmniej zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie 

powoływanych do tego stanowiskach w komórkach organizacyjnych (niezależnie od zarządzania ryzykiem 

na I linii), poprzez identyfikację, ocenę, kontrolowanie, monitorowanie i raportowanie ryzyka, a także 

monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych w ramach własnej linii oraz w stosunku do I linii 

obrony w ramach monitorowania pionowego. Drugą linię obrony stanowią w Banku komórki organizacyjne 

mające za zadanie zapewnienie stosowania mechanizmów kontrolnych oraz dokonywanie niezależnego 

monitorowania ich przestrzegania. Komórki drugiej linii obrony, poza komórkami wskazanymi w przepisach 

prawa, wybierane są z zachowaniem zasady niezależności oraz zgodnie z kryteriami przypisania do 

odpowiedniej linii. 

Na trzeci poziom (linię obrony) składa się działalność audytu wewnętrznego mającego za zadanie badanie i 

ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem oraz 

systemu kontroli wewnętrznej, który jest realizowany przez niezależną komórkę audytu wewnętrznego 

umiejscowioną na mocy zapisów Umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS w Spółdzielni Systemu Ochrony 

Zrzeszenia BPS. 

 

PODZIAŁ ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZAKRESIE SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 

Znaczenie i rola systemu kontroli wewnętrznej znana jest pracownikom na wszystkich szczeblach. 

Uczestnictwo w realizacji zadań funkcji kontroli w różnym stopniu, zależnym od charakteru zadań danego 

stanowiska, należy do obowiązków każdego pracownika Banku na pierwszym i drugim poziomie zarządzania 

(linii obrony).  

W ramach systemu kontroli wewnętrznej w Banku wyodrębniono: 
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1) funkcję kontroli, na którą składają się wszystkie mechanizmy kontrolne w procesach funkcjonujących w 

Banku, niezależne monitorowanie przestrzegania tych mechanizmów kontrolnych oraz raportowanie w 

ramach funkcji kontroli; 

2) komórkę do spraw zgodności, której zadaniem jest identyfikacja, ocena, kontrola                                  

i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami zewnętrznymi, regulacjami 

wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie; 

3) niezależną komórkę audytu wewnętrznego – komórkę Spółdzielni wykonującą zadania związane z 

przeprowadzaniem audytu w Systemie Ochrony. 

Funkcja kontroli jest jednym z najważniejszych elementów systemu kontroli wewnętrznej i ma podstawowe 

znaczenie dla: 

1) zapewnienia bezpieczeństwa Banku, 

2) zapobiegania i eliminacji nieprawidłowości i nadużyć, 

3) uzyskiwania wymaganej jakości wykonywanych czynności w ramach procesów, 

4) utrzymania ryzyka działalności na złożonym poziomie, 

5) uzyskania odpowiedniej efektywności i skuteczności działania Banku. 

Funkcja kontroli ma za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w 

szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, obejmuje ona stanowiska, grupy ludzi lub jednostki 

organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji. 

Na funkcję kontroli składają się mechanizmy kontrolne, niezależne monitorowanie przestrzegania 

mechanizmów kontrolnych oraz raportowanie w ramach funkcji kontroli. Mechanizmy kontrolne przyjęte w 

Banku wbudowane są w funkcjonujące w Banku procesy, czynności, w codzienną działalność operacyjną i 

stanowią rolę zabezpieczeń przed ryzykiem zaistnienia nieprawidłowości.  

Bank zapewnia dokumentację funkcji kontroli w szczególności poprzez: 

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

organizacyjnej; 

2) opis, w formie matrycy funkcji kontroli, powiązania celów określonych w art. 9 c ust. 1 Prawa bankowego 

z procesami  w działalności Banku, które zostały uznane za istotne oraz kluczowymi mechanizmami 

kontrolnymi i niezależnym monitorowaniem przestrzegania tych mechanizmów kontrolnych. 

Funkcja kontroli realizowana jest na pierwszym oraz drugim poziomie zarządzania (linii obrony). 

