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I. Wstęp 

1. Bank zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

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

instytucji  kredytowych i firm inwestycyjnych ( zwanego dalej ,,Rozporządzeniem”) w Części 

Ósmej dokonuje  w niniejszym dokumencie, ujawnienia informacji o charakterze 

jakościowym i ilościowym dotyczących profilu ryzyka Banku, funduszy własnych, wymogów 

kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń oraz innych informacji według stanu na dzień 

31 grudnia 2017 roku. 

2. Informacje sporządzono na podstawie obowiązujących w Banku procedur wewnętrznych : 

 ,,Polityka informacyjna Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie”  wprowadzona 

uchwałą Zarządu Banku nr 04/2017 z dnia 07.06.2017  i zatwierdzona uchwałą Rady 

Nadzorczej  nr 10/2017 z dnia 26.06.2017  

 ,,Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej w 

Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie” zatwierdzona uchwałą Zarządu Banku nr 

07/2017 z dnia 07.06.2017.      

 Bank w zakresie ujawnianych informacji nie stosuje  pominięcia informacji uznanych za 

nieistotne, zastrzeżone lub poufne  od ujawnienia których by odstąpił. 

 Informacje nieistotne to w ocenie 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 

 Bank uznaje informacje za zastrzeżone, jeżeli ich podanie do wiadomości publicznej w 

opinii Banku osłabiłoby jego pozycje konkurencyjną. Bank uznaje informacje za poufne, 

jeśli Bank zobowiązał się wobec klienta lub innego kontrahenta do zachowania poufności. 

3. Bank informuje, że niniejsza ,,Informacja” obejmuje cały zakres ujawnianych  informacji 

określonych w Części Ósmej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r.  

4. Wszelkie dane liczbowe zostały wyrażone w tysiącach złotych. 

5. Pełny zakres informacji jest udostępniany w formie papierowej w Centrali  Powiślańskiego 

Banku Spółdzielczego w Kwidzynie ul. Kopernika 28 w Sekretariacie , w godzinach 

urzędowania Banku oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej www.powislanski.pl 

6. Informacje ujawniane są corocznie w terminie publikacji sprawozdań finansowych.  

 

II. Informacje o Banku 

Powiślański Bank Spółdzielczy powstał 26 maja 1998 r. w wyniku połączenia pięciu Banków 

Spółdzielczych działających samodzielnie: BS Kwidzyn, BS Gardeja, BS Gronowo Elbląskie, BS Ryjewo, 

BS Sadlinki i jest  następcą prawnym tych banków. Grupa pięciu banków podjęła uchwały na 

Zebraniach Przedstawicieli tworząc jeden Bank Spółdzielczy pod nazwą Powiślański Bank Spółdzielczy 

z siedzibą w Kwidzynie ul. Kopernika 28.  

Bank  wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk 

Północ w Gdańsku , VII Wydział Gospodarczy  pod numerem KRS 0000151783 nadanym w dniu  18 

marca 2003 roku. Bankowi ponadto nadano numery: 

 w dniu 08 stycznia 1999 roku numer statystyczny REGON: 000495935 , 

 w dniu 18 czerwca 1993 roku  NIP 581-000-62-09.   

http://www.powislanski.pl/
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Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie  prowadzi działalność zgodnie z poniższymi aktami 

prawnymi: 

 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 z dnia 14 grudnia 1994r. z późn. zm. 

 Statut Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie  

Zgodnie  z ustawą o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach 

zrzeszających Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie jest zrzeszony z Bankiem Polskiej 

Spółdzielczości S.A. w Warszawie . Od dnia 27 czerwca 2016r, Powiślański Bank Spółdzielczy w 

Kwidzynie   jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS  w rozumieniu art.22b ust.1 ustawy z 

dnia 7 grudnia 2000r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych , ich zrzeszaniu się i bankach 

zrzeszających. 

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie uzyskał decyzją nr 503/2007 z dnia 22.11.2007r. zgodę 

Komisji Nadzoru Finansowego  na prowadzenie działalności bankowej na terenie całego kraju.  W 

2017 r. Bank posiadał swoje placówki prowadzące działalność operacyjną na terenie województw: 

pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko – pomorskiego. Placówki 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.  

Bank nie jest jednostką  zależna , ani dominującą. 
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 

01.01.2017 do 31.12.2017 r 

III.  Cele i strategie w zakresie zarządzania ryzykiem   

1. Strategia i procesy zarządzania ryzykiem ( CRR art.435. 1a ) 

a) Strategia 

Podejmowanie ryzyka zobowiązuje Bank do  koncentrowania uwagi na pojawiających się 

zagrożeniach, poszukiwania form obrony przed zagrożeniami i dostosowania działalności do 

zmieniającego się otoczenia i warunków zewnętrznych. Bank podejmuje ryzyko w sposób 

ostrożnościowy, co oznacza utrzymywanie racjonalnej równowagi pomiędzy prowadzeniem 

działalności przychodowej i kontrolowaniem ryzyka . 

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie  podejmuje działania służące skutecznemu zarządzaniu 

ryzykiem występującym w jego działalności,  w szczególności poprzez opracowanie i wdrożenie 

adekwatnego i skutecznego systemu zarządzania ryzykiem. Celem tych działań jest  uzyskanie 

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz rentowności prowadzonej działalności. 

Zarządzanie ryzykiem odbywa się zgodnie ze ,,Strategią zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka 

w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie” przygotowaną przez Zarząd Banku i zatwierdzoną 
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przez Radę Nadzorczą. Strategia zarządzania ryzykiem jest zgodna z założeniami ,,Strategii działania 

Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie” i podlega corocznemu przeglądowi zarządczemu 

oraz  weryfikacji.  Przegląd i weryfikacja dokonywana jest również w przypadku występowania 

znaczących zmian wewnątrz lub otoczeniu Banku. 

Strategia zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka jest powiązana z innymi regulacjami o 

charakterze strategicznym, m.in. Polityką kapitałową Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w 

Kwidzynie, Planem ekonomiczno-finansowym  oraz Politykami w zakresie zarządzania  

poszczególnymi ryzykami tj. : 

 Polityka kredytowa Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie, 

 Polityka zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych w Powiślańskim Banku 

Spółdzielczym w  Kwidzynie, 

 Polityka zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie w 

Powiślańskim Banku Spółdzielczym w  Kwidzynie, 

 Polityka zarządzania ryzykiem koncentracji, 

 Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w  Kwidzynie, 

 Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w  

Kwidzynie, 

 Procedura, Zasady zarządzania ryzykiem walutowym w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w  

Kwidzynie, 

 Polityka zarządzania ryzykiem operacyjnym w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w  

Kwidzynie, 

 Polityka zgodności  Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w  Kwidzynie, 

 Polityka w zakresie bancassurance w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w  Kwidzynie. 

 Regulamin kontroli wewnętrznej w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 

Strategia zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka zawiera cele definiujące apetyt na ryzyko 

Banku, rozumianym jako maksymalny, akceptowalny poziom ryzyka, jaki Bank może ponosić w 

zakresie każdego ryzyka uznanego za istotne. Cele definiujące apetyt na ryzyko mają charakter 

wskaźników ilościowych, w tym limitów wewnętrznych, a także założeń dotyczących zasad 

zarządzania ryzykiem o charakterze jakościowym.   

W procesie zarządzania ryzykiem w Banku cele strategiczne zatwierdza Rada Nadzorcza, która 

sprawuje nadzór i ocenia adekwatność i skuteczność zarządzania Bankiem.  Zarząd Banku ma za 

zadanie zapewnienie efektywności procesu zarządzania ryzykiem.  Jednostki i komórki organizacyjne 

zobowiązane są do realizacji wyznaczonych zadań w procesie  zarządzania ryzykiem.  

Zarządzanie ryzykiem w Banku odbywa się w oparciu o opracowane w formie pisemnej i 

zatwierdzone przez Zarząd wewnętrzne procedury, które określają sposób identyfikacji, pomiaru, 

monitorowania i raportowania poszczególnych rodzajów ryzyka uznanych przez Bank za istotne.  

Pomiar, monitorowanie i kontrolę poszczególnych rodzajów ryzyka bankowego dokonywany jest w 

Centrali Banku przez  Sekcje ds. ryzyka bankowego, która raportuje za cały Bank do Zarządu i Rady 

Nadzorczej. 

Na proces zarządzania ryzykiem bankowym składają się następujące czynności: 

 identyfikacja ryzyka - polega na rozpoznaniu i określeniu aktualnych i potencjalnych źródeł 

zagrożeń wynikających z bieżącej i planowanej działalności Banku; 
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 pomiar ryzyka - polega na zdefiniowaniu miar ryzyka adekwatnych do rodzaju, istotności i 

dostępności danych oraz dokonanie kwantyfikacji ryzyka za pomocą ustalonych miar; 

 ocena i szacowanie ryzyka - polega na określeniu siły wpływu lub zakresu ryzyka z punktu 

widzenia realizacji celów zarządzania ryzykiem; 

 monitorowanie – polega na stałym nadzorze poziomu  ryzyka w oparciu o przyjęte metody 

pomiaru ryzyka, badaniu odchyleń realizacji od prognoz lub założonych punktów odniesienia 

( limity, plany, pomiary poprzednich okresów); 

 raportowanie – obejmuje dostarczanie cyklicznej informacji dla kierownictwa Banku o skali 

narażenia na ryzyko i podjętych działaniach.  

Celami strategicznymi dla poszczególnych ryzyk, które Bank uznał za istotne w 2017 były:  

1) Ryzyko kredytowe 

Cele strategiczne Banku w zakresie ryzyka kredytowego obejmują: 

 budowa bezpiecznego, zdywersyfikowanego portfela kredytowego;   

 wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem kredytowym zapewniającego stabilny rozwój 

optymalnego jakościowo portfela kredytowego; 

 dostarczanie Zarządowi Banku informacji o poziomie ryzyka kredytowego umożliwiających 

podejmowanie ostrożnościowych decyzji dotyczących działalności kredytowej Banku; 

 utrzymywanie jakości portfela kredytowego Banku, wyrażonej udziałem kredytów 

zagrożonych w kredytach ogółem na poziomie nie wyższym niż 11%  

   dążenie do pokrycia rezerwami celowymi należności zagrożonych na poziomie nie niższym niż 

30%  

  ograniczanie ryzyka utraty wartości aktywów, wynikającego z pozostałych (poza kredytami)   

aktywów Banku poprzez dokonywanie bezpiecznych inwestycji finansowych. 

Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 

 stosowanie odpowiednich standardów zawartych w regulacjach kredytowych, w 

szczególności dotyczących oceny zdolności kredytowej klientów Banku oraz prowadzenie 

monitoringu kredytów; 

 ustanawianie skutecznych i adekwatnych do ponoszonego ryzyka zabezpieczeń spłaty 

kredytów, w szczególności weryfikacja ich wartości i płynności, zarówno podczas oceny 

wniosku kredytowego, jak i w ramach prowadzonego monitoringu, ograniczanie ryzyka 

prawnego w procesie ustanawiania zabezpieczeń; 

 inwestowanie nadwyżek zgromadzonych środków na lokatach w Banku Zrzeszającym lub za 

pośrednictwem Banku Zrzeszającego w papierach wartościowych Skarbu Państwa lub 

Narodowego Banku Polskiego; 

 utrzymywanie w bilansie Banku głównie portfeli aktywów o charakterze bankowym, Bank 

dopuszcza inwestowanie w aktywa o charakterze handlowym, niemniej jednak skala 

działalności handlowej będzie nieznacząca. 

 
2) Ryzyko koncentracji 

Cele strategiczne w zakresie ryzyka koncentracji obejmują: 

 utrzymywanie umiarkowanie zdywersyfikowanego portfela kredytowego w zakresie 

uwarunkowanym terenem działania Banku; 

 bezwzględne przestrzeganie limitów koncentracji zaangażowań określonych w przepisach 

prawa oraz limitów wewnętrznych. 
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Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 

 dywersyfikowanie zaangażowania w poszczególne branże oraz preferowanie branż, w  

obsłudze, których Bank posiada wieloletnie doświadczenie; 

 ostrożne podejście do kredytowania klientów, u których zaangażowanie Banku wyniosłoby 

ponad 10% funduszy własnych; 

 optymalizacja ryzyka koncentracji w ten sam rodzaj zabezpieczenia w postaci hipoteki 

poprzez opracowanie i stosowanie odpowiednich standardów postępowania dotyczących 

zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. 

3) Ryzyko operacyjne 

Cele strategiczne w zakresie ryzyka operacyjnego obejmują: 

 optymalizację efektywności zarządzania poprzez zapobieganie i minimalizowanie strat 

operacyjnych oraz wyeliminowanie przyczyn ich powstawania, racjonalizację kosztów, jak 

również zwiększenie szybkości oraz adekwatności reakcji Banku na zdarzenia od niego 

niezależne; 

 dążenie do większej automatyzacji procesów realizowanych w Banku, pozwalającej w sposób 

bezpieczny redukować ryzyko wynikające z błędów ludzkich.  

 wdrożenie efektywnej struktury zarządzania ryzykiem operacyjnym, w tym określenie ról i 

odpowiedzialności w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym 

Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 

 zapobieganie zdarzeniom operacyjnym powstającym w bieżącej działalności, w procesach 

oraz systemach, przy zastosowaniu mechanizmów kontrolnych adekwatnych do skali 

generowanego ryzyka, pozwalających na monitorowanie i korygowanie wykrytych 

nieprawidłowości; 

 podejmowaniu działań zmierzających do ograniczenia liczby i skali występujących zagrożeń 

w przypadku przekroczenia akceptowanego poziomu; 

 likwidowanie negatywnych skutków zdarzeń operacyjnych. 

 transfer ryzyka na inne podmioty 

 wdrożenie odpowiednich warunków technicznych ( w tym technologicznych) wspierających  

       w sposób bezpieczny działalność Banku  i przetwarzane przez niego informacje 

 
4) Ryzyko walutowe w ramach ryzyka rynkowego 

Cele strategiczne Banku w zakresie działalności walutowej obejmują: 

 obsługę klientów Banku w zakresie posiadanych uprawnień walutowych; 

 zapewnienie klientom Banku obsługi w zakresie prowadzenia rachunków walutowych 

bieżących i terminowych, obsługi kasowej, realizacji przelewów otrzymywanych i wysyłanych 

za granicę oraz wykonywania innych czynności obrotu dewizowego za pośrednictwem Banku 

Zrzeszającego; 

 minimalizowanie ryzyka walutowego. 

Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 

 dążenie do utrzymania domkniętych indywidualnych pozycji walutowych tak, aby pozycja 

walutowa całkowita nie przekroczyła 2% uznanego kapitału Banku; 

 prowadzenie transakcji wymiany walut z Bankiem Zrzeszającym polegających na 

zagospodarowywaniu nadwyżek środków walutowych oraz domykaniu otwartych pozycji 

walutowych Banku; transakcje walutowe nie mają charakteru spekulacyjnego; 

 utrzymywanie relatywnie wysokiego poziomu aktywów płynnych w walutach obcych; 
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 podnoszenie kwalifikacji kadry oraz ścisłą współpracę w tym zakresie z Bankiem 

Zrzeszającym. 

5) Ryzyko płynności 

Cele strategiczne Banku w zakresie ryzyka płynności obejmują: 

 zapewnienie finansowania aktywów i terminowego wykonywania zobowiązań w toku 

normalnej działalności Banku lub w innych warunkach, które można przewidzieć, bez 

konieczności poniesienia straty; 

 zapobieganie powstania sytuacji kryzysowej, zwłaszcza z powodu czynników 

wewnątrzbankowych oraz posiadanie aktualnego i skutecznego planu awaryjnego na 

wypadek wystąpienia takiej sytuacji. 

 Utrzymywanie przez Bank aktywów nieobciążonych na minimalnym poziomie stanowiącym 

zabezpieczenie na wypadek zrealizowania się scenariuszy warunków skrajnych płynności w 

,,horyzoncie przeżycia” wynoszącym 30 dni. 

Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 

 utrzymanie dotychczasowej struktury pasywów Banku, gdzie głównym źródłem finansowania 

aktywów są depozyty podmiotów niefinansowych oraz instytucji samorządowych; 

 pozyskiwanie depozytów o możliwie długich terminach wymagalności, tak aby Bank mógł 

otwierać po stronie aktywnej pozycje o dłuższym horyzoncie czasowym; 

 utrzymywanie na bezpiecznym poziomie nadzorczych miar płynności oraz wskaźników 

płynności krótkoterminowej(LCR),oraz stabilnego finansowania ( NSFR) na wymaganym 

poziomie przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów z tym związanych; 

 zapewnienie globalnej wypłacalności Banku, oznaczającej posiadanie skumulowanej luki 

płynności (bez uwzględnienia zobowiązań pozabilansowych udzielonych i otrzymanych) na 

poziomie dodatnim; 

 dywersyfikację źródeł finansowania poprzez ograniczanie udziału środków dużych 

deponentów w bazie depozytowej; 

 dążenie do podnoszenia stabilności źródeł finansowania głównie poprzez pozyskiwanie 

środków od osób fizycznych po akceptowalnej cenie; 

 identyfikację wszelkich zagrożeń związanych z ryzykiem utraty płynności w zależności od 

stwierdzonego charakteru zagrożenia postępowanie według procedur awaryjnych 

określonych w obowiązujących w Banku zasadach zarządzania ryzykiem płynności. 

6) Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej 

 
Cele strategiczne w zakresie ryzyka stopy procentowej obejmują: 

 utrzymanie zmienności wyniku odsetkowego w granicach nie zagrażających realizacji  planu 
finansowego i adekwatności kapitałowej Banku; 

 utrzymanie profilu ryzyka stopy procentowej w Banku na poziomie nie wyższym niż 
akceptowany przez Radę Nadzorczą; 

 utrzymywanie nieznaczącej skali działalności handlowej w rozumieniu Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania 
wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka; 

 prowadzenie działań mających na celu zabezpieczanie ryzyka stopy procentowej w ramach 
zarządzania aktywami i pasywami Banku; 
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 utrzymanie poziomu poszczególnych kategorii ryzyka stopy procentowej występujących w 
prowadzonym portfelu bankowym na poziomie nie wymagającym tworzenia wewnętrznych 
wymogów kapitałowych (według metodologii przyjętej w wewnętrznych procedurach 
Banku). 

Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 

 Bank nie będzie prowadził istotnych kwotowo portfeli handlowych instrumentów dłużnych, 

które generują określone Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącym 

zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych 

rodzajów ryzyka, z zakresu ryzyk powiązanych ze znaczącą działalnością handlową; 

 W zakresie ryzyka stopy procentowej w swojej działalności, Bank będzie dążył do utrzymania, 

poprzez ustanowione limity, wrażliwości bilansu na zmiany rynkowych stóp procentowych 

(luka przeszacowania, ryzyko bazowe) na poziomie nie przekraczającym wartości 

obowiązujących w procedurze zarządzania ryzykiem stopy procentowej Banku. 

 W zakresie ryzyka opcji klienta Bank będzie prowadził działania związane z wyceną opcji 

klienta na etapie wprowadzania nowych produktów. Dotyczy to w szczególności produktów 

opartych na stałą stopę procentową. 

 
7) Ryzyko kapitałowe 

Cele strategiczne w zakresie ryzyka kapitałowego obejmują: 

 dążenie do zapewnienia odpowiedniej struktury oraz systematycznego wzrostu funduszy 

własnych, adekwatnych do skali i rodzaju prowadzonej działalności; 

 dążenie do posiadania minimalnej wielkości łącznego współczynnika wypłacalności na 

poziomie nie niższym niż  13,25%; 

 posiadanie minimalnej wielkości współczynnika kapitału Tier I na poziomie nie niższym niż 

10,25%. 

Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 

 przekazywanie na fundusze własne minimum 90% nadwyżki bilansowej; 

 ograniczenie jednostkowego zaangażowania kapitałowego w instytucjach finansowych, 

bankach krajowych,  w tym w Banku Zrzeszającym w taki sposób, aby umniejszenie funduszy 

własnych Banku z tego tytułu nie stanowiło zagrożenia dla celów określonych powyżej; 

 stan funduszu udziałowego nie może przekraczać 10% ogólnej kwoty funduszy własnych w 

wartości bilansowej pomniejszonej o fundusz z aktualizacji wyceny. 

8) Ryzyko braku zgodności 

Celem strategicznym Banku w zakresie ryzyka braku zgodności jest: 

 Zapewnienie działania Banku zgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz 

przyjętymi przez Bank standardami rynkowymi 

 Zapewnienie zgodności regulacji wewnętrznych z przepisami zewnętrznymi 

 Utrzymanie ryzyka braku zgodności na akceptowalnym poziomie zatwierdzonym przez Rade 

Nadzorczą   

 efektywne przeciwdziałanie możliwościom wystąpienia naruszeń przepisów prawa, regulacji 

wewnętrznych oraz przyjętych przez Bank standardów postępowania; 

Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 

 identyfikację, ocenę, kontrolę ( testowanie), monitorowanie i raportowanie w zakresie 

ryzyka braku zgodności 

 projektowanie i wprowadzanie mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności 

 dążenie do zgodności regulacji wewnętrznych Banku z przepisami zewnętrznymi; 
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 dążenie i dbałość o wizerunek zewnętrzny Banku rozumianego jako instytucja zaufania 

publicznego; 

 pozytywny odbiór Banku przez klientów; 

 przejrzystość działań Banku wobec klientów; 

 stworzenie kadry pracowniczej identyfikującej się z Bankiem, dobrze zorganizowanej 

wewnętrznie dla realizacji wspólnych celów wytyczonych przez Bank; 

 unikanie sytuacji prowadzącej do powstania konfliktu interesów. 

 sprawne i skuteczne podejmowanie działań naprawczych w sytuacji zidentyfikowania braku 

zgodności 

 

b) Procesy 
 

1. Proces zarządzania ryzykiem kredytowym 

 

Ryzyko kredytowe jest to ryzyko niewywiązania się kontrahenta Banku z obowiązku zwrotu 

udzielonych kontrahentowi przez Bank należności. Ryzyko to  wpływa  istotnie na działalność Banku, 

ponieważ niespłacenie udzielonych należności wiąże się z poniesieniem przez Bank ewentualnych 

dużych strat. 

Stosowane w Banku metody zarządzania ryzykiem kredytowym, częstotliwość analiz oraz struktura 

organizacyjna dostosowane są do profilu i wielkości tego ryzyka oraz skali i złożoności działalności 

kredytowej Banku. 

W ramach zarządzania ryzykiem kredytowym  Bank zarządza : 

 Ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie 

 Ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych 

Podstawowe czynniki analizowane przez Bank w celu określenia profilu ryzyka kredytowego to w 

szczególności: 

 wielkość sumy bilansowej, 

 poziom funduszy własnych, 

 całkowity współczynnik kapitałowy oraz współczynnik kapitału Tier I, 

 wskaźnik jakości kredytów ogółem, w tym wskaźnik jakości detalicznych ekspozycji kredytowych 

oraz ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, 

 udział kredytów w sumie bilansowej, 

 udział detalicznych ekspozycji kredytowych w sumie bilansowej, 

 udział ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie w sumie bilansowej, 

 stan rezerw celowych, w tym rezerw na detaliczne ekspozycje kredytowe,  na ekspozycje 

kredytowe zabezpieczone hipotecznie, 

 średni wskaźnik LtV, 

 wysokość wskaźnika DtI. 

Bank prowadzi politykę dywersyfikacji ryzyka kredytowego poprzez stosowanie ustalonych zasad 

bezpieczeństwa działalności kredytowej w poszczególnych segmentach rynku oraz poprzez 

niezbędne instrumenty. Do podstawowych działań mających na celu minimalizację ryzyka 

kredytowego należy zaliczyć dywersyfikację struktury przedmiotowej i podmiotowej portfela, 

poprzez wprowadzone wewnętrzne limity dotyczące: 

 branż, 

 produktów kredytowych, 
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 zabezpieczeń, 

 detalicznych ekspozycji kredytowych, 

 ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. 

Proces zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku obejmuje; 

 identyfikację czynników ryzyka kredytowego, 

 ocenę oraz ustalenie dopuszczalnych norm ryzyka (limity), 

 monitorowanie, pomiar i raportowanie ryzyka, 

 wdrażanie technik redukcji ryzyka, 

 zarządzanie ryzykiem rezydualnym, 

 kontrolę zarządzania ryzykiem kredytowym. 

Bank zarządza ryzykiem kredytowym zarówno w odniesieniu do pojedynczej transakcji, jak i do 

całego portfela kredytowego. 

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w odniesieniu do pojedynczego kredytu polega na: 

 badaniu wiarygodności i zdolności kredytowej przed udzieleniem kredytu, w oparciu o 

zweryfikowane pod względem wiarygodności dokumenty, dostarczane przez klientów; 

 wykorzystaniu w ocenie zdolności kredytowej i zabezpieczeń dostępnych baz danych; 

 prawidłowym zabezpieczaniu zwrotności ekspozycji kredytowych, zgodnie z regulacjami 

wewnętrznymi Banku, gwarantującym zwrotność kredytów; 

 bieżącym monitoringu zabezpieczeń kredytowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

zabezpieczeń hipotecznych w całym okresie kredytowania; 

 dokonywaniu okresowych przeglądów ekspozycji kredytowych oraz tworzeniu rezerw 

celowych; 

 prawidłowym prowadzeniu windykacji i nadzoru nad trudnymi kredytami; 

 kontroli działalności kredytowej. 

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w odniesieniu do łącznego zaangażowania kredytowego 

  przeprowadzane jest za pomocą: 

 dywersyfikacji ryzyka (limity koncentracji); 

 analizy skuteczności przyjmowanych zabezpieczeń ekspozycji kredytowych; 

 monitorowaniu rynku podstawowych zabezpieczeń, przyjmowanych przez Bank, tj. rynku 

nieruchomości; 

 analizy struktury podmiotowej i produktowej portfela kredytowego; 

 monitorowania ekspozycji zagrożonych, ich struktury, czynników ryzyka; 

 przedsięwzięć organizacyjno-kadrowych polegających w szczególności na: 

 organizacji systemu podejmowania decyzji kredytowych, 

 rozdzieleniu funkcji operacyjnych od oceny ryzyka, 

 prawidłowym przepływie informacji, 

 odpowiednim doborze i szkoleniu kadr, 

 nadzorze nad działalnością kredytową, 

 organizacji odpowiedniego systemu kontroli i audytu. 

Podział zadań i odpowiedzialności w systemie zarządzania ryzykiem kredytowym w 2017 r. 

 Rada Nadzorcza określa w „Strategii zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka" cele 

strategiczne w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym,  detalicznych ekspozycji 

kredytowych, ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, ocenia skuteczność i 

adekwatność systemu zarządzania ryzykiem kredytowym. 

 Na poziomie Zarządu nadzór nad zarządzaniem ryzykiem kredytowym pełnił Prezes Zarządu, a 
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osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie i przestrzeganie regulacji wewnętrznych dotyczących 

zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku byli: Wiceprezes ds. analiz kredytowych  oraz 

Wiceprezes Zarządu ds. handlowych. 

  Sekcja ds. ryzyka bankowego odpowiedzialna za opracowanie propozycji rodzajów i        

        wysokości limitów wewnętrznych, ich okresową weryfikację, sporządzanie pełnej analizy ryzyka     

         kredytowego, w tym przeprowadzanie testów warunków skrajnych, opiniuje projekty regulacji      

wewnętrznych w części dotyczącej ryzyka kredytowego. 

 Dyrektorzy Oddziałów/Filii odpowiedzialni za identyfikację ryzyka kredytobiorców ocenianych i  

        monitorowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Banku. 

 Sekcja windykacji i restrukturyzacji kredytów trudnych odpowiedzialna za przygotowanie  

         raportu z  monitoringu skuteczności zabezpieczeń i analizę efektów windykacji należności. 

 Stanowisko kontroli wewnętrznej przeprowadzające kontrolę poprawności przestrzegania 

procedur w zakresie   zarządzania ryzykiem   kredytowym. 

  Wszyscy pracownicy Banku zobowiązani do przestrzegania wewnętrznych regulacji Banku oraz   

do przeprowadzania rzetelnej kontroli bieżącej. 

 Audyt wewnętrzny wykonywany przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oceniający 

skuteczność i efektywność systemu zarządzania ryzykiem kredytowym  

Proces zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie 

Zarządzanie ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie jest częścią  procesu 

zarządzania ryzykiem kredytowym i odbywa się zgodnie z wymaganiami Rekomendacji S . 

Celem zarządzania ryzykiem ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie jest zapewnienie 

bezpieczeństwa i efektywności działania Banku w tym obszarze, w długoterminowej perspektywie 

poprzez stałe monitorowanie jednostkowych transakcji oraz całego portfela ekspozycji kredytowych 

zabezpieczonych hipotecznie.  

Zarządzanie ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie obejmuje następuje 

elementy: 

 analizę skuteczności zabezpieczeń, ze szczególnym uwzględnieniem hipoteki na 

nieruchomości; 

 ustalenie i monitorowanie wewnętrznych limitów zaangażowania w ekspozycje kredytowe         

zabezpieczone hipotecznie; 

 monitoring ekspozycji kredytowych i zabezpieczeń; 

 analizę wpływu gwałtownych zmian stóp procentowych na ryzyko kredytowe; 

 pogłębioną analizę struktury długoterminowych aktywów i pasywów Banku. Bank ocenia 

źródła finansowania długoterminowych ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie;  

 ocenę wpływu spadku cen nieruchomości na poziom ryzyka Banku; 

 wyznaczenie i monitorowanie maksymalnego wskaźnika LtV. 

Bank w celu ograniczania poziomu ryzyka ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie oraz 

wyznaczenia akceptowalnego poziomu  apetytu na ryzyko stosuje limity wewnętrzne oraz wyznacza 

parametry i wskaźniki dla portfela tych ekspozycji. Limity wewnętrzne określają oczekiwana strukturę 

tego portfela, a także zapewniają jego dywersyfikację, zgodną z ogólną strategią Banku.    

Bank monitoruje zmiany zachodzące na rynku nieruchomości oraz weryfikuje wartość rynkową 

nieruchomości. Weryfikacja i monitoring prowadzone są na podstawie dokumentów przedkładanych 

przez kredytobiorcę oraz informacji i danych gromadzonych bezpośrednio przez pracowników Banku, 
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z wykorzystaniem m.in. bazy danych o nieruchomościach, zawartej w Systemie Analiz 

i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (AMRON) . 

 

Proces zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych 

Częścią  procesu zarządzania ryzykiem kredytowym jest zarządzanie ryzykiem detalicznych ekspozycji 

kredytowych, które  odbywa się zgodnie z wymaganiami Rekomendacji T . 

Detaliczne ekspozycje kredytowe to ekspozycje wobec osób fizycznych, udzielone na cele 

niezwiązane z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego z wyłączeniem 

ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, ekspozycji zabezpieczonych kaucją złożoną 

przez klienta w Banku, ekspozycji kredytowych powstałych w wyniku udzielenia kredytu na zakup 

papierów wartościowych oraz ekspozycji w przypadku , której źródłem spłaty są przychody z tytułu 

zbycia papierów wartościowych . 

Celem zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych jest zminimalizowanie poziomu 

ryzyka kredytowego oraz stworzenie bezpiecznej struktury portfela detalicznych ekspozycji 

kredytowych  poprzez stałe monitorowanie portfela detalicznych ekspozycji kredytowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem procedur zapewniających spełnienie wymogów przepisów 

wewnętrznych Banku i przepisów prawa powszechnego. 

Zarządzanie ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych odbywa się zarówno na poziomie 

pojedynczej transakcji kredytowej, jak i na poziomie portfelowym. 

Istotnym elementem w zarządzaniu tym ryzykiem jest prawidłowo przeprowadzona ocena zdolności 

kredytowej oraz wiarygodności wszystkich osób zobowiązanych do spłaty z wykorzystaniem 

wskaźnika DtI odnoszącego się do maksymalnego poziomu relacji wydatków związanych z obsługą 

zobowiązań kredytowych i zobowiązań finansowych innych niż zobowiązania kredytowe do 

dochodów klientów. W ramach procesu oceny zdolności kredytowej  Bank korzysta z dostępnych baz 

danych o klientach ( BIK). 

W celu ograniczenia ryzyka detalicznych ekspozycji kredytowych  w Banku funkcjonuje system 

limitów ostrożnościowych, a  w okresach kwartalnych  dokonuje pomiaru i oceny poziomu tego 

ryzyka  analizując: 

 poziom zaangażowania Banku w detaliczne ekspozycje kredytowe, 

 jakość portfela kredytowego w grupie tych ekspozycji, 

 strukturę portfela ekspozycji kredytowych, 

 wykorzystanie i przestrzeganie przyjętych limitów, 

 przebieg procesu akceptacji (skalę odstępstw), 

 wyniki przeprowadzonych testów warunków skrajnych, 

 poziom maksymalnego poziomu wskaźnika DtI. 

 

W ramach procesu zarządzania ryzykiem kredytowym Bank zarządza ryzykiem rezydualnym. 

Ryzyko rezydualne jest to ryzyko związane ze stosowaniem przez Bank metod redukcji ryzyka 

kredytowego ( form zabezpieczeń), które mogą być mniej efektywne niż oczekiwano w momencie ich 

przyjmowania. 

Zarządzanie ryzykiem rezydualnym obejmuje systematyczny monitoring skuteczności przyjmowanych 

zabezpieczeń kredytowych. 

Monitoring skuteczności zabezpieczeń jest prowadzony w oparciu o następujące informacje: 

 Analizę informacji na temat prowadzonych egzekucji komorniczych z przyjętych zabezpieczeń. 

 Ocenę jakości zabezpieczeń, w tym zabezpieczeń pomniejszających podstawę tworzenia 
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rezerw celowych w oparciu o wyliczanie wskaźnika udziału rezerw celowych w portfelu 

ekspozycji kredytowych ogółem. 

 Ocenę skuteczności przyjętych zabezpieczeń w oparciu o wyliczenie zwrotu z egzekucji, tj. 

udziału uzyskanych cen sprzedaży zabezpieczeń do wartości wykazywanej w umowach 

zabezpieczeń. 

Ryzyko koncentracji zaangażowań 

Ryzyko koncentracji  zaangażowań   oznacza ryzyko niewykonania zobowiązań  przez pojedyncze  

(także powiązane kapitałowo lub organizacyjnie) podmioty oraz przez grupy podmiotów, w 

przypadku których prawdopodobieństwo nie wykonania zobowiązania jest zależne od wspólnych 

czynników. Ryzyko to związane jest ze zbyt dużym zaangażowaniem Banku wobec:  

 Pojedynczych klientów lub grup klientów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie. 

 Tego samego sektora gospodarczego ( branży). 

 Tego samego rodzaju zabezpieczenia lub dostawcy zabezpieczenia kredytowego. 

 Tego samego instrumentu finansowego. 

System identyfikacji, pomiaru i raportowania ryzyka koncentracji jest częścią systemu zarządzania 

ryzykiem kredytowym. 

Celem zarządzania w zakresie ryzyka koncentracji jest zapewnienie odpowiedniej dywersyfikacji 

portfela aktywów pozwalającej zredukować ryzyko kredytowe związane z niewypłacalnością 

podmiotów charakteryzujących się podobnym profilem działania (branża), wielkością zaangażowań 

wobec pojedynczych podmiotów lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie, a także 

zapewnienie odpowiedniej dywersyfikacji zabezpieczeń pozwalającej zredukować ryzyko zmian 

rynkowych wartości przyjętych zabezpieczeń kredytowych. 

Bank zarządza ryzykiem koncentracji zaangażowań zarówno na poziomie jednostkowym, jak i całego 

portfela aktywów poprzez stosowanie i monitorowanie systemu wewnętrznych limitów, przyjętych 

zasad udzielania kredytów oraz przyjmowanie kilku form zabezpieczeń danej ekspozycji kredytowej. 

Stosowane limity wewnętrzne służą zapewnieniu właściwego poziomu ryzyka koncentracji w Banku i 

stanowią system ostrzegania przed nieplanowanymi zmianami profilu ryzyka w Banku. 

W przypadku wykorzystania limitu na max. poziomie ustalonym przez Bank, podejmowane są 

działania w celu ograniczenia poziomu koncentracji zaangażowań.   

Wybór instrumentów zarządzania ryzykiem koncentracji zaangażowań, mających na celu 

dywersyfikację tego ryzyka, uzależniony jest od zidentyfikowanego poziomu ryzyka kredytowego, 

przy zachowaniu zasady proporcjonalności względem profilu ryzyka Banku.  

Proces zarządzania ryzykiem kapitałowym 

Ryzyko kapitałowe definiowane jest jako ryzyko niewłaściwej struktury posiadanych funduszy 

własnych w relacji do skali i rodzaju działalności lub ryzyko ewentualnych problemów Banku w 

pozyskaniu dodatkowego kapitału, w szczególności, gdy proces ten musi być przeprowadzony szybko 

lub w okresie niesprzyjających warunków rynkowych. 

Celem zarządzania ryzykiem kapitałowym jest zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonej działalności 

poprzez zapewnienie obecnie i w przyszłości właściwej ilości i jakości kapitałów adekwatnych do 

podejmowanego ryzyka w prowadzonej działalności. Bank poprzez maksymalizację wyniku 

finansowego dąży do systematycznego wzrostu funduszy własnych. 

Ryzyko kapitałowe jest zdeterminowane przez czynniki wewnętrzne, takie jak polityka Banku w 

stosunku do jego aktywów i pasywów oraz czynniki zewnętrzne, np. ustawodawstwo polskie i 
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europejskie, rekomendacje KNF czy sytuacja gospodarcza kraju. 

Bank ustala wewnętrzne limity alokacji kapitału na poszczególne ryzyka, które są ustalane na 

podstawie danych historycznych, planowanego rozwoju działalności oraz prognozy kształtowania się 

poziomu funduszy własnych. 

W procesie zarządzania ryzykiem kapitałowym uczestniczą: 

 Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad adekwatności kapitałową  Banku, zatwierdza Politykę 

kapitałową Banku oraz plan finansowy. 