W ramach funkcji kontroli, w strukturze organizacyjnej Banku wyodrębniono stanowisko ds. kontroli 

wewnętrznej, usytuowane w II linii obrony w bezpośredniej podległości Prezesa Zarządu. Do zadań 

stanowiska ds. kontroli wewnętrznej należy: 

1) dokonywanie testowania przestrzegania mechanizmów kontrolnych poprzez planowe  

i doraźne kontrole w jednostkach i komórkach organizacyjnych Banku, a także ocena poprawności 

stosowania i przestrzegania w kontrolowanych jednostkach i komórkach ustanowionych mechanizmów 

kontrolnych, z wyłączeniem zadań stanowiska ds. kontroli wewnętrznej; 

2) dokonywanie analiz niezbędnych do oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w 

Banku, z wyłączeniem zadań stanowiska ds. kontroli wewnętrznej, w oparciu o dane uzyskiwane w wyniku 

przeprowadzanego testowania oraz dane otrzymywane z systemu sprawozdawczości; 

3) bieżące monitorowanie i ocena stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych z audytu wewnętrznego 

dokonywanego przez komórkę audytu wewnętrznego; 

4) opiniowanie i monitorowanie realizacji planów testowania związanych z testowaniem przestrzegania 

mechanizmów kontrolnych przez poszczególne jednostki i komórki organizacyjne Banku (testowaniem 
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poziomym); 

5) sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu prowadzonej działalności  

i przedkładaniu ich Zarządowi, Komitetowi Audytu oraz Radzie Nadzorczej; 

6) prowadzenie rejestru nieprawidłowości znaczących i krytycznych; 

7) administrowanie matrycą funkcji kontroli, w tym pozyskiwanie informacji niezbędnych do przygotowania 

i aktualizacji matrycy. 

Zapewnienie zgodności stanowi jeden z celów systemu kontroli wewnętrznej i rozumiane jest w Banku jako 

zapewnienie przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych, 

odpowiednio poprzez funkcję kontroli oraz zarządzanie ryzykiem braku zgodności. 

Zapewnienie zgodności przez funkcję kontroli realizowane jest przez każdego pracownika Banku w ramach 

przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, regulacji wewnętrznych  

i standardów rynkowych, poprzez tworzenie, stosowanie oraz modyfikowanie mechanizmów kontrolnych 

i dokonywanie niezależnego monitorowania przestrzegania mechanizmów kontrolnych, zgodnie z 

przypisanymi mu obowiązkami służbowymi. 

Za koordynację, kontrolę i nadzór nad realizacją obowiązków związanych z procesem zarządzania ryzykiem 

braku zgodności odpowiada stanowisko ds. zgodności. 

Stanowisko ds. zgodności, w ramach funkcji kontroli, usytuowane w II linii obrony  

w bezpośredniej podległości Prezesa Zarządu, odpowiedzialne jest m.in. za zapewnienie zgodności poprzez: 

1) identyfikację, ocenę, kontrolę  monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku  

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi 

oraz przedstawianie raportów w tym zakresie odpowiednim organom Banku; 

2) testowanie przestrzegania kluczowych mechanizmów kontrolnych, zapewniających osiąganie zgodności 

działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi  

i standardami rynkowymi. 

Szczegółowy zakres działalności komórki ds. zgodności jest uregulowany w Regulaminie funkcjonowania 

komórki do spraw zgodności w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie, a także w Polityce zgodności 

Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie. 

 

Funkcja audytu wewnętrznego dla Uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, jest realizowana przez 

Pion Audytu w Spółdzielni i jest uregulowana odrębnymi przepisami w tym zakresie. 

Celem audytu wewnętrznego w Systemie Ochrony jest zapewnienie osiągnięcia celów Systemu Ochrony, m. 

in. poprzez badania audytowe mające na celu weryfikację przestrzegania przez Spółdzielnię i Uczestników 

przepisów prawa, postanowień Umowy oraz zasad zarządzania ryzykiem. 

Komórka audytu wewnętrznego ma za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny  

i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem oraz  systemu kontroli 

wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego. 

Zasady prowadzenia audytu wewnętrznego w Systemie Ochrony określają Zasady organizacji  

i działania audytu wewnętrznego w Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS, stanowiące załącznik  

nr 11 do Umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. 
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W realizacji zadań w systemie kontroli wewnętrznej w Banku uczestniczą: 

1) Rada Nadzorcza, 

2) Zarząd Banku, 

3) Komitet Audytu, 

4) stanowisko ds. kontroli wewnętrznej, 

5) stanowisko ds. zgodności, 

6) dyrektorzy komórek/jednostek organizacyjnych. 

 

Rada Nadzorcza i Zarząd Banku promują wysokie normy etyczne oraz znaczenie elementów systemu kontroli 

wewnętrznej wszystkim pracownikom Banku. 

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem i zapewnieniem funkcjonowania adekwatnego 

systemu kontroli wewnętrznej oraz odpowiedzialna jest za monitorowanie jego skuteczności. 