 Zarząd Banku odpowiedzialny jest za wdrożenie efektywnego systemu zarządzania kapitałem 

odpowiednim do skali działalności Banku, zapewnia niezbędne narzędzia do efektywnego 

zarządzania kapitałem. Nadzoruje odpowiednie kształtowanie struktury aktywów i pasywów 

Banku w celu utrzymania współczynników kapitałowych na wymaganym poziomie. 

 Sekcja ds. ryzyka bankowego – dokonuje identyfikacji ryzyka istotnego, wylicza wymogi 

kapitałowe  i ocenia adekwatność kapitałową. Raportuje do Zarządu i Rady Nadzorczej  w 

zakresie adekwatności kapitałowej. 

 Stanowisko kontroli wewnętrznej przeprowadza kontrolę poprawności zarządzania ryzykiem    

Kapitałowym. 

 

Proces zarządzania ryzykiem płynności 

Ryzyko płynności to zagrożenie utraty zdolności do finansowania aktywów i terminowego 

wywiązywania się z bieżących i przyszłych zobowiązań w toku normalnej działalności lub innych 

warunkach, które można przewidzieć, powodujące konieczność poniesienia nieakceptowalnych strat. 

Celem zarządzania płynnością płatniczą w Banku jest zapewnienie terminowej realizacji bieżących i 

przyszłych zobowiązań wobec klientów poprzez  dążenie do wzrostu stabilnych źródeł finansowania i 

utrzymanie bezpiecznego poziomu wszystkich wskaźników płynnościowych. 

W procesie zarządzania ryzykiem płynności uczestniczą: 

 Rada Nadzorcza Banku, która akceptuje poziom (profil) oraz apetyt na ryzyko płynności oraz 

sprawuje nadzór nad zgodnością polityki Banku w zakresie podejmowania ryzyka płynności z 

przyjęta strategią i planem finansowym. 

 Zarząd Banku odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem płynności w sposób zapewniający 

utrzymanie płynności  dziennej, krótko, średnio i długoterminowej. 

 Główny Księgowy odpowiada za optymalne zarządzanie środkami Banku w celu jak najbardziej 

rentownego ich zagospodarowania oraz wywiązywania się Banku z zawartych umów 

kredytowych i depozytowych. 

 Sekcja ds. ryzyka  bankowego  odpowiedzialny za pomiar, monitorowanie i raportowanie 

ryzyka płynności dla Zarządu i Rady Nadzorczej oraz przygotowywanie propozycji poziomu 

odpowiednich limitów i ich okresową weryfikację, a także opracowywanie projektów regulacji 

wewnętrznych dotyczących zarządzania ryzykiem płynności. 

 Stanowisko kontroli wewnętrznej przeprowadza kontrolę poprawności zarządzania ryzykiem  

   płynności. 

Zarządzanie płynnością odbywa się zarówno w odniesieniu do pozycji bilansowych, jak i 
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pozabilansowych we wszystkich horyzontach czasowych ustalonych przez Bank i obejmuje wszystkie 

komórki i jednostki organizacyjne Banku.  Podstawową metodą zarządzania płynnością w Banku jest 

odpowiednie kształtowanie struktury aktywów i pasywów oraz zobowiązań pozabilansowych. 

 

Płynność rozpatrywana jest w następujących horyzontach czasowych: 

 W okresie najbliższego dnia (płynność dzienna i śróddzienna) 

 Płynność do 1 miesiąca 

 Płynność do 12 miesięcy 

 Płynność powyżej 12 miesięcy (płynność długoterminowa)  

Proces zarządzania ryzykiem płynności w Banku obejmuje następujące elementy: 

 Wyznaczanie i utrzymywanie nadzorczych miar płynności. 

 Wyznaczanie i utrzymywanie normy krótkoterminowej (LCR) oraz wyznaczanie i utrzymywanie 

normy długoterminowej (NSFR). 

 Zarządzanie płynnością śróddzienną i dzienną. 

 Wyznaczanie i regulowanie płynnością krótko, średnio i długoterminową. 

 Szacowanie, prognoza i ocena środków stabilnych. 

 Analiza luki płynności. 

 Dokonywanie pogłębionej analizy płynności długoterminowej. 

 Pomiar i analiza ryzyka, monitorowanie płynności oraz kontrola przestrzegania ustalonych 

limitów wewnętrznych. 

 Przeprowadzanie testów warunków skrajnych. 

 Reakcja na zagrożenia dla utrzymania płynności, uruchamianie i realizacja planów i procedur 

awaryjnych. 

 Kontrola i modyfikacja przyjętych założeń i metod. 

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie  zgodnie z uchwałą 386/2008 KNF  dokonuje kalkulacji 

nadzorczych miar płynności na każdy dzień roboczy. W 2017 roku nadzorcze miary płynności były 

utrzymana i kształtowały się na bezpiecznym poziomie. Zarówno płynność krótkoterminowa jaki 

długoterminowa były niezagrożone.  

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem 575/2013 UE Bank oblicza na każdy dzień roboczy normy 

płynności: 

 Wskaźnik płynności krótkoterminowej LCR , który służy do identyfikacji rozmiarów wysoce 

płynnych aktywów, których utrzymanie może zrównoważyć odpływ pieniądza w okresie 

najbliższych 30 dni.  

 Wskaźnik płynności długoterminowej NSFR , który ma pokazać w jakim stopniu Bank 

zabezpiecza stabilne finansowanie w okresie długoterminowym (powyżej 1 roku).  

  Zarządzanie płynnością śróddzienną i dzienną polega na ustaleniu ilości środków płynnych 

potrzebnych do realizacji wszystkich zobowiązań pieniężnych w każdym dniu roboczym. 

Płynność krótko, średnio i długoterminowa mierzona jest i monitorowana w oparciu o następujące 

analizy: 

 Urealnionej luki płynności. 

 Poziomu osadu dla depozytów bieżących i terminowych z podziałem na podmioty. 
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 Stabilności bazy depozytowej. 

 Wskaźników płynności. 

 Poziomu pozycji pozabilansowych. 

Przyjęte limity wewnętrzne oraz wskaźniki płynności służą zapewnieniu właściwego poziomu 

płynności w Banku i stanowią system ostrzegania przed nieplanowanymi zmianami struktury bilansu 

wpływającymi bezpośrednio na pogorszenie poziomu płynności.  

Bank przeprowadza testy warunków skrajnych badające wpływ wystąpienia sytuacji szokowej 

związanej z czynnikami wewnątrz Banku, w systemie bankowym oraz będące połączeniem obu 

wariantów  na płynność.  

Bank posiada plany awaryjne utrzymania płynności, które opracowane zostały na wypadek, gdyby 

rozwiązania normalnie stosowane w bieżącym zarządzaniu płynnością okazały się nieskuteczne. 

Bank utrzymuje bufor nieobciążonych, wysokiej jakości aktywów płynnych, na wypadek zrealizowania 

się szeregu scenariuszy warunków skrajnych. Bufor płynności utrzymywany jest niezależnie od 

aktywów płynnych utrzymywanych w związku z prowadzeniem codziennej działalności, spełnienia 

przez Bank regulacyjnych norm płynności oraz innych norm dopuszczalnego ryzyka w działalności 

Banku. 

Bufor płynności składa się z: 

 Części podstawowej, służącej ochronie przed krótkotrwałymi najcięższymi zjawiskami 

kryzysowymi, kiedy Bank musi natychmiast wygenerować płynność po przewidywalnej cenie i 

bez pogorszenia sytuacji na rynku (horyzont przeżycia do 7 dni). 

 Części uzupełniającej, służącej ochronie przed mniej dotkliwymi, lecz dłużej utrzymującymi się 

zjawiskami (horyzont przeżycia do 30 dni). 

Proces zarządzania ryzykiem stopy procentowej 

Ryzyko stopy procentowej to ryzyko negatywnego wpływu zmian stopy procentowej na aktualny i 

przyszły wynik finansowy Banku oraz jego kapitał, wynikające z wrażliwości stawek oprocentowania 

aktywów i pasywów Banku na zmianę rynkowych stóp procentowych. 

Celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest minimalizacja ryzyka związanego z możliwością 

wystąpienia niekorzystnych zmian rynkowych stóp procentowych i negatywnym wpływem tych 

zmian na wynik finansowy Banku, a w efekcie na fundusze własne Banku. 

Na poziom ryzyka stopy procentowej istotny wpływ mają różnice w możliwych terminach 

przeszacowania składników bilansowych. 

W Banku ryzyko stopy procentowej wynika z: 

 ryzyka przeszacowania  

 ryzyka bazowego 

 ryzyka opcji klienta 

 ryzyka krzywej dochodowości 

Proces zarządzania ryzykiem stopy procentowej oparty jest m.in. na następujących zasadach: 

 Do pomiaru ryzyka stopy procentowej Bank stosuje metodę luki stopy procentowej. 

 Do oceny tego ryzyka Bank może dodatkowo wykorzystywać również inne metody, np. badania 
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symulacyjne wpływu zmian stóp procentowych na przychody odsetkowe, koszty odsetkowe i w 

konsekwencji na zmiany wyniku odsetkowego. 

 Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej koncentruje się na zarzadzaniu ryzykiem 

przeszacowania, ryzykiem bazowym, na kontroli ryzyka opcji klienta oraz na  analizie zmian w 

zakresie krzywej dochodowości  i ewentualnego wpływu tych zmian na wynik odsetkowy. 

 Bank ogranicza poziom ryzyka stopy procentowej poprzez stosowanie systemu limitów i 

odpowiednie kształtowanie struktury aktywów, pasywów i zobowiązań pozabilansowych. 

W procesie zarządzania ryzykiem stopy procentowej uczestniczą: 

 Rada Nadzorcza, która akceptuje poziom (profil) oraz apetyt na ryzyko stopy procentowej. 

 Zarząd Banku odpowiedzialny za efektywne i skuteczne zarządzanie ryzykiem stopy 

procentowej. 

 Główny Księgowy, który nadzoruje i analizuje operacje i stany na rachunkach Banku  oraz 

poszczególne pozycje bilansu  w aspekcie, m.in. ryzyka stopy procentowej.   

 Sekcja ds. ryzyka bankowego odpowiada za pomiar, monitorowanie i raportowanie ryzyka stopy 

procentowej dla Zarządu i Rady Nadzorczej, za przygotowywanie propozycji poziomu 

odpowiednich limitów i ich okresową weryfikację, a także opracowywanie projektów regulacji 

wewnętrznych dotyczących zarządzania ryzykiem stopy procentowej. 

 Stanowisko kontroli wewnętrznej przeprowadza kontrolę poprawności zarządzania ryzykiem  

stopy procentowej. 

 

Proces zarządzania ryzykiem walutowym 

Ryzyko walutowe to ryzyko niekorzystnych zmian kursów walut obcych w stosunku do złotego, 

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

Bank przeprowadza transakcje w następujących walutach: EURO, USD, GBP. 

Uwzględniając, że zmienność kursów walut związana jest z czynnikami niezależnymi od Banku, w 

ramach zarządzania ryzykiem walutowym zawierane są transakcje o takiej strukturze oraz 

warunkach, które w najbardziej efektywny sposób zabezpieczają Bank przed potencjalnymi startami z 

tytułu zmian kursów walutowych, a pozycje walutowe kształtowane są w granicach nie wiążących się 

z koniecznością utrzymywania wymogu kapitałowego. 

Podstawowym celem ograniczenia ryzyka walutowego jest utrzymanie całkowitej pozycji walutowej 

w wysokości nie przekraczającej 2% uznanego kapitału, tj. w wysokości niewiążącej się z konieczności 

utrzymania minimalnego wymogu  kapitałowego na ryzyko walutowe, jak również utrzymanie na 

wyznaczonym poziomie wszystkich limitów wewnętrznych. 

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. pozycja walutowa całkowita oraz pozycje walutowe 

indywidualne utrzymane były w wartościach nie generujących podwyższonego ryzyka kursowego 

oraz w granicach nie wiążących się z koniecznością utrzymania wymogu kapitałowego. 

W procesie zarządzania ryzykiem walutowym uczestniczą: 

 Rada Nadzorcza Banku, która akceptuje poziom oraz apetyt na ryzyko walutowe. 

 Zarząd Banku odpowiedzialny za efektywne zarządzanie ryzykiem walutowym. 
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 Sekcja ds. ryzyka bankowego odpowiedzialna za monitorowanie i raportowanie  ryzyka 

walutowego dla Rady Nadzorczej i Zarządu Banku oraz przygotowywanie propozycji limitów 

wewnętrznych i stosownych zmian w regulacjach wewnętrznych. 

 Kierownik  sekcji sprzedaży produktów depozytowo-rozliczeniowych  odpowiedzialny za 

codzienne wyliczanie i monitorowanie pozycji walutowych Banku. 

 Główny Księgowy bieżąco zarządza działalnością walutową, odpowiada za poprawność 

dokonywanych rozliczeń  transakcji walutowych, przestrzeganie ustalonych limitów, lokuje 

nadwyżki środków walutowych.   

 Stanowisko kontroli wewnętrznej  przeprowadza kontrolę poprawności zarządzania ryzykiem  

walutowym. 

   

Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym 

Ryzyko operacyjne rozumiane jest jako możliwość wystąpienia straty wynikającej z niedostosowania 

lub zawodności procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych, obejmujące 

również ryzyko prawne.  Ryzyko operacyjne obejmuje wszystkie istotne obszary działalności Banku, w 

tym produkty, procesy i systemy. Uwzględnia także czynniki wewnętrzne, takie jak struktura 

organizacyjna, specyfika działalności, użytkowane systemy informatyczne, jakość kadr i czynniki 

zewnętrzne, tj. otoczenie rynkowe, w jakim działa Bank.   

Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym wdrożony jest zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru 

Finansowego wyrażonymi w szczególności w Rekomendacji M i Rekomendacji D, co przejawia się 

jasnym określeniem kompetencji i zadań w zakresie nadzorowania i kontroli systemu zarządzania 

ryzykiem operacyjnym.  Zarządzanie ryzykiem operacyjnym jest integralnym elementem procesu 

zarządzania Bankiem, co oznacza, że informacje uzyskane w procesie zarządzania ryzykiem 

operacyjnym są uwzględniane w procesach decyzyjnych dotyczących działalności biznesowej. 

Organizacja systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym zapewnia efektywny podział kompetencji 

polegających na rozdzieleniu funkcji związanych z generowaniem ryzyka od funkcji jego oceny i 

kontroli. 

W procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym uczestniczą: 

 Rada Nadzorcza , która sprawuje nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem operacyjnym, 

akceptuje jego poziom i apetyt na ryzyko.  

 Zarząd Banku odpowiada za skuteczne i efektywne zarządzanie ryzykiem operacyjnym, 

zapewnia niezbędne zasoby do prawidłowej realizacji procesu. 

 Sekcja ds. ryzyka  bankowego odpowiedzialna za pomiar,  monitorowanie i raportowanie  ryzyka 

operacyjnego dla Rady Nadzorczej i Zarządu Banku. 

 Zespól IT monitoruje i koordynuje bezpieczeństwo obszaru technologii informatycznej i 

bankowości elektronicznej w Banku. 

 Dyrektorzy jednostek i komórek organizacyjnych uczestniczą w procesie ewidencjonowania 

danych dotyczących zdarzeń operacyjnych. 

 Stanowisko kontroli wewnętrznej przeprowadza kontrolę poprawności zarządzania ryzykiem 

operacyjnym. 

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym jest procesem ciągłym i systematycznym. Celem nadrzędnym w 

zarządzaniu ryzykiem operacyjnym jest utrzymanie narażenia Banku na ryzyko operacyjne na 

akceptowalnym przez Zarząd I Radę Nadzorczą Banku, bezpiecznym dla działania i rozwoju Banku 
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poziomie. 

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym ukierunkowane jest na: 

 Działania prewencyjne, związane z identyfikacją, oceną i monitorowaniem ryzyka, 

rozpoznawaniem i zapobieganiem powstawaniu zdarzeń ryzyka operacyjnego w trakcie 

codziennej działalności,  a także zapewnienie identyfikacji i oceny ryzyka przed podjęciem 

istotnych decyzji związanych z wdrożeniem nowych produktów, procesów, systemów. 

 Osłabianie i niwelowanie skutków zaszłych zdarzeń poprzez przygotowanie odpowiednich 

procedur i sposobów reagowania pracowników Banku na wypadek wystąpienia zdarzenia 

operacyjnego, a także poprzez dokonywanie przeniesienia ryzyka na inne podmioty w przypadku 

opłacalności i dostępności takiej metody dla danego rodzaju ryzyka. 

Na proces zarządzania ryzykiem operacyjnym składały się: 

 Identyfikacja ryzyka polegająca na określeniu zagrożeń związanych z ryzykiem operacyjnym dla 

wszystkich obszarów działalności Banku. 

 System monitorowania oparty na systematycznym gromadzeniu danych o przyczynach strat, ich 

wielkości i częstotliwości występowania 

 Efektywna ocena ryzyka operacyjnego umożliwiająca zidentyfikowanie obszarów ryzyka tzw. 

mapa ryzyka.  

 Redukcja i ograniczanie ryzyka operacyjnego realizowane poprzez wykonywanie  zaleceń 

pokontrolnych wydawanych w ramach kontroli wewnętrznej, wdrażanie odpowiednich 

procedur, system szkoleń pracowników, doskonalenie systemów zabezpieczających. 

Ryzyko operacyjne jest identyfikowane poprzez samoocenę ryzyka oraz poprzez rejestracje 

incydentów i zdarzeń operacyjnych. Ocenie podlega zarówno wysokość, jak i rodzaj poniesionych 

strat, analizowane są też przyczyny ich występowania. Na potrzeby zarządzania ryzykiem 

operacyjnym dokonywana jest w Banku identyfikacja procesów kluczowych. Za procesy kluczowe 

uznaje się procesy istotnie przyczyniające się do realizacji celów biznesowych. Bank posiada 

dokumentację wewnętrzną opisująca procesy oraz dokonuje ich inwentaryzacji i przypisania 

właścicieli. Spośród procesów kluczowych wyznaczone są procesy krytyczne, czyli takie, których 

przerwanie ich działania ponad określony czas może spowodować negatywne konsekwencje 

finansowe lub pozafinansowe. Identyfikowane są też zasoby krytyczne niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowanie procesów. Bank posiada opracowany plan utrzymania ciągłości działania, w tym 

plany awaryjne na wypadek wystąpienia sytuacji krytycznych. Ponadto Bank posiada lokalizację 

zapasową do realizacji procesów krytycznych, w której w przypadku wystąpienia sytuacji krytycznej 

możliwe jest odtworzenie działalności Banku w podstawowym zakresie i ustalonych ramach 

czasowych. 

Ryzyko braku zgodności 

Ryzyko braku zgodności jest rozumiane jako skutki nie przestrzegania przepisów prawa, regulacji 

wewnętrznych oraz przyjętych przez Bank standardów postępowania. Celem bezpośrednim 

zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku jest zapewnienie zgodności działania Banku z 

przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi uwzględniającymi rekomendacje nadzorcze. Celem 

pośrednim jest ograniczanie występowania ryzyka prawnego oraz ryzyka operacyjnego stanowiących 

podstawę występowania ryzyka braku zgodności.  