Nadzór Rady Nadzorczej nad funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej obejmuje m.in.: 

1) zatwierdzenie kryteriów oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej ustanowionych 

przez Zarząd Banku – kryteria te podlegają stałemu monitorowaniu przez Zarząd Banku w celu 

przekazywania Radzie Nadzorczej okresowej informacji na temat ich statusu oraz okresowej, corocznej 

aktualizacji w celu zapewnienia ich adekwatności; 

2) zatwierdzenie zasad kategoryzacji nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli wewnętrznej; 

3) coroczną ocenę adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym funkcji kontroli, 

komórki do spraw zgodności oraz wyników audytu przeprowadzonego przez komórkę audytu 

wewnętrznego; 

4) informowanie Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS o corocznej ocenie adekwatności i 

skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym ocenie adekwatności  

i skuteczności funkcji kontroli i stanowiska ds. zgodności; 

5) powołanie spośród swoich członków Komitet Audytu, którego podstawowym zadaniem jest 

przedstawianie swojego stanowiska lub rekomendacji, pozwalających Radzie Nadzorczej na 

podejmowanie decyzji w obszarze sprawozdawczości finansowej, zarządzania ryzykiem oraz systemu 

kontroli wewnętrznej (szczegółowy tryb i zakres działania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu 

Audytu uchwalany przez Radę Nadzorczą); 

6) dokonywanie rozwoju, oceny i optymalizacji zasad ładu korporacyjnego; 

7) zatwierdzanie propozycji Zarządu Banku w przedmiocie zasadniczej struktury organizacyjnej; 

W ramach zapewniania przez system kontroli wewnętrznej przestrzegania przepisów prawa, regulacji 

wewnętrznych oraz standardów rynkowych, Rada Nadzorcza: 

1) nadzoruje wykonywanie obowiązków przez Zarząd dotyczących zarządzania ryzykiem braku zgodności; 

2) zatwierdza politykę zgodności Banku, Regulamin funkcjonowania stanowiska ds. zgodności; 

3) najmniej raz w roku ocenia stopień efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku. 

W ramach swoich członków, Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, którego podstawowym zadaniem 

jest przedstawianie swojego stanowiska lub rekomendacji pozwalających na podejmowanie decyzji w 

obszarze sprawozdawczości finansowej, zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej. 

Szczegółowy tryb i zakres działania Komitetu Audytu określa regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez 

Radę Nadzorczą.  
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Zarząd Banku odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz zapewnienie we wszystkich 

jednostkach/komórkach organizacyjnych Banku, funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu 

kontroli wewnętrznej, który obejmuje funkcję kontroli i komórkę ds. zgodności. 

Zarząd Banku współpracuje z trzecią linią obrony realizowaną na mocy Umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia 

BPS w zakresie przeprowadzenia niezależnego audytu. 

Do zadań Zarządu Banku należy w szczególności: 

1) zapewnienie funkcjonowania jednolitego systemu kontroli wewnętrznej w Banku; 

2) zapewnienie ciągłości działania systemu kontroli wewnętrznej, w tym właściwej współpracy wszystkich 

pracowników Banku w ramach funkcji kontroli oraz współpracy ze stanowiskiem ds. zgodności, 

stanowiskiem ds. kontroli wewnętrznej oraz komórką audytu wewnętrznego usytuowaną na mocy 

odrębnych przepisów w Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, a także zapewnienie dostępu 

pracownikom tych jednostek do niezbędnych dokumentów źródłowych, w tym zawierających informacje 

prawnie chronione w związku  

z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych; 

3) określenie kryteriów oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej,  

a następnie przedstawienie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia; 

4) określenie rodzajów działań podejmowanych w celu usunięcia nieprawidłowości wykrytych przez system 

kontroli wewnętrznej, w tym określone środki naprawcze i dyscyplinujące - do środków naprawczych 

zalicza się w szczególności projektowanie nowych i aktualizacja dotychczasowych mechanizmów 

kontrolnych (np. zmiana procedury, modyfikacja poszczególnych procesów, szkolenia); 

5) zatwierdzanie kryteriów wyodrębniania procesów istotnych i listę procesów istotnych wyodrębnionych 

przez Bank oraz ich powiązania z celami ogólnymi regularnego przeglądu wszystkich procesów 

funkcjonujących w Banku pod kątem ich istotności,  

6) zatwierdzanie zasad kategoryzacji nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli wewnętrznej; 

7) ustanawianie odpowiednich zasad projektowania, zatwierdzania i wdrażania mechanizmów kontrolnych 

we wszystkich procesach funkcjonujących w Banku, w tym określenie roli komórek odpowiedzialnych za 

opracowanie projektów mechanizmów kontrolnych, ich zatwierdzenie i wdrożenie oraz za zapewnienie 

adekwatności  

i skuteczności mechanizmów kontrolnych w procesach funkcjonujących w Banku; 

8) ustanawianie zasad niezależnego monitorowania przestrzegania mechanizmów kontrolnych obejmującego 

weryfikację bieżącą i testowanie; 

9) zapewnienie funkcjonowania w Banku matrycy funkcji kontroli oraz przypisanie zadań związanych z 

zapewnianiem jej funkcjonowania; 

10) ustanawianie zasad raportowania, co najmniej o skuteczności kluczowych mechanizmów kontrolnych 

oraz o wynikach ich testowania; 

11) określenie zasad okresowego raportowania o nieprawidłowościach wykrytych przez system kontroli 

wewnętrznej oraz statusie podjętych działań naprawczych; 

W  ramach zapewniania przez system kontroli wewnętrznej przestrzegania przepisów prawa, regulacji 

wewnętrznych oraz standardów rynkowych, Zarząd Banku: 

1) odpowiada za efektywne zarządzanie w Banku ryzykiem braku zgodności, rozumianym jako ryzyko 

skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych; 

2) akceptuje politykę zgodności, regulamin funkcjonowania stanowiska ds. zgodności, zapewnia jej 

przestrzeganie i składanie Radzie Nadzorczej raportów w sprawie zarządzania w Banku ryzykiem braku 
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zgodności; 

3) zapewnia niezależne usytuowanie komórki ds. zgodności, określa w sposób formalny uprawnienia i 

obowiązki pracownika komórki ds. zgodności, jak również niezależność oraz odpowiedni status 

kierownika komórki ds. zgodności; 

4) w przypadku wykrycia nieprawidłowości w stosowaniu polityki zgodności, podejmuje odpowiednie 

działania w celu usunięcia tych nieprawidłowości, w tym środki naprawcze lub dyscyplinujące. 

Zarząd Banku, nie rzadziej niż raz w roku, informuje Radę Nadzorczą o sposobie wypełnienia swoich zadań 

w ramach systemu kontroli wewnętrznej, w tym ze szczególnym uwzględnieniem: 

1) adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w zapewnianiu osiągania celów systemu 

kontroli wewnętrznej; 

2) skali i charakteru nieprawidłowości znaczących i krytycznych oraz najważniejszych działań 

zmierzających do usunięcia tych nieprawidłowości, w tym podjętych środków naprawczych 

i dyscyplinujących; 

3) zapewniania niezależności komórce do spraw zgodności; 

4) zapewniania odpowiednich zasobów kadrowych niezbędnych do skutecznego wykonywania zadań oraz 

koniecznych środków finansowych do systematycznego podnoszenia kwalifikacji, zdobywania 

doświadczenia i umiejętności przez pracowników komórki do spraw zgodności. 

 

ZAPEWNIENIE NIEZALEŻNOŚCI I ZASOBÓW KOMÓRKOM KONTROLNYM 

Komórka ds. zgodności, komórka kontroli wewnętrznej oraz komórka audytu wewnętrznego mają 

zagwarantowaną współpracę wszystkich pracowników Banku, w tym prawo do: 

1) uzyskiwania wyjaśnień, żądania informacji, ustnie i na piśmie od pracowników; 

2) dostępu do danych i informacji; 

3) dostępu do niezbędnych dokumentów źródłowych, w tym zawierających informacje prawnie chronione w 

związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych. 

W Banku funkcjonują mechanizmy zapewniające niezależność stanowiska do spraw zgodności. Zarząd Banku 

i Rada Nadzorcza zatwierdzają Regulamin funkcjonowania komórki do spraw zgodności (…). 

Stanowisko do spraw zgodności ma zapewniony bezpośredni kontakt z członkami Zarządu  

i Rady Nadzorczej. 

Stanowisko do spraw zgodności lub osoba ją zastępująca uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Banku oraz 

uczestniczy w posiedzeniach Rady Nadzorczej w przypadku, gdy przedmiotem posiedzenia są zagadnienia 

związane z systemem kontroli wewnętrznej, w tym zapewnianiem zgodności, audytem wewnętrznym lub 

zarządzaniem ryzykiem.  

Powoływanie stanowiska do spraw zgodności odbywa się za zgodą Rady Nadzorczej. 