Ryzyko braku zgodności  to ryzyko poniesienia przez Bank konsekwencji finansowych- w postaci kar,  
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odszkodowań, odsetek karnych, jak i konsekwencji niefinansowych – w postaci  sankcji prawnych , 

regulatorów rynku  lub negatywnych skutków wizerunkowych, które może ponieść Bank, wskutek 

niedostosowania się do przepisów prawa, wytycznych regulatora, oraz ogólnie przyjętych zasad 

postepowania i niestosowania się do wewnętrznych regulacji Banku. 

Bank posiada sformalizowane zasady zarządzania ryzykiem braku zgodności określone w Instrukcji 

zarządzania ryzykiem braku zgodności w Powiślańskim banku Spółdzielczym w Kwidzynie oraz 

Polityce zgodności w PBS w Kwidzynie. Zakres działania komórki ds. zgodności określony jest w 

Regulaminie funkcjonowania komórki ds. zgodności oraz Planie compliance. 

Zadania komórki ds. zgodności wykonywane są przez samodzielne stanowisko, bezpośrednio 

podległe   Prezesowi Zarządu. 

Działanie komórki obejmuje zadania drugiej linii obrony przed ryzykiem, polegające na zapewnieniu 

zgodności w  działaniu całego Banku.  

W celu minimalizowania ryzyka braku zgodności w Banku podejmowane są działania o charakterze: 

 organizacyjnym -  wdrożenie zasad pomiaru oraz monitorowania ryzyka braku zgodności.  

         W tym celu Zarząd zapewnia odpowiednia do skali i złożoności działalności strukturę   

organizacyjną dostosowaną do zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem braku zgodności, 

 proceduralnym  – opracowanie i wdrożenie odpowiednich regulacji wewnętrznych, okresowa ich 

weryfikacja, przeprowadzanie szkoleń wśród pracowników oraz wprowadzenie mechanizmów 

kontrolnych,  

 kontrolnym – ujęcie w procedurach kontroli wewnętrznej zadań związanych z zarządzaniem 

ryzykiem braku zgodności. 

 Proces zarządzania ryzykiem braku zgodności w PBS w Kwidzynie obejmuje: 

a) Identyfikacje ryzyka- na podstawie pozyskanych informacji zewnętrznych i wewnętrznych  

(np.: baz danych o zmianach aktów prawnych, rejestrów wewnętrznych Banku, zgłoszonych 

informacji o naruszeniu przepisów) określenie obszarów ryzyka ,które  następnie  zostaną 

poddane ocenie,  

b) Ocenę  ryzyka- pomiar lub szacowanie, analizę ryzyka w oparciu o profil ryzyka, kluczowe 

wskaźniki efektywności  i mapy ryzyka, 

c) Kontrolę ryzyka- stosowanie  mechanizmów kontrolnych oraz  środków/ mechanizmów  

ograniczających ryzyko, 

d) Monitorowanie- przeprowadzenie czynności kontrolnych w stosunku do poprzednich etapów 

procesu zarządzania ryzykiem, ustalenie  tendencji zmian   poziomu ryzyka ( ustalenie 

skuteczności  wdrożonych działań naprawczych), 

e) Raportowanie- informowanie  w okresach kwartalnych organów Banku (  Komitetu  Audytu, 

Rady  Nadzorczej, Zarządu  Banku), o ustaleniach w zakresie zarządzania ryzykiem braku 

zgodności. Zakres , częstotliwość, terminy sporządzenia  , odbiorców   informacji ( 

sprawozdań i raportów)  określony jest w Załączniku Nr 1 do Instrukcji pn. System Informacji 

Zarządczej. 

W procesie zarządzania ryzykiem braku zgodności uczestniczą: 

 Rada Nadzorcza, która zatwierdza Politykę zgodności, sprawuje nadzór nad procesem 

zarządzania ryzykiem braku zgodności,  otrzymuje sprawozdania  i raporty z identyfikacji, oceny, 

monitorowania ryzyka braku zgodności , sprawozdanie z działalności komórki ds. zgodności oraz 

raporty z przeprowadzonych audytów i kontroli wewnętrznych. 
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 Komitet Audytu- otrzymuje  od komórki ds. zgodności  sprawozdania i raporty  z identyfikacji, 

oceny i monitorowania ryzyka braku zgodności, sprawozdania z działalności komórki ds. 

zgodności, sporządza opinię dla Rady Nadzorczej 

 Zarząd Banku odpowiedzialny za skuteczne zarządzanie ryzykiem braku zgodności, w tym  

ustanowienie  komórki  ds. zarządzania ryzykiem braku zgodności, organizację procesu 

zarządzania tym ryzykiem, zatwierdza procedury wewnętrzne, ustala obowiązujące standardy 

postępowania. Bezpośredni nadzór nad zarządzaniem ryzykiem braku zgodności w Banku 

sprawuje Prezes Zarządu. 

 Komórka ds. zgodności – stanowisko ds. zgodności mająca za zadanie identyfikację, ocenę, 

kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działania Banku z przepisami prawa, 

regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym 

zakresie. 

 Wydział Organizacyjny, który prowadzi ewidencję oraz zbiór obowiązujących regulacji 

wewnętrznych oraz zapewnia ich aktualizację. 

 Audyt wewnętrzny  ,sprawowany przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS 

przeprowadza kontrolę poprawności zarządzania ryzykiem braku zgodności . 

 Wszyscy pracownicy zobowiązani do przestrzegania procedur wewnętrznych i obowiązujących 

standardów postępowania. 

2.  Struktura i organizacja zarządzania ryzykiem, w tym informacje na temat jej uprawnień i  

     statutu, lub innych rozwiązań w tym zakresie  ( CRR 435.1b) 

 Struktura organizacyjna Banku umożliwia skuteczne zarządzanie i kontrolę ryzyka na 

wszystkich poziomach zarządzania. 

 System zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej jest zorganizowany na trzech 

niezależnych poziomach: 

 na pierwszy poziom składa się zarządzania ryzykiem w działalności operacyjnej Banku 

 Nad drugi poziom składa się zarządzanie ryzykiem przez pracowników  na specjalnie 

powołanych do tego stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych oraz działalność 

komórki ds. zgodności  

 Na trzeci poziom składa się działalność komórki audytu wewnętrznego. W związku z tym, 

że Bank jest uczestnikiem systemu ochrony  zadania te wykonuje Spółdzielnia Systemu 

Ochrony Zrzeszenia BPS 

 Zarządzanie ryzykiem na drugim poziomie jest niezależne od zarządzania na pierwszym 

poziomie 

 Zmiany dokonywane w strukturze organizacyjnej Banku są uzasadnione i zaplanowane z 

uwzględnieniem konieczności przeprowadzenia przeglądu obowiązujących regulacji 

wewnętrznych w celu zapewnienia spójności wprowadzanych zmian z przepisami prawa i 

przyjętymi założeniami w zakresie zarządzania ryzykiem. 

 Pracownicy Banku na wszystkich szczeblach organizacyjnych mają dostęp do wewnętrznych 

regulacji w.  zakresie zarządzania ryzykiem i znają zasady oraz zakres zadań poszczególnych komórek i 

jednostek organizacyjnych w zakresie zarządzania ryzykiem. 

 Instrukcje i procedury zarządzania ryzykiem obejmują pełny zakres działalności Banku. 

 Organizacja procesu zarządzania ryzykiem umożliwia zapobieganie konfliktom interesów. 



22 

 

 W Banku zachowana jest zasada rozdzielenia odpowiedzialności za zarządzanie obszarami 

działalności Banku generującymi ryzyko, monitorującymi poziom ryzyka i kontrolującymi 

ryzyko, przy uwzględnieniu charakteru, skali i złożoności prowadzonej działalności. 

Podstawowe zadania organów Banku w zakresie zarządzania ryzykiem zostały określone w 

 ,, Strategii zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w PBS w Kwidzynie” .  W procesie  

 zarządzania ryzykiem w Banku uczestniczą następujące organy,    jednostki i komórki         

organizacyjne: 

 Rada Nadzorcza, 

    Zarząd, 

 Prezes Zarządu 

 Sekcja ds. ryzyka bankowego, 

 Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej , 

 Komórka ds. ryzyka braku zgodności 

 Audyt wewnętrzny ( realizowany przez SSOZ) , 

 Pozostali pracownicy Banku. 

 
Do zadań Rady Nadzorczej należy: 

 Zatwierdzanie Strategii działania Banku oraz zasady ostrożnego i stabilnego zarządzania  

Bankiem, obejmujące m.in. możliwy do zaakceptowania ogólny poziom ryzyka Banku. 

 Zatwierdzanie  procedury dotyczące procesów: 

 szacowania kapitału wewnętrznego 
 planowania i zarządzania kapitałowego 

 Zatwierdzanie  struktury organizacyjnej Banku dostosowanej do wielkości i profilu ponoszonego 

ryzyka. 

 Zatwierdzanie ogólnych zasad polityki dotyczącej zmiennych składników wynagrodzeń. 

 Zatwierdzanie planu ekonomiczno – finansowego. 

 Sprawowanie nadzoru nad zgodnością polityki Banku w zakresie podejmowania ryzyka ze 

strategią działania i planem finansowym Banku. 

 Zatwierdzanie procedur dotyczących systemu kontroli wewnętrznej. 

 Zatwierdzanie polityki w zakresie zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. 

 Zapewnienie wyboru członków Zarządu posiadających odpowiednie kwalifikacje do 

sprawowania wyznaczonych im funkcji. 

 Sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem systemu zarządzania ryzykiem występującym w 

działalności Banku oraz ocenianie adekwatności i skuteczności tego systemu, głównie poprzez 

zapoznawanie się z raportami i sprawozdaniami dotyczącymi oceny narażenia Banku na 

poszczególne rodzaje ryzyka i na ich podstawie dokonywanie oceny stopnia efektywności i 

adekwatności zarządzania ryzykiem. 

 Ocenianie, czy działania Zarządu w zakresie kontroli nad działalnością Banku są skuteczne i 

zgodne z polityką Rady Nadzorczej. 

Do zadań Zarządu Banku należy: 

 Odpowiedzialność za opracowanie, wprowadzenie oraz aktualizację pisemnych strategii oraz 

procedur dotyczących identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w zakresie: 
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 systemu zarządzania ryzykiem, 

 systemu kontroli wewnętrznej, 

 szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania i planowania kapitałowego 

 Odpowiedzialność za zorganizowanie skutecznego procesu oceny adekwatności kapitałowej i 

utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz nadzór nad jego efektywnością, wprowadzając w 

razie potrzeby niezbędne korekty i udoskonalenia. 

 Opracowywanie i realizacja planów finansowych zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą. 

 Wprowadzanie zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą struktury organizacyjnej dostosowanej do 

wielkości i profilu ponoszonego ryzyka. 

 Wprowadzanie podziału zadań realizowanych w Banku, który zapewnia niezależność funkcji 

pomiaru, monitorowania i kontrolowania ryzyka od działalności operacyjnej skutkującej 

podejmowaniem ryzyka przez Bank. 

 Zatwierdzanie rodzajów limitów wewnętrznych oraz ich wysokości dostosowanej do 

akceptowanego przez Radę Nadzorczą ogólnego poziomu ryzyka Banku. 

 Odpowiedzialność za przejrzystość działań Banku, a w szczególności za politykę informacyjną w 

zakresie działalności Banku, pozwalającą na ocenę skuteczności działania Rady Nadzorczej i 

Zarządu w zakresie zarządzania Bankiem, monitorowania stanu bezpieczeństwa działalności 

Banku i za ocenę sytuacji finansowej Banku. 

 Zapewnienie zgodności działania Banku z obowiązującymi przepisami prawa. 

 Odpowiedzialność za opracowanie, wprowadzenie oraz aktualizację polityki zmiennych 

składników wynagrodzeń osób istotnie wpływających na profil ryzyka. 

 Zapewnienie funkcjonowania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej. 

 Uwzględnianie rezultatów badań prowadzonych przez komórkę kontroli wewnętrznej oraz 

biegłych rewidentów przy podejmowaniu decyzji w ramach zarządzania Bankiem. 

 Przekazywanie Radzie Nadzorczej okresowych informacji przedstawiających w sposób rzetelny,   

przejrzysty  i syntetyczny rodzaje i wielkość ryzyka w działalności Banku. 

Prezes Zarządu 

Prezes Zarządu nadzoruje zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku,  w szczególności 

nadzoruje bezpośrednio zarządzanie ryzykiem na drugim poziomie,   

 

Zadania Sekcji ds. ryzyka bankowego: 

 

Zespół dokonuje identyfikacji, pomiaru i monitorowania ryzyka występującego w Banku oraz ocenia 

jego poziom zgodnie z przyjętymi regulacjami wewnętrznymi. Szacuje wewnętrzne wymogi 

kapitałowe z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka. Raportuje odpowiednim organom Banku  o 

wynikach przeprowadzonych analiz . Przeprowadza okresowe weryfikacje regulacji wewnętrznych w 

zakresie zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka i dokonuje ich aktualizacji. 
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Komórka ds. monitoringu  i klasyfikacji ekspozycji kredytowych. 

 

Zadaniem komórki jest dostarczanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej niezależnych ocen jakości portfela 

kredytowego, a także rozpoznawanie i dokonywanie pomiaru ryzyka jednostkowych ekspozycji 

kredytowych. Komórka dokonuje okresowych przeglądów poszczególnych kredytów,  sporządza 

propozycje klasyfikacji należności do odpowiedniej kategorii ryzyka oraz dokonuje ich odpowiedniej 

ich wyceny, bada wartość przyjętych zabezpieczeń,  ocenia adekwatność rezerw/odpisów na 

należności i przygotowanie zaleceń dotyczących ich wysokości.  Komórka stanowi element drugiego 

poziomu. 

 

Zadania stanowiska kontroli wewnętrznej:  

Stanowisko dokonuje regularnych kontroli przestrzegania zasad zarządzania poszczególnymi 

rodzajami ryzyka obowiązujących w Banku. Dostarcza obiektywnej oceny zgodności 

przeprowadzanych operacji bankowych z wewnętrznymi regulacjami Banku. 

Komórka ds. ryzyka braku zgodności.  

Zadaniem komórki jest zapewnianie przestrzegania zgodności w Banku – stanowi element drugiego 

poziomu. Komórka ma za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku 

zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami 

rynkowymi. 

Audyt wewnętrzny  

Audyt wewnętrzny wykonywany przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS ma za zadanie 

kontrolę i ocenę skuteczności działania systemu zarządzania ryzykiem oraz dokonywanie 

regularnych przeglądów prawidłowości przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem, obowiązujących 

w Banku. Stanowi trzeci poziom zarządzania. 

Zadania komórek organizacyjnych Banku: 

Biorą udział w procesie zarządzania ryzykiem poprzez realizację celów zawartych w przyjętych przez 

Zarząd Banku procedurach wewnętrznych, dotyczących zarządzania poszczególnymi rodzajami 

ryzyka oraz zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Banku. 

 

Zadania pracowników Banku: 

Pracownicy mają obowiązek przestrzegania zasad zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka 

obowiązujących w Banku w formie wewnętrznych regulacji i zaleceń, uczestnictwa w postępowaniu 

wyjaśniającym przyczyny wystąpienia zdarzeń generujących ryzyko oraz raportowania o tych 

zdarzeniach. 

 

3. Zakres i charakter systemów raportowania i pomiaru ryzyka ( CRR 435,1.c) 

Do głównych zadań w zakresie zarządzania ryzykiem w Banku należy dostarczanie informacji na 

temat ryzyka i jego profilu, stosowanie działań profilaktycznych redukujących ryzyko i jego skutki oraz 

monitorowanie dopuszczalnego poziomu. 

Przepływ informacji zarządczej dotyczącej ryzyka kierowany do Zarządu i Rady Nadzorczej Banku jest 

sformalizowany i ujęty w Instrukcji – System Informacji zarządczej w Powiślańskim Banku 

Spółdzielczym w Kwidzynie”. W instrukcji określono rodzaje raportów/sprawozdań, osoby 

zobowiązane do ich sporządzania, odbiorców, częstotliwość oraz terminy sporządzania.  W 
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regulacjach dotyczących zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka bankowego został określony 

szczegółowy zakres informacji, jakie  powinny być ujęte w raportach sporządzanych dla kierownictwa 

banku z obszaru, którego dotyczy regulacja. 

System sprawozdawczości zarządczej umożliwia ocenę skutków decyzji w zakresie zarządzania 

ryzykiem i służy monitorowaniu przestrzegania przyjętych limitów. Raportowanie o poszczególnych 

rodzajach ryzyka odbywa się z częstotliwością dostosowaną do  ich wielkości i charakteru oraz 

umożliwiając odpowiednią reakcję i podjęcie decyzji w przypadku zmiany ekspozycji na ryzyko.   

Pomiaru i raportowania o poziomie poszczególnych rodzajów ryzyka dokonuje Sekcja ds. ryzyka 

bankowego. 

Rzetelność, dokładność i aktualność dostarczanych informacji zapewnia wprowadzony w Banku 

system kontroli wewnętrznej.  

Proces pomiaru i analizy poszczególnych rodzajów ryzyka dokonywany jest w zakresie: 

 

Ryzyko kredytowe  ( w tym ryzyko ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie i ryzyko ekspozycji 

detalicznych) 
 
Pomiar i analiza ryzyka kredytowego w zakresie całego portfela obejmuje : 

 ocenę struktury podmiotowej, rodzajowej i jakościowej portfela kredytowego, 

 ocenę poziomu kredytów zagrożonych w kredytach ogółem, ocenę jakości portfela 

kredytowego (badanie udziału portfeli kredytów zagrożonych ogólnie oraz w poszczególnych 

segmentach klientów, branżach, itp.), 

 ocenę stopnia pokrycia rezerwami celowymi kredytów zagrożonych, 

 ocenę wartości odzysku z zabezpieczeń oraz poziomu pokrycia kredytów zabezpieczeniami, 

 monitorowanie kredytów zagrożonych, ich struktury, czynników ryzyka, 

 analizę ryzyka wynikającego z zaangażowań wobec podmiotów, o których mowa w art. 79a 

ustawy Prawo bankowe, 

 przeprowadzanie testów warunków skrajnych portfela kredytowego, 

 monitorowanie i kontrolę stopnia wykorzystania wprowadzonych limitów. 

Ryzyko koncentracji 

 

W obszarze zarządzania ryzykiem koncentracji przygotowywane są analizy i raporty  obejmujące: 

 zaangażowanie wobec pojedynczych podmiotów oraz podmiotów powiązanych kapitałowo 

lub organizacyjnie, 

 zaangażowanie wobec podmiotów wymienionych w art.79 ust.1 Ustawy Prawo bankowe, 

 zaangażowanie  z tytułu dużych ekspozycji przekraczających 10% wartości uznanego kapitału,   

 zaangażowania wobec podmiotów  z tej samej branży, 

 zaangażowanie w ten sam rodzaj zabezpieczenia lub w tego samego dostawcę 

zabezpieczenia, 

 poziom wykorzystania ustalonych limitów,   

 ocenę bieżącego i planowanego poziomu ryzyka koncentracji Banku. 

 

Ryzyko stopy procentowej 

 

Raport i analiza z zakresu ryzyka stopy procentowej obejmuje w szczególności następujące elementy: 

 strukturę aktywów i pasywów według rodzajów zastosowanych stóp referencyjnych, 

 wielkość niedopasowania aktywów i pasywów wrażliwych na zmianę stóp referencyjnych w 

poszczególnych przedziałach czasowych (oraz opcjonalnie wielkość niedopasowania przy 
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uwzględnieniu pozycji pozabilansowych), 

 informację o poziomie marży odsetkowej banku oraz spreadu (różnicy pomiędzy 

oprocentowaniem aktywów i pasywów), 

 podstawowe wskaźniki ekonomiczne z zakresu ryzyka stopy procentowej, 

 analizę luki przeszacowania obejmującą symulacje zmian wyniku odsetkowego w okresie 

najbliższego roku, 

 informację o poziomie i stopniu wykorzystania poszczególnych limitów w zakresie ryzyka 

stopy procentowej oraz o wartości przekroczeń monitorowanych limitów, 

 testy warunków skrajnych, 

 wyniki szacowania kapitału wewnętrznego w zakresie ryzyka stopy procentowej , 

 wnioski i propozycje rekomendacji, w tym proponowane rozwiązania w przypadku 

przekroczenia limitów. 

Ryzyko płynności 

W obszarze zarządzania ryzykiem płynności przygotowywane są analizy i raporty w tym zakresie 

obejmujące w szczególności: 

 zestawienie kalkulacji nadzorczych miar płynności oraz norm płynności LCR i NSFR, 

 raport stabilności środków uznanych przez Bank za stabilne źródło finansowania, 

 zestawienie terminów płatności aktywów i pasywów - zestawienie pierwotne i urealnione, 

 wybrane wskaźniki ekonomiczne, 

 informacje o poziomie koncentracji dużych zaangażowań pasywnych Banku, 

 potencjalne źródła zabezpieczenia płynności Banku,  

 testy warunków skrajnych, wykonanie planu pozyskania i utrzymania środków obcych 

stabilnych , 

 pogłębioną analizę płynności długoterminowej,  

 poziom lokowanych środków w Banku Zrzeszającym, 

 poziom limitów: 

 luki niedopasowania, 

 aktywów płynnych, 

 zobowiązań pozabilansowych udzielonych, 

 długoterminowych aktywów. 

 

Ryzyko walutowe 

 

Raportowanie ryzyka walutowego obejmuje w szczególności następujące elementy: 

 monitorowanie pozycji walutowej Banku, 

 kontrolę obowiązujących limitów, 

 przeprowadzanie testów warunków skrajnych. 

 

Ryzyko operacyjne 

Raport i analiza z zakresu ryzyka operacyjnego obejmuje w szczególności następujące elementy: 

 wyniki samooceny ryzyka operacyjnego, 

 wyniki kontroli wewnętrznej, 

 zdarzenia i straty operacyjne oraz ich skutki, 

 kluczowe wskaźniki ryzyka (KRI), 

 wielkości objęte limitami lub wartościami progowymi na ryzyko operacyjne, 
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 skuteczność podejmowanych działań w ramach redukcji lub transferu ryzyka operacyjnego. 

 

Ryzyko kapitałowe    

Monitorowanie oraz raportowanie o poziomie ryzyka kapitałowego obejmuje w szczególności 

następujące elementy: 

 poziom, strukturę i zmiany w funduszach własnych, 

 poziom uznanego kapitału, 

 poziom i zmiany współczynników kapitałowych, w tym struktury i zmian w aktywach 

ważonych ryzykiem, 

 poziom i strukturę kapitału wewnętrznego, 

 wyniki testów warunków skrajnych, 

 realizację przyjętych limitów alokacji, 

 realizację długoterminowych celów kapitałowych i planu kapitałowego. 

 

Ryzyko braku zgodności 

 

Raporty  w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności obejmują w szczególności: 

 dane dotyczące profilu ryzyka,  

 analizę strat finansowych i niefinansowych z tytułu ryzyka braku zgodności, 

 analizę i ocenę skali występowania czynników ryzyka braku zgodności, 

 analizę ryzyka niekorzystnych rozstrzygnięć spraw sądowych, 

 wnioski oraz propozycje działań w celu ograniczania ryzyka braku zgodności.  

 

4. Strategia w zakresie zabezpieczania i ograniczania ryzyka  ( CRR 435.1.d) 

Celem ograniczania ryzyka Bank wprowadził szereg limitów pozwalających na dywersyfikację ryzyka 

oraz wdrożenie w odpowiednim momencie mechanizmów zapobiegających powstaniu nadmiernego 

ryzyka. W przypadku przekroczenia ustanowionego limitu  Sekcja ds. ryzyka bankowego przekazuje 

odpowiednie raporty  Zarządowi Banku. Raporty zawierają informacje na temat przyczyn 

przekroczenia, w tym ustalenia czy przekroczenie ma charakter jednorazowy, czy jest wynikiem  

określonego trendu  oraz propozycje działań umożliwiających utrzymanie ryzyka na bezpiecznym 

poziomie. 

W odniesieniu do  ryzyka kredytowego Bank stosuje techniki ograniczania ryzyka kredytowego , które 

są dozwolone przez przepisy prawa, tj: 

 możliwość pomniejszania podstawy tworzenia rezerw celowych zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Finansów w sprawie tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków. 

Decyzja o pomniejszeniu podstawy tworzenia rezerw jest podejmowana przez Zarząd. 

 techniki redukcji ryzyka kredytowego - możliwe do zastosowania  metody ograniczania 

skutków ryzyka kredytowego ujęte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r.  w 

sprawie zasad tworzenia rezerw celowych na ryzyko zawiązane z działalnością bankową oraz 

określone w Rozporządzeniu 575/2013 UE. 

Oprócz  w/w technik redukcji ryzyka kredytowego Bank w celu ograniczenia jego skutków ustanawia 

zabezpieczenia   dla udzielonych kredytów. Zabezpieczenia mają na celu zapewnienie bankowi 

zwrotu przysługujących mu w stosunku do klienta wierzytelności , w razie gdyby nie dokonał on   

spłaty wierzytelności w umownym terminie.  

Jakość zabezpieczeń Bank ocenia według płynności, aktualnej wartości rynkowej, dostępności i 

możliwości kontroli, a także pod kątem wpływu na poziom tworzonych rezerw celowych i możliwości 
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zmniejszenia wymogów kapitałowych na ryzyko kredytowe. W zależności od produktu kredytowego 

oraz poziomu zidentyfikowanego ryzyka Bank  preferuje następujące rodzaje zabezpieczeń: 

 zdeponowane w Banku lub w innym banku krajowym, będącym stroną trzecią środki pieniężne, 

 hipoteka na gruntach rolnych, 

 hipoteka na nieruchomości mieszkalnej, 

   poręczenia Banku Gospodarstwa Krajowego, Funduszy Poręczeń Kredytowych, Agencji  

     Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, itp., 

 poręczenia i gwarancje jednostek samorządu terytorialnego oraz banków, 

 poręczenie cywilne i wekslowe, 

 zastaw rejestrowy. 

W Banku funkcjonują procedury monitorowania stanu zabezpieczeń kredytowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem zabezpieczeń w postaci hipotek na nieruchomościach, zgodnie z Rekomendacją „S". 

Bank systematycznie śledzi zmiany na lokalnym rynku nieruchomości oraz analizuje trendy 

ogólnokrajowe. 

5. Oświadczenie na temat adekwatności ustaleń dotyczących zarządzania ryzykiem dające 

pewność, że stosowane systemy zarządzania ryzykiem są odpowiednie z punktu widzenia profilu i 

strategii Banku.  ( CRR 435.1.e) 

Zatwierdzone przez Zarząd Banku oświadczenie na temat adekwatności ustaleń dotyczących 

zarządzania ryzykiem, dające pewność, że stosowane systemy zarządzania ryzykiem są odpowiednie 

z punktu widzenia profilu i strategii Banku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej ,,Informacji”. 

6. Oświadczenie na temat ryzyka, w którym pokrótce omówiono ogólny profil ryzyka Banku 

związany ze strategią działalności.  CRR 435.1.f) 

Zatwierdzone przez Zarząd Banku oświadczenie na temat ogólnego profilu ryzyka Banku zawierające 

kluczowe wskaźniki i dane liczbowe, zapewniające zewnętrznym zainteresowanym stronom 

całościowy obraz zarządzania ryzykiem przez Bank, w tym tolerancję na ryzyko określone przez Radę 

Nadzorczą Banku stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej ,,Informacji”. 

7. Informacja w zakresie zasad zarządzania.  ( CRR 435.2) 

a) Liczba stanowisk dyrektorskich zajmowanych przez członków organu zarządzającego. ( CRR 

435.2.a) 

Według stanu nadzień 31.12.2017r. jeden członek Zarządu zajmował jedno stanowisko  

dyrektorskie w organach Banku i jedno stanowisko dyrektorskie w organach innego podmiotu. 

Trzech członków Zarządu zajmowało  po jednym stanowisku dyrektorskim w organach Banku. 

Przez stanowisko dyrektorskie należy rozumieć stanowisko zajmowane w organie Banku                        
(odpowiednio Zarządzie albo Radzie Nadzorczej) lub organach innych podmiotów. 
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b) Polityka rekrutacji dotycząca wyboru członków organu zarządzającego oraz rzeczywistego stanu 
ich wiedzy, umiejętności i wiedzy specjalistycznej;   ( CRR 435.2.b) 

Zarząd Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie w okresie  do 30.04.2017r składał się 

z 6 osób. Od dnia 01.05.2017 działa  w składzie 4 osobowym. Członków Zarządu powołuje 

zgodnie z przepisami prawa Rada Nadzorcza, działając wg Statutu Powiślańskiego Banku 

Spółdzielczego w Kwidzynie oraz biorąc pod uwagę wyniki oceny wstępnej kwalifikacji, 

doświadczenia i reputacji kandydata na członka zarządu. Oceny następczej kwalifikacji, 

doświadczenia i reputacji Członków Zarządu w trakcie pełnienia funkcji dokonuje Rada 

Nadzorcza zgodnie z Procedurą dokonywania ocen odpowiedniości członków zarządu 

Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie.  

 

Rada Nadzorcza Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie składa się z 13 osób. 

Członków Rady Nadzorczej wybiera Zebranie Przedstawicieli zgodnie ze Statutem 

Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie biorąc pod uwagę kwalifikacje, 

doświadczenie i reputację kandydata na członka Rady Nadzorczej. Oceny następczej członków 

Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji dokonuje Zebranie Przedstawicieli zgodnie z 

Procedurą dokonywania ocen odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Powiślańskiego 

Banku Spółdzielczego w Kwidzynie. 

Wymagania wobec Rady Nadzorczej i Zarządu: 

 członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu muszą cieszyć się nieposzlakowaną opinią i 

posiadać wystarczającą wiedzę, umiejętności i doświadczenie do wykonywania swoich 

obowiązków. Ogólny skład organów Banku odzwierciedla odpowiednio szeroki zakres 

doświadczeń i kompetencji, 

 wszyscy członkowie organów winni poświęcać wystarczająco dużo czasu wykonywaniu 

swoich funkcji w Banku, a także analizom kwestii ryzyka, 

 organy Banku zobowiązane są brać czynny udział w zarządzaniu wszystkimi rodzajami 

istotnego ryzyka, o których mowa w przepisach rangi ustawowej i w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013. Oznacza to regularne omawianie 

zagadnień ryzyka na posiedzeniach organów.  

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej spełniają wymogi określone w art. 22aa ustawy prawo 

bankowe, a w szczególności dają rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, w tym 

prowadzenia działalności bankowej z zachowaniem bezpieczeństwa wkładów i lokat w nim 

zgromadzonych, a także,  posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do 

realizacji zarządzania ryzykiem oraz ich reputacja osobista nie stwarza zagrożenia dla utraty 

reputacji Banku. 

c) strategia w zakresie zróżnicowania w odniesieniu do wyboru członków organu zarządzającego, 

jego celów i wszelkich odpowiednich zadań określonych w tej polityce oraz zakresu, w jakim te 

cele i zadania zostały zrealizowane  ( CRR 435.2.c) 

Bank, z uwagi na skalę działalności nie stosuje strategii zróżnicowania w zakresie wyboru 

członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. 

d) Utworzenie (bądź nie) przez Bank oddzielnego komitetu ds. ryzyka oraz liczby posiedzeń 

komitetu, które się odbyły.  ( CRR 435.2.d) 

      Bank z uwagi na skalę działania nie tworzy  komitetu ds. ryzyka. 
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e) Opis przepływu informacji na temat ryzyka kierowanych do organu zarządzającego ( CRR 435.2.e) 

W Banku funkcjonuje system bieżącego i okresowego informowania i raportowania o istotnych 

rodzajach ryzyka, a podstawą monitorowania procesu zarządzania ryzykiem jest formalnie 

ustanowiony system informacji zarządczej. 

System sprawozdawczości zarządczej dostarcza informacji na temat: 

 rodzajów i wielkości ryzyka w działalności Banku,  

 profilu ryzyka, 

 stopnia wykorzystania limitów wewnętrznych, 

 wyników testów warunków skrajnych. 

Raporty z zakresu oceny poziomu poszczególnych rodzajów ryzyka Banku otrzymują: 

 Zarząd Banku : 

 w cyklach miesięcznych w zakresie: 

 ryzyka kredytowego, 

 ryzyka koncentracji, 

 ryzyka stopy procentowej, 

 ryzyka płynności, 

 w cyklach kwartalnych w zakresie: 

 ryzyka walutowego, 

 adekwatności kapitałowej, 

 ryzyka operacyjnego, 

 w cyklach  półrocznych w zakresie: 

 ryzyka braku zgodności. 

 Rada Nadzorcza  w zależności od rodzaju  otrzymuje raporty w cyklach kwartalnych, 

półrocznych lub rocznych. 

 

Monitorowanie ryzyka odbywa się z częstotliwością umożliwiającą dostarczenie informacji o 

zmianach profilu ryzyka Banku. 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 „Instrukcja – 

System Informacji Zarządczej w PBS w Kwidzynie”,  ponadto w regulacjach dotyczących zarządzania 

poszczególnymi rodzajami ryzyka bankowego został określony w sposób ogólny zakres informacji 

zarządczej z obszaru, którego dotyczy regulacja; szczegółowy wykaz sprawozdań zarządczych określa 

załącznik do Instrukcji System Informacji zarządczej w PBS w Kwidzynie. 

IV. Zakres stosowania wymogów rozporządzenia CRR  ( CRR art. 436 ) 

Bank nie posiada podmiotów zależnych, w związku z tym nie dokonywał konsolidacji do celów 

rachunkowości i regulacji ostrożnościowych. 
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V. Fundusze własne  (CRR  art. 437 ) 

Bank przyjmuje strategię bezpiecznego funkcjonowania, opartą na utrzymywaniu rozmiarów 

działalności  obarczonej ryzykiem na poziomie adekwatnym do posiadanych funduszy własnych. 

Zgodnie z zapisami art. 437 Rozporządzenia nr 575/2013  z dnia 26.06.2013 r. UE Bank ujawnia 

informacje dotyczące funduszy własnych z uwzględnieniem wymogów wynikających z 

Rozporządzenia wykonawczego Komisji UE nr 1423/2013 z dnia 20.12.2013 r. ustanawiającego 

wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących ujawnienia informacji na temat 

funduszy własnych instytucji. 

Fundusze własne Banku na dzień 31.12.2017 r. zgodnie z powyższymi Rozporządzeniami  bejmują:  

Kapitał Tier I : 

1) Kapitał podstawowy Tier I : 

a) fundusz udziałowy - stanowi w Banku „prawo nabyte". Zakończony w EUNB proces 

notyfikacji udziałów członkowskich umożliwił uznanie funduszu udziałowego wg stanu na 

dzień 09.08.2017 r. , po uwzględnieniu wpłat za zgodą KNF dotyczącą opłaconych udziałów 

po dacie 28.06.2013 r. oraz wypłat wypowiedzianych udziałów za zgodą KNF  ( Bank 

otrzymał w IV kw 2017 r. ). 

b) kapitał rezerwowy - fundusz zasobowy tworzony zgodnie ze statutem Banku z wpłat 

wpisowego przez udziałowców Banku oraz z odpisów z zysków Banku za kolejne lata a także 

zasilany jest funduszem z aktualizacji wyceny środków trwałych przeszacowanych w 1995 r., 

które zostały zlikwidowane, 

c) fundusz ogólnego ryzyka, tworzony z części nadwyżki bilansowej na nie zidentyfikowane  

     ryzyko działalności bankowej,      

d) skumulowane inne całkowite dochody: 

 fundusz z aktualizacji wyceny majątku trwałego,     

 fundusz z aktualizacji wyceny certyfikatów inwestycyjnych wycenianych w wartości  

godziwej, której skutki odnoszone są na fundusz z aktualizacji wyceny do czasu 

umorzenia. 

 

1.1) Pomniejszenia kapitału podstawowego Tier I - korekty regulacyjne 

a) wartości niematerialne i prawne w wartości bilansowej - wartość netto wartości 

niematerialnych i prawnych pomniejszająca fundusze, 

b) inne korekty w okresie przejściowym w kapitale podstawowym Tier I - fundusz z       

         aktualizacji wyceny majątku trwałego - instytucje pomniejszają w 2017 r. kapitał Tier I,  

         w wysokości 20% niezrealizowanych zysków wycenianych według wartości godziwej.   

Prezentują w wartości 80% ( po uwzględnieniu 20% amortyzacji ). Prezentowana również 

jest dodatnia wycena certyfikatów inwestycyjnych w wartości  80%  a ponadto ujemna 

wycena wartości godziwej  certyfikatów inwestycyjnych w 100% pomniejsza kapitał Tier 1, 

c) wartość zaangażowań udziałów kapitałowych w instrumentach w kapitale Tier 1 

     podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te    

     podmioty. 

  

2) Kapitał dodatkowy Tier I : 

Bank nie posiada instrumentów zaliczanych do kapitałów dodatkowych Tier I. 
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Kapitał Tier II: 

Kapitał Tier II składa się z Instrumentów kapitałowych i pożyczek podporządkowanych, zaliczanych 

do Tier II za zgodą KNF, z uwzględnieniem amortyzacji: 

a) Bank na 31.12.2017 r. posiada trzy pożyczki podporządkowane spełniające warunki określone w 

Rozporządzeniu 575/2013 UE, które za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego zalicza do kapitałów 

Tier II.  

b) Korekta z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego do wysokości 1,25% RWA ( art.. 62 lit c.) 

 

2.1) Pomniejszenia kapitału podstawowego Tier II - korekty regulacyjne 

a) Wartość zaangażowań udziałów kapitałowych w instrumentach w kapitale Tier 2 podmiotów 

sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty. 

 

 

Tab. 2:  Zestawienie funduszy własnych Banku wg Rozporządzenia 575/2013 UE na dzień 31.12.2017 r. 

L.p. Rodzaj kapitału 
Przepis Rozporządzenie 

575/2013 UE 

Stan na 

31.12.2017r. 

w tys. zł 

 
I. Kapitał Tier I 56 130,88 

1. Kapitał podstawowy Tier I (instrumenty i kapitały rezerwowe)   

a fundusz udziałowy 
Art. 483(1) do (3) i art. 