Odwołanie stanowiska do spraw zgodności odbywa się za zgodą Rady Nadzorczej po uprzednim wysłuchaniu 

tej osoby przez Radę Nadzorczą. 

W Banku funkcjonuje szczegółowy tryb kontroli wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w komórce do 

spraw zgodności, zapewniający niezależność i obiektywizm wypełniania przez nich zadań oraz umożliwiający 

zatrudnianie osób o odpowiednich kwalifikacjach, doświadczeniu i umiejętnościach. 

W Banku istnieją mechanizmy chroniące pracowników obejmujących stanowisko do spraw zgodności przed 

nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o pracę. 
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W przypadku zmiany na stanowisku kierującego komórką do spraw zgodności, Bank niezwłocznie informuje 

o tym fakcie Komisję Nadzoru Finansowego, wraz ze wskazaniem przyczyny. 

Stanowisko do spraw zgodności nie może być łączone z innymi komórkami organizacyjnymi, funkcjami i 

stanowiskami w Banku. Pracownicy tych stanowisk nie mogą wykonywać innych obowiązków niż 

wynikające z zadań tej komórki. 

 

ZASADY OCENY ADEKWATNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SYSTEMU KONTROLI WEWNETRZNEJ 

Ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku obejmuje ocenę adekwatności i 

skuteczności funkcji kontroli, zapewnienie zgodności oraz niezależną ocenę dokonaną przez audyt 

wewnętrzny realizowany na mocy zapisów Umowy Systemu Zrzeszenia BPS. 

Przedmiotowa ocena dokonywana jest w formie uchwały Rady Nadzorczej w oparciu o ustanawiane przez 

Zarząd, przyjęte przez Radę Nadzorczą kryteria i miary oceny skuteczności i adekwatności systemu kontroli 

wewnętrznej, tj. m.in. na podstawie: 

1) informacji Zarządu Banku o realizacji zadań w ramach systemu kontroli wewnętrznej; 

2) ustaleń dokonanych przez biegłego rewidenta; 

3) wyników audytu zrealizowanych przez Spółdzielnie Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS; 

4) raportów przedstawianych przez stanowisko ds. zgodności; 

5) wyników oceny rocznej Badania i Oceny Nadzorczej (BION) oraz inspekcji dokonywanej przez KNF; 

6) stopnia realizacji celów strategicznych Banku; 

7) osiągnięcia zakładanych założeń finansowych na dany rok, w tym wskaźników określonych w Umowie 

Systemu Ochrony; 

8) raportów z przeprowadzenia niezależnego monitorowania i testowania w ramach funkcji kontroli; 

9) istotnych z punktu widzenia adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, ocen i opinii 

dokonywanych przez podmioty spoza Banku 

Coroczna ocena systemu kontroli wewnętrznej dokonana przez Radę Nadzorczą jest wysłana do Spółdzielni 

Systemu Ochrony zrzeszenia w systemie KOS, najpóźniej do końca II kwartału roku następnego za jaki jest 

dokonywana ocena. 

Ocena adekwatności i skuteczności III linii obrony jest dokonywana przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, 

bowiem audyt wewnętrzny realizowany jest przez Spółdzielnię.  
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22) Informacje o spełnianiu przez Członków Rady Nadzorczej i 

Zarządu wymogów określonych w art. 22aa Ustawy Prawo bankowe  

Członków Zarządu powołuje zgodnie z przepisami prawa Rada Nadzorcza, działając wg Regulaminu pracy 

Rady Nadzorczej w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie biorąc pod uwagę wyniki oceny 

pierwotnej odpowiedniości, doświadczenia i reputacji kandydata.  

Oceny pierwotnej/wtórnej odpowiedniości, doświadczenia i reputacji Członków Zarządu dokonuje Rada 

Nadzorcza zgodnie z Polityką w zakresie powoływania i odwoływania, a także oceny odpowiedniości 

członków Zarządu Banku, a także osób pełniących kluczowe funkcje w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w 

Kwidzynie.  

Rada Nadzorcza dokonała oceny odpowiedniości indywidualnej wtórnej członków Zarządu oraz zbiorowej 

odpowiedniości Zarządu na posiedzeniu w dniu 26.05.2021 r. Członkowie Zarządu oraz Zarząd jako organ 

kolegialny otrzymali ocenę pozytywną – Uchwały nr 09, 10, 11, 12/2021 z dnia 26.05.2021 r.  

Zarząd Banku ma charakter kolegialny.  