484-487 
3 223,50 

b kapitał rezerwowy (zasobowy) Art.. 29 ust. 1 49 233,61 

c fundusz ogólnego ryzyka bankowego Art.26 ust 1 lit. F 2 900,00 

d skumulowane inne całkowite dochody Art. 468 1 142,96 

Pozycje pomniejszające kapitał podstawowy Tier I (Korekty regulacyjne) 

e wartości niematerialne i prawne ( kwota ujemna ) 
Art. 36 ust. 1 pkt b i Art. 

37 i Art. 472 ust. 4 
-130,03 

f 

Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale 

podstawowym Tier I ( kwota ujemna ) - 20% 

funduszu z aktualizacji  wyceny środków trwałych 

Art. 468 -228,59 

 g 

Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale 

podstawowym Tier I ( kwota ujemna ) - 100% 

ujemna wycena wartości godziwej certyfikatów 

inwestycyjnych 

Art. 468 -2,09 

h 

wartość zaangażowań udziałów kapitałowych w 

instrumentach w kapitale podstawowym Tier 1, jeżeli 

instytucja dokonała znacznej inwestycji w te 

podmioty ( wartość ujemna ) 

Art. 36 ust. 1 pkt i 0,00 
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i Inne korekty ( wynik z lat ubiegłych )  -8,48 

2. 
Kapitał dodatkowy Tier I 

 

 

 

 

 

 

0 

II. Kapitał Tier II 7 891,17 

a  trzy pożyczki podporządkowane Art. 63 7 011,17 

b korekta z tytułu ogólnego ryzyka bankowego Art. 62 lit. C 880,00 

Pozycje pomniejszające kapitał  Tier II  (Korekty regulacyjne) 

a 

wartość zaangażować udziałów kapitałowych w 

instrumentach w kapitale Tier 2, jeżeli instytucja 

dokonała znacznej inwestycji w te podmioty ( 

wartość ujemna ) 

Art. 66 pkt d 0,00 

SUMA FUNDUSZY WŁASNYCH BANKU ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 

575/2013 UE 
64 022,05 

a)  

 

Zgodnie z załącznikiem nr VI do Rozporządzenia wykonawczego Komisji UE nr 1423/2013 z dnia 

20.12.2013 r. w Banku na dzień 31.12.2017 r. występowały pozycje funduszy własnych w okresie 

przejściowym wykazane w poniższej tabeli nr 2. uwzględnione według przyjętej w załączniku do 

Rozporządzenia numeracji. Pozostałe pozycje załącznika nr VI do Rozporządzenia nie wystąpiły w 

Banku na datę 31.12.2017 r.  

 

Kapitał podstawowy Tier I - instrumenty i kapitały 
rezerwowe 

(A)                                                                                                                                                                                                                                                                            
Kwota w dniu 
ujawnienia (tys. zł ) 

(B)                                                
Odniesienie do 
artykułu 
Rozporządzenia UE 
nr 575/2013 

(C)                                                                                                                                                                     
Kwoty ujęte przed 
przyjęciem  
Rozporządzenia (UE) 
nr 575/2013 lub kwota  
rezydualna określona 
w Rozporządzeniu nr 
575/2013   (tys. zł ) 

3 

Skumulowane inne całkowite dochody (i pozostałe 
kapitały rezerwowe, z uwzględnieniem 
niezrealizowanych zysków i strat zgodnie z 
mającymi zastosowanie standardami 
rachunkowości) 

53 276,57 art. 26 ust. 1 53 276,57 

4 

Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa 
w art. 484 ust. 3, i powiązane ażio emisyjne 
przeznaczone do wycofania z kapitału 
podstawowego Tier I 

3 223,50 art. 486 ust. 2 3 294,90 

6 
Kapitał podstawowy Tier I przed korektami 
regulacyjnymi 

56 500,07   56 571,47 

Kapitał podstawowy Tier I: korekty regulacyjne 

8 
Wartości niematerialne i prawne (po odliczeniu 
powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego) (kwota ujemna) 

-130,03 
art. 26 ust. 1 lit. 
B), art. 37 i art. 
472 ust. 4 

-130,03  
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26a 
Korekty regulacyjne dotyczące niezrealizowanych 
zysków i strat zgodnie z art. 467 i 468 - 239,16     

  w tym:... filtr dla niezrealizowanego zysku 1 -239,16 art. 468   

28 
Całkowite korekty regulacyjne w kapitale 
podstawowym Tier I 

-369,19   -130,03 

29 Kapitał podstawowy Tier I 56 130,88   56 441,44 

45 
Kapitał Tier I (kapitał Tier I = kapitał 
podstawowy Tier I + kapitał dodatkowy Tier I) 

56 130,88   56 441,44 

Kapitał Tier II: instrumenty i rezerwy 

46 
Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio 
emisyjne 

880,00 art.62 0 

47 
Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa 
w art. 484 ust. 5 i powiązane ażio emisyjne 
przeznaczone do wycofania z kapitału Tier II 

7 011,17 art. 486 ust. 4 9 460,00 

51 Kapitał Tier II przed korektami regulacyjnymi 7 891,17   9 460,00 

Kapitał Tier II : korekty regulacyjne 

55 

Udziały kapitałowe w instrumentach w 
kapitale Tier II sektora finansowego, jeżeli 
instytucja dokonała znacznej inwestycji w te 
podmioty 

0,00 

art.66 lit. d  i art. 

69  oraz art. 477 

ust. 4 

0 

57 
Całkowite korekty regulacyjne w kapitale Tier 
II 

0,00   0 

58 Kapitał Tier II 7 891,17  9 460,00 

59 
Łączny Kapitał (łączny kapitał = kapitał Tier I + 
kapitał Tier I)I 

64 022,05   65 901,44 

60 Aktywa ważone ryzykiem razem 438 851,88  438 851,88 

Współczynniki i bufory kapitałowe 

61 
Kapitał podstawowy Tier I (wyrażony jako odsetek 
kwoty ekspozycji na ryzyko) 12,79 

art. 92 ust. 2 lit. a), 
art. 465 12,86 

62 
Kapitał Tier I (wyrażony jako odsetek kwoty 
ekspozycji na ryzyko) 12,79 

art. 92 ust. 2 lit. b), 
art. 465 12,86 

63 
Łączny kapitał (wyrażony jako odsetek kwoty 
ekspozycji na ryzyko) 14,59 art. 92 ust. 2 lit. c) 15,02 

Bufory kapitałowe nie obowiązują w 2017 r. 

 

VI. Wymogi kapitałowe  (CRR  art. 438 ) 

1. Skrótowy opis metody stosowanej przez Bank do oceny adekwatności kapitału wewnętrznego w   

celu wsparcia bieżących i przyszłych działań. 

Celem procesu szacowania kapitału wewnętrznego jest ustalenie wielkości kapitału 

niezbędnego do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych rodzajów ryzyka uznanych za istotne 

występujących w działalności Banku. 

Na proces oceny adekwatności kapitałowej składają się: 

 Określenie polityki zarządzania ryzykiem i kapitałem. 

 Identyfikacja wszystkich rodzajów ryzyka występujących w działalności Banku i określenie, 
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które z nich są istotne. 

 Oszacowanie oraz alokacja kapitału wewnętrznego. 

 Monitoring i kontrola ryzyka oraz kapitału wewnętrznego. 

  

Polityka Banku  zmierza do utrzymywania takiego poziomu adekwatności kapitałowej, który 

pozwala na zapewnienie potrzeb finansowych klientów Banku. Aby zapewnić realizację tego 

priorytetu zasadniczym celem kapitałowym jest sukcesywne zwiększanie poziomu funduszy 

własnych, pozwalające na pokrycie zidentyfikowanych istotnych ryzyk występujących w 

działalności Banku. Głównym źródłem pozyskania kapitałów jest zysk netto. 

W 2017 r. celem Banku było takie zwiększenie poziomu funduszy własnych, które przy 

akceptowanym przez Radę Nadzorczą tempie przyrostu aktywów ważonych ryzykiem, pozwoliło 

na wypracowanie i utrzymywanie łącznego współczynnika kapitałowego na poziomie co najmniej 

13,25 %. 

Alokacja kapitału na poszczególne rodzaje ryzyka ma na celu zapewnienie właściwego procesu 

zarządzania ryzykiem oraz wskazanie akceptowanego poziomu ryzyka wyrażonego w postaci 

limitów na poszczególne jego rodzaje.  

Zasady adekwatności kapitałowej wymagają zarządzania funduszami Banku skorelowanego z 

faktycznym poziomem ryzyka występującym w działalności Banku. W strukturze  adekwatności 

kapitałowej wyodrębniono dwie kategorie kapitałów: 

 kapitał regulacyjny - suma minimalnych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka  

      kredytowego, operacyjnego, rynkowego oraz wymogów z tytułu przekroczenia  

      limitów i naruszenia innych norm określonych w Rozporządzeniu 575/2013 UE, 

  kapitał wewnętrzny - jest ustalany przez Bank i ma na celu pokrycie wszystkich  

     zidentyfikowanych  materialnych rodzajów ryzyka w działalności Banku. 

Oba rodzaje kapitałów są odnoszone do funduszy własnych Banku celem oceny adekwatności 

kapitałowej. 

Minimalne regulacyjne wymogi kapitałowe w Banku, obliczane na podstawie Rozporządzenia 
575/2013 UE obejmują: 

 łączna ekspozycja na ryzyko kredytowe, wyliczana metodą standardową pomnożona przez 
8%, 

 wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rynkowego, rozumianego jako ryzyko walutowe, 

 wymóg kapitałowy z tytułu przekroczenia limitów znacznych pakietów akcji poza sektorem 

finansowym, 

 wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego - obliczany metodą bazowego wskaźnika. 

Dodatkowe wymogi kapitałowe w Banku są to wymogi wewnętrzne wyliczone na ryzyka, które Bank 

uznał za istotne zgodnie z zapisami „Instrukcji oceny adekwatności kapitałowej w  Powiślańskim 

Banku Spółdzielczym w Kwidzynie”. 

Bank szacuje wewnętrzne wymogi kapitałowe  na poszczególne ryzyka uznane za istotne: 

 kredytowe (w tym rezydualne, kontrahenta i koncentracji), 

 rynkowe (walutowe), 

 operacyjne (w tym braku zgodności), 

 stopy procentowej w księdze bankowej, 

 płynności i finansowania, 

 biznesowe (w tym wyniku finansowego), 

 kapitałowe (ryzyko niewypłacalności), w tym:  

 koncentracji funduszu udziałowego, 
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 koncentracji „dużych" pakietów udziałów. 

Proces szacowania i oceny adekwatności kapitału wewnętrznego podlega weryfikacji i 

zatwierdzeniu przez Zarząd i Radę Nadzorczą co najmniej raz w roku. 

Wewnętrzny wymóg kapitałowy Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie na 31.12.2017 r.   

 

Lp 

 

Poszczególne rodzaje ryzyka 

 

Wymóg kapitałowy 

Wewnętrzny 
wymóg 

kapitałowy 

(tys. zł) Regulacyjny Dodatkowy 

1. Ryzyko kredytowe 31 689,69 0,00 31 689,69 

2. Ryzyko walutowe 0,00 0,00 0,00 

3. Ryzyko operacyjne 3 417,84 0,00 3 417,84 

4. Ryzyko stopy 
procentowej 

0,00 0,00 0,00 

5. Ryzyko płynności  i 
finansowania 

0,00 0,00 0,00 

6. Ryzyko biznesowe, w tym 
wyniku finansowego 

0,00 0,00 0,00 

7. Ryzyko kapitałowe 0,00 30,11 30,11 

 

Współczynniki kapitałowe Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie na 31.12.2017 r. 

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I 12,79 

Współczynnik kapitału  Tier I 12,79 

Łączny współczynnik kapitałowy 14,59 

Wewnętrzny współczynnik kapitałowy 14,59 

 

2. Rezultaty stosowanego przez instytucję wewnętrznego procesu oceny adekwatności 

kapitałowej,  w tym skład dodatkowych wymogów w zakresie funduszy własnych określonych na 

podstawie procesu przeglądu nadzorczego, o których mowa w art. 104 ust. 1 lit. a) dyrektywy 

2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r.   

Nie dotyczy 

3. Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem zgodnie z przepisami części trzeciej tytuł II rozdział 2 

Rozporządzenia - 8% kwot ekspozycji ważonych ryzykiem dla każdej kategorii ekspozycji 

określonej w art. 112. 
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Bank stosuje współczynnik wsparcia, o którym mowa w art. 501 Rozporządzenia 575/2013. Wartość 

aktywów ważonych ryzykiem obliczonych dla ekspozycji wobec małego lub średniego przedsiębiorcy 

(MŚP) zaliczonych do ekspozycji wobec przedsiębiorstw, ekspozycji detalicznych lub ekspozycji 

zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach, Bank dodatkowo mnoży przez współczynnik 

wsparcia równy 0,7619. 

Poniższa tabela przedstawia kwoty stanowiące 8% ekspozycji ważonej ryzykiem po zastosowaniu 

współczynnika wsparcia wobec MŚP dla każdej z klas ekspozycji wg stanu na dzień 31.12.2017 r. 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

 
Kwota (w tys. zł) 

1. Ekspozycje wobec rządów i banków centralnych 0,00 

2. Ekspozycje wobec samorządów terytorialnych i władz lokalnych 11 477,86 

3. Ekspozycje wobec sektora publicznego 206,15 

4. Ekspozycje kapitałowe 10 872,46 

5. Ekspozycje wobec instytucji 2 030,42 

6. Ekspozycje wobec przedsiębiorców 89 608,71 

7. Ekspozycje detaliczne 215 155,20 

8. Ekspozycje zabezpieczonych na nieruchomościach 0,00 

9. Ekspozycje, których dotyczy niewykonania zobowiązania 35 679,97 

10. Ekspozycje należące do nadzorczych kategorii wysokiego ryzyka 0,00 

11. Ekspozycje z tyt. j. uczestnictwa w inst. zbiorowego inwestowania 0,00 

12. Inne ekspozycje 31 090,36 

 RAZEM 396 121,13 

 

4. Wymogi w zakresie funduszy własnych obliczone zgodnie z art.92 ust. 3 lit.b) i c) 

L.p. Rodzaj wymogu Wymóg kapitałowy 

1. Wymóg zgodnie z art. 92 ust. 3 lit b. (ryzyko pozycji, 

ryzyko dużych ekspozycji, przekraczających limity 

określone w art. 395-401 Rozporządzenia UE) 

 

nie dotyczy 

2. Wymóg zgodnie z art. 92 ust. 3 lit c. 

- ryzyko walutowe 

- ryzyko rozliczenia 

- ryzyko cen towarów 

 

0 

nie dotyczy  

nie dotyczy 

 

 

VII . Ekspozycja na ryzyko kontrahenta  ( art. 439 ) 

 Nie dotyczy. Bank nie posiadał portfela handlowego. 

VIII. Bufory kapitałowe  ( art.440) 

Nie dotyczy. Na dzień 31.12.2017 r. Bank nie był zobowiązany do tworzenia buforów kapitałowych. 
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IX. Wskaźnik globalnego znaczenia systemowego  ( art. 441 ) 

Nie dotyczy.  Bank nie zalicza się do banków systemowo znaczących.  

X. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego  ( art. 442) 

1. Stosowane w rachunkowości definicje pozycji przeterminowanych i o utraconej jakości  ( art.442 a) 

Jako ekspozycję przeterminowaną, Bank uznaje każdą należność z tytułu kapitału lub odsetek nie 

spłaconą w terminie spłaty określonym w umowie. 

Do celów wyliczenia łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko kredytowe jako okres przeterminowania 

Bank przyjmuje ekspozycje , których przeterminowanie przekracza 90 dni oraz przeterminowana 

kwota przekracza w przypadku ekspozycji detalicznych 500 złotych , zaś w przypadku pozostałych 

ekspozycji przeterminowana kwota przekracza 3000 złotych 

Zgodnie z kryteriami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia 

rezerw na ryzyko związane z działalnością banków z dnia 16.12.2008 r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1589 z 

późn. zm.), Bank klasyfikuje ekspozycje kredytowe do : 

 kategorii ,,normalne” 

 kategorii ,,pod obserwacją” 

 kategorii  ,,zagrożone”:  ekspozycjami zagrożonymi są należności w sytuacji:  

 poniżej standardu,  

 wątpliwe  

 stracone. 

 

2. Opis strategii przyjętych w celu określenia korekt z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka   

kredytowego  ( art. 442 b). 

Bank dokonuje klasyfikacji ekspozycji kredytowych do odpowiednich kategorii ryzyka, stosując  

kryteria: 

1) kryterium terminowości spłaty kapitału i odsetek w odniesieniu do: 

 ekspozycji kredytowych Skarbu Państwa, 

 ekspozycji kredytowych wobec osób fizycznych, udzielonych na cele nie związane z  

            działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego, 

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

 terminowości spłaty kapitału i odsetek, 

 sytuacji ekonomiczno – finansowej. 

Przeglądów oraz klasyfikacji ekspozycji kredytowych Bank dokonuje zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków z 

dnia 16.12.2008 r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1589, z późn. zm.). 

Bank tworzy rezerwy celowe. Rezerwy celowe tworzone są na ryzyko związane z działalnością Banku 

w odniesieniu do ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do: 

 kategorii "normalne" - w zakresie ekspozycji kredytowych wynikających z pożyczek i 

kredytów detalicznych, 

 kategorii "pod obserwacją", 

 kategorii "zagrożone" - w tym do sytuacji: "poniżej standardu", "wątpliwe" lub „stracone". 
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Wysokość tworzonych rezerw związana jest bezpośrednio z kategorią ryzyka, do której została 

zaklasyfikowana ekspozycja oraz z jakością przyjętych zabezpieczeń prawnych ekspozycji. 

Bank stosuje Polskie Standardy Rachunkowości. Na pokrycie ryzyka związanego z działalnością 

kredytową Bank dokonuje odpisów na rezerwy celowe. Rezerwy tworzone są w ścisłej korelacji z 

rozpoznanym ryzykiem, tj. na pokrycie straty związanej z określonymi należnościami lub ich grupami 

w oparciu o ocenę możliwości jej wystąpienia. 

W przypadku ekspozycji kredytowych wynikających z pożyczek i kredytów detalicznych, Bank tworzy 

rezerwy celowe w wysokości, co najmniej: 

 1,5% podstawy tworzenia rezerw celowych od ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do 

kategorii „normalne"; 

 100% podstawy tworzenia rezerw celowych od ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do 

kategorii „stracone". 

W przypadku ekspozycji kredytowych wynikających z pożyczek i kredytów mieszkaniowych oraz 

pożyczek i kredytów hipotecznych, Bank tworzy rezerwy celowe w wysokości, co najmniej: 

 1,5% podstawy tworzenia rezerw celowych od ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do 

kategorii „pod obserwacją"; 

 20% podstawy tworzenia rezerw celowych od ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do 

kategorii „poniżej standardu"; 

 50% podstawy tworzenia rezerw celowych od ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do 

kategorii „wątpliwe"; 

 100% podstawy tworzenia rezerw celowych od ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do 

kategorii „stracone". 

W przypadku ekspozycji kredytowych klientów instytucjonalnych, Bank tworzy rezerwy celowe w 

wysokości, co najmniej: 

 1,5% podstawy tworzenia rezerw celowych od ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do 

kategorii „pod obserwacją"; 

 20% podstawy tworzenia rezerw celowych od ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do 

kategorii „poniżej standardu"; 

 50% podstawy tworzenia rezerw celowych od ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do   

kategorii „wątpliwe"; 

 100% podstawy tworzenia rezerw celowych od ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do 

kategorii „stracone". 