Członkowie Zarządu Banku posiadają kompetencje do prowadzenia spraw Banku wynikające z: 

- wiedzy ( posiadanej z racji zdobytego wyksztalcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów zawodowych 

oraz nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej), 

- umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych funkcji, 

- doświadczenia ( nabytego w toku sprawozdania określonych funkcji lub zajmowania określonych 

stanowisk). 

 

Każdy z Członków Zarządu Banku daje rękojmię należytego wykonywania powierzonych mu obowiązków. 

Rękojmia, o której mowa powyżej odnosi się do reputacji, uczciwości i rzetelności każdego z członków 

Zarządu Banku oraz zdolności do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny.  

Indywidualne kompetencje poszczególnych członków Zarządu Banku dopełniają się w taki sposób, aby 

możliwe było zapewnienie odpowiedniego poziomu kolegialnego zarządzania Bankiem.  

W składzie Zarządu Banku zapewniony jest udział osób, które władają językiem polskim oraz wykazują się 

odpowiednim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku finansowego, niezbędnymi w zarządzaniu 

Bankiem na polskim rynku finansowym.  

Członkowie Zarządu Banku pełnią swoje funkcje w sposób uczciwy i rzetelny oraz kierują się niezależnością 

osądu, aby zapewnić skuteczną ocenę i weryfikację podejmowania i wykonywania decyzji związanych z 

bieżącym zarządzaniem Bankiem. Bank realizuje powyższe zasady poprzez stosowanie przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego oraz wytycznych, rekomendacji i zaleceń, określonych przez Europejski 

Nadzór Bankowy oraz Komisję Nadzoru Finansowego, regulujących ta materię, z zachowaniem zasady 

proporcjonalności. 

 

Członków Rady Nadzorczej powołuje Zebranie Przedstawicieli na podstawie Regulaminu wyborów Członków 

Rady Nadzorczej Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie, który jest przyjęty przez Zebranie 

Przedstawicieli Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie na ZP, na którym odbywają się wybory 

do Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę kwalifikacje, doświadczenie i reputację kandydata. 

Oceny pierwotnej/wtórnej odpowiedniości, doświadczenia i reputacji członków Rady Nadzorczej dokonuje 

Zebranie Przedstawicieli zgodnie z Polityką zapewniania odpowiedniości kandydatów/członków Rady 

Nadzorczej Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie. 

Zebranie Przedstawicieli dokonuje bieżącej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej z 

częstotliwością, co dwa lata. Ocena zbiorowa dokonana na ZP miała miejsce na Zebraniu Przedstawicieli w 
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dniu 30.06.2021 r. Członkowie rady Nadzorczej i Komitetu Audytu oraz Rada Nadzorcza jako organ 

kolegialny otrzymali ocenę pozytywną odpowiedniości - Uchwały ZP nr 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 30/2021 z dnia 30.06.2021 r. 

Każdy z członków Rady Nadzorczej Banku daje rękojmię należytego wykonywania powierzonych mu 

obowiązków. Rękojmia, o której mowa powyżej, odnosi się w szczególności do reputacji, uczciwości i 

rzetelności każdego z członków Rady Nadzorczej Banku oraz zdolności do prowadzanie spraw Banku w 

sposób ostrożny i stabilny. 

Indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej Banku dopełniają się w taki sposób, 

aby możliwe było zapewnienie odpowiedniego poziomu kolegialnego sprawozdania nadzoru nad wszystkimi 

obszarami Banku.   

W składzie Rady Nadzorczej Banku wszystkie osoby władają językiem polskim oraz wykazują się 

odpowiednim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku finansowego, niezbędnymi w nadzorowaniu  

Banku na polskim rynku finansowym.  

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje w sposób uczciwy i rzetelny oraz kierują się 

niezależnością osądu, aby zapewnić skuteczną ocenę i weryfikację podejmowania i wykonywania decyzji 

związanych z bieżącym zarządzaniem Bankiem. Bank realizuje powyższe zasady poprzez stosowanie 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz wytycznych, rekomendacji i zaleceń, określonych przez 

Europejski Nadzór Bankowy oraz Komisję Nadzoru Finansowego, regulujących ta materię, z zachowaniem 

zasady proporcjonalności. 

Bank zapewnia środki niezbędne do przygotowania członków Zarządu Banku i Rady Nadzorczej Banku do 

pełnienia przez nich funkcji i środki niezbędne do ich szkolenia.   
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23) Oświadczenie Zarządu Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w 

Kwidzynie 

 

 

 