Rezerwy tworzone są w ciężar kosztów, na pokrycie niezidentyfikowanego ryzyka związanego z 

prowadzeniem działalności bankowej. Tworzenie i rozwiązywanie rezerw dokonywane jest na 

podstawie oceny ryzyka, uwzględniającej w szczególności wielkość należności oraz udzielonych 

zobowiązań pozabilansowych. 

3. Całkowita kwota ekspozycji po rozliczeniu równoważących się transakcji i bez uwzględnienia 

skutków ograniczenia ryzyka kredytowego, a także średnią kwotę ekspozycji w danym okresie z 

podziałem na różne kategorie ekspozycji (w tys. zł)  ( art. 442c). 
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Lp. 

 
Klasa ekspozycji 

Pierwotna wartość 
ekspozycji bez 
zastosowania 

skutków 
ograniczania 

ryzyka 
kredytowego na 

31.12.2017  

 
Średnia kwota w 

okresie od 
01.01.2017 do 

31.12.2017 
 
 
 

1. Ekspozycje wobec rządów i banków centralnych 126 901,41 
 

78 330,01 

2. Ekspozycje wobec samorządów terytorialnych i władz 
lokalnych 

67 049,32 26 476,16 

3. Ekspozycje wobec sektora publicznego 206,15 289,51 

4. Ekspozycje kapitałowe 12 494,92 6 097,77 

5. Ekspozycje wobec instytucji 129 304,71 106 710,58 

6. Ekspozycje wobec przedsiębiorców 104 085,19 100 124,75 

7. Ekspozycje detaliczne 377 981,52 380 271,67 

8. Ekspozycje zabezpieczonych na nieruchomościach 0,00 0,00 

9. Ekspozycje, których dotyczy niewykonania zobowiązania 34 610,69 12 431,49 

10. Ekspozycje należące do nadzorczych kategorii wysokiego 
ryzyka 

0,00 0,00 

11. Ekspozycje z tyt. j. uczestnictwa w inst. zbiorowego 
inwestowania 

0,00 0,00 

12. Inne ekspozycje 47 633,62 
 

41 707,72 

 RAZEM 900 267,53 752 439,66 

 

4. Rozkład geograficzny ekspozycji w podziale na obszary ważne pod względem istotnych 
kategorii ekspozycji wraz z dodatkowymi szczegółowymi podziałami w stosownych przypadkach 
( art.442d). 

Bank prowadzi działalność na terenie Polski. Ze względu na rozlokowanie placówek Banku na  

terenie sąsiadujących ze sobą  województw tj. pomorskiego, warmińsko- mazurskiego i 

kujawsko-pomorskiego przyjmuje się, że ryzyko kredytowe Banku w tym obszarze jest 

jednorodne i nie zachodzi potrzeba badania zaangażowania w poszczególnych województwach. 

5. Rozkład ekspozycji w zależności od branży lub typu kontrahenta z podziałem na kategorie 
ekspozycji, w tym określenie ekspozycji wobec MŚP, wraz z dodatkowymi szczegółowymi 
podziałami w stosownych przypadkach (w tys. zł)   ( art. 442 e) 

 
Lp. 

 
Klasa ekspozycji 

Sektor 
finansowy 

Sektor 
rządowy i 

budżetowy 

Sektor niefinansowy ogółem 

ogółem w tym MŚP 

1. Ekspozycje wobec rządów i 
banków centralnych 

126 901,41 0,00 0,00 0,00 126 901,41 

2. Ekspozycje wobec samorządów 
terytorialnych i władz lokalnych 

0,00 67 049,32 0,00 0,00 67 049,32 

3. Ekspozycje wobec sektora 
publicznego 

0,00 0,00 206,15 0,00 206,15 

4. Ekspozycje kapitałowe 12 494,92 0,00 0,00 0,00 12 494,92 

5. Ekspozycje wobec instytucji 129 304,71 0,00 0,00 0,00 129 304,71 
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6. Ekspozycje wobec 
przedsiębiorców 

0,00 0,00 104 085,19 89 145,02 104 085,19 

7. Ekspozycje detaliczne 0,00 0,00 377 981,52 4 894,34 377 981,53 

8. Ekspozycje zabezpieczonych na 
nieruchomościach 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. Ekspozycje, których dotyczy 
niewykonania zobowiązania 

0,00 0,00 34 610,69 0,00 34 610,69 

10. Ekspozycje należące do 
nadzorczych kategorii wysokiego 
ryzyka 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11. Ekspozycje z tyt. j. uczestnictwa 
w inst. zbiorowego 
inwestowania 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12. Inne ekspozycje 47 633,62 0,0 0,00 0,00 47 633,62 

 RAZEM 316 334,66 67 049,32 516 883,55 94 039,36 900 267,53 

6. Zestawienie rezydualnych terminów zapadalności dla wszystkich ekspozycji z podziałem na 
kategorie ekspozycji wraz z dodatkowymi szczegółowymi podziałami w stosownych przypadkach  
( art. 442 f). 

Bank nie stosuje Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, w związku z czym nie stosował 
rezydualnych terminów zapadalności dla wszystkich ekspozycji z podziałem na kategorie ekspozycji 
wraz z dodatkowymi szczegółowymi podziałami w stosownych przypadkach. 

Ekspozycje bilansowe wg terminów zapadalności przedstawia poniższa tabela (w tys. zł)  

Pozycja Do 1 dnia Od 2 do 7 

dni 
Od 7 dni 

do 1 m- ca 
Od 1 do 3 

m-cy 
Od 3 do 6 

m-cy 
Od 6 m- cy 

do 1 roku 
Od 1 roku 

do 2 lat 
Od 2 do 5 

lat 
Od 5 do 

10 lat 
Od 10 do 

20 lat 
Powyżej 

20 lat 
Bez 
określon 

ego 
terminu 

Wyłącz 

one z 

analizy 

Razem 

Kasa, operacje z Bankiem Centra 

lnym 

8 995,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 995,43 

Dłużne papiery wartościowe 

uprawnione do redyskontowania 

w Banku 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności od sektora 

finansowego 
27465,64 25 469,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 869,40 0,00 0,00 119804,27 

1. W rachunku bieżącym 27 465,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 212,27 0,00 0,00 93 677,91 

2. Terminowe 0,00 25 469,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657,13 0,00 0,00 26 126,36 

Należności od sektora 

niefinansowego 

20 344,51 2 480,56 10 860,23 13163,66 19 551,83 41 177,35 51 604,89 117141,76 108716,9
2 

7877,79 12467,25 0,00 0,00 464 263,50 

1. W rachunku bieżącym 18,52 0,00 7 436,10 2 908,12 4 106,72 8 633,24 5 147,76 17 341,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 589,03 

2. Terminowe 20325,99 2 480,56 3 424,13 10255,5
4 

15 445,1
1 

32544,11 46 457,13 99 800,0
3 

108716,9
2 

7 877,79 12467,25 0,00 0,00 418 674,4
7 

Należności od sektora 

budżetowego 

0,00 0,00 15,75 605,58 384,64 1 181,89 3 070,38 20931,39 16 245,1 6 700,00 0,00 0,00 0,00 49 134,73 

1. W rachunku bieżącym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. Terminowe 0,00 0,00 15,75 605,58 384,64 1 181,89 3 070,38 20931,39 16 245,1 6 700,00 0,00 0,00 0,00 49 134,73 

Dłużne papiery wartościowe 0,00 100843,40 0,00 5939,09 5304,81 0,00 0,00 3 958,95 6 274,66 0,00 0,00 0,00 0,00 122320,90 

Udziały lub a kcje w innych je d n 

os tka ch 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. W instytucjach fina ns owych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. W pozostałych je d n os tka ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wartości niematerialne i prawne, 

w tym: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24271,24 0,00 0,00 24 271,24 

Inne aktywa 0,00 5 118,69 148,83 37,40 53,52 40,82 17,28 13,60 8,26 3,860,47 0,00 0,00 0,00 9 304,79 

Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1. Aktywa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowe go 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Pozostałe rozliczenia 

międzyokresowe 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otrzymane zobowiązania 

pozabilansowe 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

7. Ekspozycje w podziale na istotne branże oraz korekty z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka 
kredytowego (w tys. zł)  ( art. 442 g). 

 

Lp. 

 

Nazwa branży 

Należności  
normalne 

Należności 
pod 
obserwacją 

Należności  
zagrożone 

Zobowiązania 
pozabilansowe 

Rezerwy 
celowe i 
odpisy 
aktualizacyjne 

Wartość 
ekspozycji  brutto 

1. Rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo 

205 428,00 10 596,00 12 233,00 13 047,00  1 755,00 228 278,00 

2. Górnictwo i 
wydobywanie 

6 381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 364,00 

3. Przetwórstwo 
przemysłowe 

25 492,00 225,00 755,00 0,00 2,00 26 304,00 

4. Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w 
energię elektryczną, 
gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i 
powietrze do 
układów 
klimatyzacyjnych 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Dostawa wody; 
gospodarowanie. 
ściekami i odpadami 
oraz dział. zwiąż. z 
rekultywacją 

86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 

6. Budownictwo 14 398,00 3 794,00 8 654,00 26 890,00 6 871,00 29 447,00 

7. Handel hurtowy i 
detaliczny; naprawa 
pojazdów 
samochodowych, 
włączając motocykle 

12 863,00 1 014,00 3 784,00 1 587,00 2 621,00 18 575,00 

8. Transport i 
gospodarka 
magazynowa 

1 466,00 144,00 1 131,00 404,00 292,00 2 855,00 

9. Działalność związana 
z zakwaterowaniem i 
usługami 
gastronomicznymi 

6 085,00 3 924,00 0,00 27,00 0,00 9 959,00 

10. Informacja i 
komunikacja 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11. Działalność 
finansowa i 
ubezpieczenia 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12. Działalność związana 
z obsługą rynku 
nieruchomości 

1 955,00 5 718,00 9 667,00 0,00 341,00 17 822,00 

13. Działalność 
profesjonalna, 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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naukowa i techniczna 

14. Działalność w 
zakresie usług 
administrowania i 
działalność 
wspierająca 

359,00 0,00 733,00 341,00 0,00 1 086,00 

15. Administracja 
publiczna i obrona 
narodowa; 
obowiązkowe 
zabezpieczenia 
społeczne 

49 135,00 0,00 0,00 2 700,00 0,00 49 190,00 

16. Edukacja 148,00 607,00 0,00 53,00 0,00 751,00 

17. Opieka zdrowotna i 
pomoc społeczna 

318,00 2 869,00 0,00 35,00 0,00 3 160,00 

18. Działalność związana 
z kulturą, rozrywką i 
rekreacją 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19. Pozostała działalność 
usługowa 

24 104,00 9 814,00 5 177,00 4 583,00 1 555,00 39 430,00 

20. Gospodarstwa 
domowe 
zatrudniające 
pracowników; 
gospodarstwa 
domowe 
produkujące wyroby i 
świadczące usługi na 
własne potrzeby 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21. Organizacje i zespoły 
eksterytorialne 

11 218,00 0,00 0,00 259,00 0,00 11 006,00 

22. Inne (np. osoby 
prywatne) 

69 370,00 2 148,00 1 609,00 2 838,00 1 142,00 72 899,00 

 

8. Kwota ekspozycji o utraconej wartości i ekspozycji przeterminowanych, podane oddzielnie, z 
podziałem na ważne obszary geograficzne lub typy kontrahenta, w tym kwoty korekty o 
szczególne i ogólne ryzyko kredytowe związane z każdym obszarem geograficznym ( art.442 h) 

Bank działa lokalnie na terenie kraju  w związku z tym  nie dokonuje podziału ekspozycji  ze względu 
na ważne obszary geograficzne. 

Bank prezentuje ekspozycje przeterminowane w podziale na  typ kontrahenta (w tys. zł): 

Lp. Kategoria ekspozycji Sektor rządowy i 
budżetowy 

Sektor 
niefinansowy  

Razem 

1. Normalne 0,00 171,06 171,06 

2. Pod obserwacją 0,00 673,01 673,01 

3. Poniżej standardu 0,00 219,84 219,84 

4. Wątpliwe 0,00 2 306,19 2 306,19 
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5 Stracone 0,00 16 151,90 16 151,90 

 Razem 0,00 19 522,26 19 522,26 

 

9. Uzgodnienie zmian korekty o szczególne i ogólne ryzyko kredytowe dla ekspozycji o utraconej 
        wartości  ( art. 442 i)  
 

Stan rezerw  celowych  na początek  i na koniec 2017 roku oraz ich zmiana przedstawia poniższa 

tabela: 

Kategoria należności 
Stan na 

01.01.2017 
Zwiększenia 

rezerw 

Wykorzyst. 
rezerw 

 

Rozwiązanie 
rezerw 

Stan na 
31.12.2017 

Wymagany 
poziom rezerw 
zgodnie z Rozp. 

wg stanu na 
31.12.2017 

Należności normalne 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

-sektor niefinansowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

Należności pod 
obserwacją  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

-sektor niefinansowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności poniżej 
standardu  

20,12 712,16 0,00 718,53 13,75 
13,75 

-sektor niefinansowy 20,12 712,16 0,00 718,53 13,75 
13,75 

Należności wątpliwe 70,51 1 542,38 0,00 1 134,08 478,81 478,81 

-sektor niefinansowy 70,51 1 542,38 0,00 1 134,08 478,81 478,81 

Należności stracone 2 940,94 5 205,73 0,00 356,56 7 790,11 
7 790,11 

-sektor niefinansowy 2 940,94 5 205,73 0,00 356,56 7 790,11 
7 790,11 

Należności gospodarka 
własna 
 

25,03 0,00 0,00 0,00 25,03 
 

25,03 

-stracone 25,03 0,00 0,00 0,00 25,03 
 

25,03 

Stan rezerw różni się od wymaganego poziomu ze względu na stosowane pomniejszenia wynikające z 

wartości konta rezerwy na ryzyko ogólne. Bank stosuje pomniejszenia na należności normalne i pod 

obserwacją o 25%  rezerwy na ryzyko ogólne, która na dzień 31.12.2017 r.  wynosiła  880 000,00 zł. 

 

XI .  Aktywa wolne od obciążeń ( art. 443) 

1. Składnik aktywów jest traktowany jako obciążony, jeżeli został on zastawiony lub podlega 

jakiejkolwiek formie ustaleń mających na celu zabezpieczenie lub wsparcie jakości kredytowej 

transakcji bilansowej lub pozabilansowej, z której nie może on zostać swobodnie wycofany (np. w 

celu zastawiania dla potrzeb finansowania). 

 

2. Informacje o obciążeniach aktywów - zgodnie z EBA/GL/2014/03 
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XII. Korzystanie z ECAI  ( art. 444 ) 

Nie dotyczy. Bank nie korzysta z ratingów. 

XIII.  Ekspozycja na ryzyko rynkowe ( art. 445 ) 

Na dzień 31.12.2017 r. Bank wyznaczał wymóg kapitałowy, liczony zgodnie z Rozporządzeniem 

575/2013 UE wyłącznie na ryzyko walutowe. 

1. Formularz A - Aktywa 

 
Wartość bilansowa 

aktywów 

obciążonych 

Wartość godziwa 

aktywów 

obciążonych 

Wartość 

bilansowa 

aktywów 

wolnych od 

obciążeń 

Wartość 

godziwa 

aktywów 

wolnych od 

obciążeń 
010 040 060 090 

010 Aktywa instytucji zgłaszającej - _ 809 764,87  

030 Instrumenty kapitałowe - - 7 523,82 7 523,82 

040 Dłużne papiery wartościowe - - 122 320,90 122 320,90 

120 Inne aktywa - - 679 920,15  

Formularz B - Zabezpieczenia otrzymane 
 

Wartość godziwa obciążonych 

zabezpieczeń otrzymanych lub 

wyemitowanych własnych 

dłużnych papierów wartościowych 

Wartość godziwa zabezpieczeń 

otrzymanych lub wyemitowanych 

własnych dłużnych papierów 

wartościowych dostępnych dla 

celów obciążenia 

010 040 

130 Zabezpieczenia otrzymane przez 

instytucję zgłaszającą 

0 0 

150 Instrumenty kapitałowe 0 0 

160 Dłużne papiery wartościowe 0 0 

230 Inne zabezpieczenia otrzymane 0 0 

240 Wyemitowane własne dłużne 

papiery wartościowe inne niż 

obligacje zabezpieczone lub 

papiery typu ABS 

0 0 

Formularz C - Aktywa obciążone/zabezpieczenia otrzymane i powiązane zobowiązania 
 

Odpowiadające zobowiązania, 

zobowiązania warunkowe i 

udzielone pożyczki papierów 

wartościowych 

Aktywa, zabezpieczenia otrzymane i 

wyemitowane 

własne dłużne papiery wartościowe 

inne niż obciążone obligacje 

zabezpieczone i papiery typu ABS 

010 030 

010 Wartość bilansowa 

wybranych zobowiązań 

finansowych 

0 0 

 
D - Informacje o istotności obciążeń - nie dotyczy 
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L.p. Rodzaj wymogu Wymóg kapitałowy 

1. Wymóg zgodnie z art. 92 ust. 3 lit b. nie dotyczy 

2. Wymóg zgodnie z art. 92 ust. 3 lit c. - ryzyko walutowe 0 

 

XIV. Ekspozycja na ryzyko operacyjne ( art. 446) 

1. Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego obliczane są przez Bank metoda wskaźnika 

bazowego - BIA ( art. 315-316 Rozporządzenia UE). Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka 

operacyjnego na dzień 31.12.2017 r. wynosił 3 417,84 tys. zł. 

2. Podstawę oceny adekwatności pokrycia ryzyka operacyjnego regulacyjnym wymogiem 

kapitałowym stanowiły poniesione ( rzeczywiste) i potencjalne koszty z tytułu zdarzeń ryzyka 

operacyjnego.  

3. W Banku przyjęto globalny limit strat z tytułu zdarzeń ryzyka operacyjnego na poziomie 50% 

wymogu kapitałowego na ryzyko operacyjne.  

4. Proces ewidencji incydentów ryzyka operacyjnego realizowany jest  z pomocą programu 

informatycznego wspomagającego zarządzanie ryzykiem operacyjnym, który umożliwia 

rejestrację, analizę, pomiar i monitorowanie ryzyka. 

5. Straty z tytułu zdarzeń ryzyka operacyjnego odnotowane w 2017 r. w podziale na klasy i 

kategorie zdarzeń przedstawia poniższa tabela:  

 

 

Klasa 

  

Kategoria 

 

Wartość w 

tys. zł 

 

Udział % 

1. Oszustwa 

wewnętrzne 

1. Działania nieuprawnione 0,00 0,00 

2. Kradzież i oszustwo 0,00 0,00 

2. Oszustwa 

zewnętrzne 

1. Kradzież i oszustwo 0,00 0,00 

2. Bezpieczeństwo systemów 0,00 0,00 

3. Zasady dotyczące 
zatrudnienia oraz 
bezpieczeństwo w 
miejscu pracy 

1. Stosunki pracownicze 0,00 0,00 

2. Bezpieczeństwo środowiska pracy 0,00 0,00 

3. Podziały i dyskryminacja 0,00 0,00 

4. Klienci, produkty i 
praktyki 
operacyjne 

1. Obsługa klientów, ujawnienie informacji 
o klientach, zobowiązania względem 
klientów 

 

0,07 0,27 

2. Niewłaściwe praktyki biznesowe lub 
rynkowe 

0,00 0,00 

3. Wady produktów 0,61 2,37 

4. Klasyfikacja klienta i ekspozycje 0,00 0,00 
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5. Usługi doradcze 0,11 0,43 

5. Szkody związane z 
aktywami 
rzeczowymi 

      Klęski żywiołowe i inne zdarzenia 0,00 0,00 

6. Zakłócenia 
działalności banku 
i awarie systemów 

      Systemy  6,62 25,72 

7. Dokonywanie 
transakcji, 
dostawa i 
zarządzanie 
procesami 
operacyjnymi 

1. Wprowadzanie do systemu, 
wykonywanie, rozliczanie i obsługa 
transakcji 

18,30 71,09 

2. Monitorowanie i sprawozdawczość 0,00 0,00 

3. Napływ i dokumentacja klientów 0,00 0,00 

4. Zarządzanie rachunkami klientów 0,03 0,12 

5. Kontrahenci niebędący klientami banku 0,00 0,00 

6. Sprzedawcy i dostawcy 0,00 0,00 

RAZEM  25,74 100 

 

W 2017 r. w Banku nie wystąpiły istotne zdarzenia ryzyka operacyjnego.  

Nie zanotowano zdarzeń operacyjnych mogących wpłynąć na reputację lub kondycję finansowa 

Banku. 

W celu ograniczania ryzyka operacyjnego Bank podejmuje działania prewencyjne obejmujące :  

 Transfer ryzyka  poprzez ubezpieczenie mienia i wartości pieniężnych 

 Doskonalenie mechanizmów kontroli funkcjonalnej na stanowiskach pracy  

 Bieżące modyfikowanie i aktualizacja obowiązujących procedur 

 System szkoleń pracowników obejmujący szkolenia z  zakresu ryzyka operacyjnego 

 Systematyczne przeglądy i serwis sprzętu i urządzeń oraz systemów zabezpieczających 

 Wdrożenie i testowanie planów ciągłości działania 

 
XV.  Ekspozycje w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym  ( art. 447) 

1. Zróżnicowanie między ekspozycjami pod względem ich celów, w tym w zakresie zysków 

kapitałowych oraz celów strategicznych, a także przegląd stosowanych technik 

rachunkowości oraz metod wyceny, w tym zasadnicze założenia i praktyki mające wpływ na 

wycenę oraz wszystkie znaczące zmiany tych praktyk  ( art. 447a). 

 
Rodzaj zaangażowania Wartość bilansowa w tys. zł 

Akcje Banku Polskiej Spółdzielczości SA 5 241,58 

Akcje SGB – Bank S.A. w Poznaniu 337,70 

BS Malbork 137,00 

Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS S.A. 5,00 
Akcje IT CARD SA w Łomży 1 801,97 
Udziały mniejszościowe w Spółdzielni Mieszkaniowej 
Renawa w Kwidzynie 
 

0,06 
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Udziały mniejszościowe w Towarzystwie 
Ubezpieczeń Wzajemnych Elbląg i Warszawa 

0,51 

Razem 7 523,82 

 Akcje Banku BPS SA - stworzenie portfela akcji wynika z faktu obowiązku funkcjonowania 

Banku w ramach zrzeszenia. Umowa Zrzeszenia przewiduje kapitałowe angażowanie się 

Banku w Bank Zrzeszający. 

 Akcje SGB – Bank S.A. w Poznaniu – Bank posiada akcje z zamiany walorów Pomorsko -

Kujawskiego Banku Regionalnego w Bydgoszczy, którego akcjonariuszem były Banki 

Spółdzielcze  w Gardei, Sadlinkach, Ryjewie i Gronowie Elbląskim  przyłączone do BS w 

Kwidzynie (28.05.1998 r.). PKBR połączył się z GBW S.A. w Poznaniu. W wyniku połączenia  

Bankowi przydzielono akcje  SGB- Bank S.A. 

 Udziały mniejszościowe w Banku Spółdzielczym w Malborku obejmują tzw. udziały 

„wzajemne”, które nie są uwzględniane w funduszach własnych Banku na potrzeby 

wyliczania współczynników kapitałowych. Bank realizuje przychód z tytułu oprocentowania 

udziałów. 

 Akcje IT CARD SA - zaangażowanie się kapitałowe Banku w IT CARD SA jest wynikiem decyzji 

biznesowej polegającej na chęci zbudowania niezależnego centrum autoryzacji kart 

płatniczych oraz obsługi autoryzacyjnej bankomatów. Cel został już osiągnięty. Utrzymywanie 

akcji w portfelu wynika z oczekiwania na rozwój i wzrost wartości spółki. Bank był jednym z 

trzech  założycieli spółki.  

 Udziały w  Spółdzielni Mieszkaniowej  Renawa w Kwidzynie  - fakt posiadania udziałów jest 

wynikiem wcześniejszego posiadania przez Bank nieruchomości, które pierwotnie były w 

posiadaniu Banku jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, a ówczesny 

Statut SM wymagał członkostwa w spółdzielni. 

 Udziały w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych Elbląg i Warszawa dotyczą udziałów 

objętych przez BS Kwidzyn i BS Sadlinki jako autonomiczne Banki Spółdzielcze.  

 27 czerwca 2016 r. Bank podpisał umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS i wpłacił wpisowe 

oraz  objął jeden udział członkowski w Spółdzielni, 

Instrumenty wymienione powyżej  Bank kwalifikuje do kategorii dostępnych do sprzedaży oraz 

wycenia według wartości godziwej. W przypadku instrumentów posiadanych przez Bank za wartość 

godziwą przyjmuje się cenę nabycia składnika (instrumentu) z uwzględnieniem odpisów z tytułu 

trwałej utraty wartości. 

2. Wartość księgowa, wartość godziwa oraz - w przypadku ekspozycji z tytułu instrumentów 

będących przedmiotem obrotu giełdowego - porównanie z ceną rynkową, jeśli zasadniczo różni 

się ona od wartości godziwej  ( art.447 b). 

Bank nie posiada papierów kapitałowych notowanych na giełdzie. 

 

3. Rodzaje, charakter oraz kwoty ekspozycji z tytułu instrumentów będących przedmiotem obrotu 

giełdowego, ekspozycji w niepublicznych papierach kapitałowych w wystarczająco 

zdywersyfikowanych portfelach oraz innych ekspozycji   ( art. 447 c). 

Bank nie posiada papierów kapitałowych notowanych na giełdzie. 

 

4. Zrealizowane zyski lub straty z tytułu sprzedaży i likwidacji w danym okresie w ujęciu 

skumulowanym  ( art.447d). 

            W 2017 r. Bank  nie  zrealizował przychodów z operacji finansowych. 
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5. całkowitą wartość niezrealizowanych zysków lub strat, łączne niezrealizowane zyski lub straty z 

aktualizacji wyceny oraz wszelkie takie kwoty ujęte w funduszach własnych podstawowych lub 

dodatkowych  ( art. 447 e). 

W 2017 r. w Banku wystąpiły niezrealizowane straty ujęte w funduszach własnych 

podstawowych. Dotyczą certyfikatów inwestycyjnych, których ujemna wycena na dzień  

31.12.2017 r. odniesiona została na fundusz z aktualizacji wyceny w łącznej kwocie  2,08 

tys. zł. 

XVI. Ekspozycje na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu 
handlowym  ( art. 448) 

1. Charakter  ryzyka stopy procentowej i zasadnicze założenia ( w tym założenia dotyczące 

przedterminowej spłaty kredytów i zachowania depozytów o nieustalonym terminie 

wymagalności) oraz częstotliwość pomiarów ryzyka stopy procentowej  ( art.448 a). 

 Ryzyko stopy procentowej to ryzyko negatywnego wpływu zmian stopy procentowej na aktualny 

i przyszły wynik finansowy Banku oraz jego kapitał, wynikające z wrażliwości stawek 

oprocentowania aktywów i pasywów Banku na zmianę rynkowych stóp procentowych. 

 Celem strategicznym w odniesieniu do ryzyka stopy procentowej jest minimalizacja 

negatywnych zmian w zakresie wyniku finansowego, na skutek niekorzystnych zmian rynkowych 

stóp procentowych oraz identyfikowanie podstawowych zagrożeń związanych z tym ryzykiem z 

jednoczesnym zastosowaniem odpowiednich metod zarzadzania mających na celu eliminację 

zagrożeń nierównomiernej reakcji różnych pozycji bilansowych na zmianę stóp procentowych, a 

przez to na zmianę przychodów i kosztów odsetkowych. 

 Zakłada się ,że zmiana stóp procentowych sama w sobie nie jest źródłem potencjalnych strat dla 

Banku, narażenie na negatywne oddziaływanie na wyniki Banku związane jest z występującymi 

różnicami w wielkości aktywów i pasywów przeszacowywanych w poszczególnych przedziałach 

oraz niekorzystnymi i trudnymi do przewidzenia zmianami rynkowych stóp procentowych. 

 Bank dąży  do kształtowania struktury aktywów , pasywów i pozycji pozabilansowych w taki 

sposób, aby uzyskać optymalne efekty w zakresie poziomu wyniku odsetkowego, przy 

zakładanych zmianach rynkowych stóp procentowych, jednocześnie zachowując warunek 

bezpieczeństwa wyniku odsetkowego  przy nieoczekiwanej zmianie stóp w kierunku przeciwnym 

od zakładanego. 

 Bank ogranicza poziom ryzyka stopy procentowej poprzez stosowanie systemu limitów i 

odpowiednie kształtowanie struktury aktywów, pasywów  i  zobowiązań pozabilansowych 

 W ramach ryzyka stopy procentowej Bank wyróżnia następujące kategorie  ryzyka: 

 Ryzyko przeszacowania  - ryzyko niedopasowania terminów zmian oprocentowania aktywów 

odsetkowych i pasywów odsetkowych. 

 Ryzyko bazowe – ryzyko związane z niedoskonałym powiązaniem ( korelacją) stóp 

procentowych instrumentów generujących przychody i koszty odsetkowe, które to 

instrumenty mają jednocześnie te same okresy przeszacowania. 

 Ryzyko opcji klienta – wynika z prawa (nie obowiązku) posiadanego przez klienta do zmiany 

wielkości i harmonogramu przepływów gotówkowych aktywów, pasywów lub pozycji 

pozabilansowych Banku, np. kredyty i depozyty zawierające ryzyko wcześniejszej spłaty lub  

wycofania środków przed terminem. 

 Ryzyko krzywej dochodowości – wynika ze zmiany relacji pomiędzy stopami procentowymi 
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odnoszącymi się do różnych terminów, a dotyczącymi tego samego rynku lub indeksu. 

 Najważniejsza część ryzyka stopy procentowej Banku związana jest z ryzykiem  przeszacowania 

oraz ryzykiem bazowym, gdyż według obserwacji historycznych w największym stopniu wpływa 

na poziom zmian wyniku odsetkowego. 

 Pomiar ryzyka stopy procentowej obejmuje wszystkie pozycje bilansowe oraz w analizach 

wariantowych pozycje pozabilansowe, wrażliwe na zmianę stopy procentowej 

 Pomiar ryzyka przeszacowania i bazowego polega na : 

 Porównaniu metodą luki stopy procentowej, wielkości aktywów Banku przeszacowywanych 

w danym przedziale czasowym z wartością pasywów przeszacowywanych, w tym samym 

przedziale czasowym , w podziale na poszczególne stopy referencyjne. 

 Wyliczeniu zmian wyniku odsetkowego w przyjętych okresach na  podstawie założonych 

zmian stóp procentowych. 

 Pomiar ryzyka opcji klienta bada się poprzez analizę poziomu zrywalności depozytów oraz spłat 

kredytów przed  terminem umownym. 

 Opcją występującą po stronie aktywów jest prawo spłaty zadłużenia przed terminem umownym, 

bez stosowania sankcji ze strony Banku. Po stronie pasywnej z opcja mamy do czynienia w 

przypadku depozytów bez ustalonych terminów wymagalności ( np. rachunki bieżące), gdzie 

klient ma możliwość wycofania depozytu bez stosowania sankcji ze strony Banku czy też 

depozytów terminowych, w przypadku których klient ma możliwość wycofania depozytu przed 

terminem umownym, lecz z zastosowaniem sankcji ze strony Banku, gdyż traci część naliczonych 

odsetek. 

 Ryzyko krzywej dochodowości występuje w sytuacji angażowania się Banku w instrumenty 

aktywne i pasywne z terminami przeszacowania powyżej 3 miesięcy. 

 Pomiar i raportowanie ryzyka stopy procentowej odbywa się w okresach miesięcznych. 

Zestawienie luki stopy procentowej wg stanu na 31.12.2017 r. (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 

Termin przeszacowania 

Ogółem <= 1D (2D-30D] (1M-3M] (3M-6M] (6M-12M] (1R-2L) >2l 

Aktywa oprocentowane ogółem 753 426,00 625 255,00 125 927,00 345,00 472,00 690,00 647,00 91,00 

Redyskonto weksli 226 825,00 125 982,00 100 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

WIBOR  (Portfel kredytowy) 515 554,00 499 265,00 16 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stopa Banku 11 047,00 8,00 8 795,00 345,00 472,00 690,00 647,00 91,00 

Pasywa oprocentowane ogółem 730 061,00 101 600,00 161 389,00 424 474,00 25 853,00 16 745,00 0,00 0,00 

Redyskonto weksli 29 554,00 29 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

WIBID 70 361,00 70 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stopa Banku 630 145,00 1 684,00 161 390,00 424 474,00 25 853,00 16 746,00 0,00 0,00 

Luka netto (aktywa-pasywa) 23 365,00 523 655,00 -35 462,00 -424 130,00 -25 381,00 -16 055,00 647,00 91,00 

Luka skumulowana  23 365 523 655,00 488 193,00 64 063,00 38 682,00 22 627,00 23 274,00 23 377,00 
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2. Wahania w zakresie zysku, wartości gospodarczej lub innego stosowanego wskaźnika używanego 

przez kierownictwo instytucji do oceny skutków szokowych wzrostów lub spadków stóp 

procentowych zgodnie z metodą pomiaru ryzyka stopy procentowej stosowaną przez kierownictwo 

instytucji, z podziałem na poszczególne waluty  ( art.448 b).  

 Bank przeprowadza testy warunków skrajnych w związku z dokonywaną oceną 

potencjalnego wpływu na sytuację finansowa Banku dużych zmian parametrów rynkowych 

lub zmian w profilu ryzyka Banku. Stanowią one  narzędzie diagnostyczne oceniające 

stabilność przychodów Banku w sytuacjach niekorzystnych. 

 Testem warunków skrajnych objęta  jest  zmiana wyniku z tytułu odsetek w skali 12 miesięcy,  

na skutek zmian stóp procentowych NBP o 200 punktów bazowych. 

 Obliczenia zmian wyniku z tytułu odsetek przeprowadzane są przy pomocy metody luki 

(niedopasowanie terminów przeszacowania aktywów i pasywów wrażliwych na zmianę stóp 

procentowych w okresie 12 miesięcy od daty analizy) oraz z uwzględnieniem ryzyka 

bazowego, rozumianego jako niejednakowe zmiany oprocentowania aktywów i pasywów.  

 Na dzień 31.12.2017 r. wyliczono potencjalną zmianę wyniku finansowego (odsetkowego) 

dla szokowego spadku lub wzrostu stóp procentowych (zgodnie z metodą pomiaru ryzyka 

stopy procentowej stosowaną przez Bank – wzrost i spadek o 200 pb przy jednoczesnym 

uwzględnieniu zarówno ryzyka przeszacowania, jak i ryzyka bazowego). W przypadku wzrostu 

stóp procentowych potencjalna zmiana wyniku odsetkowego wyniosła (+) 3 124,10 tys. zł, 

natomiast w przypadku spadku, zmianę tę oszacowano na (-) 4 553,80 tys. zł. 

XVII. Ekspozycja na pozycje sekurytyzacyjne ( art.449) 

Nie dotyczy. Bank nie posiadał pozycji sekurytyzacyjnych. 

XVIII. Polityka w zakresie wynagrodzeń  ( art. 450) 

1. Bank prowadzi przejrzysta politykę wynagradzania osób, których działalność zawodowa ma 

istotny wpływ na profil ryzyka Banku.  

2. Bank stosując się do art. 9ca ustawy prawo bankowe oraz  realizując zapisy Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem 

i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposoby 

szacowania kapitału wewnętrznego w bankach, wprowadził „Politykę wynagrodzeń w 

Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie  oraz Regulamin wynagradzania osób istotnie 

wpływających na profil ryzyka w PBS w Kwidzynie, zawierający w formie załącznika 

Regulamin przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń osób  istotnie 

wpływających na profil ryzyka w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie,  

3. Wdrożenie Polityki wynagrodzeń podlega niezależnemu wewnętrznemu przeglądowi 

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

Nadzorczej.  

4. Polityka wynagrodzeń podlega nadzorowi Rady Nadzorczej, która dokonuje corocznej oceny 

jej funkcjonowania . 

5. Wyniki dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny są przekazywane na  Zebraniu Przedstawicieli 

w ramach rocznego Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, 

6. Polityka wynagrodzeń w PBS w Kwidzynie  określa : 
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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 innym 

zidentyfikowanym pracownikom przez Zarząd. 

       c)  Zasady oceny efektów pracy zidentyfikowanych pracowników. Ocena wyników               

            odbywa się za  co najmniej trzy lata.  

d)  zasady wypłacania zmiennych składników wynagrodzeń , 

7. W zakresie zmiennych składników wynagrodzeń Bank określił  katalog stanowisk 

kierowniczych, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku,( tzw. 

zidentyfikowanych pracowników)  

8. W roku 2017  do stanowisk kierowniczych objętych  polityką zmiennych składników 

wynagrodzeń Bank zaliczył Członków  Zarządu Banku oraz  4 osoby z  obszaru organizacji i 

zarządzania tj.: głównego księgowego, kierownika sekcji ds. ryzyka bankowego, kierownika 

komórki ds. zgodności, kierownika wydziału organizacyjnego ( komórka kadrowa).  

9. Zmienne składniki wynagrodzenia osób, odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem ,  na  

drugim poziomie, kierowanie komórką ds. zgodności są opiniowane i monitorowane  przez 

Radę Nadzorczą Banku. 
10. Przy ustalaniu wysokości zmiennych  składników wynagrodzeń uwzględniana jest sytuacja 

finansowa Banku. Łączna wysokość zmiennych składników wynagrodzenia przyznawanego 

zidentyfikowanym pracownikom nie może ograniczać zdolności  Banku do podwyższenia 

funduszy własnych, i nie mogą być wyższe niż 10 % rocznego wyniku finansowego  netto 

Banku za dany rok obrachunkowy.  

11.  Pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem na drugim 

poziomie oraz za sprawy kadrowe  oraz pracownicy komórki ds. zgodności są wynagradzani w 

zakresie wynagrodzenia zmiennego za osiągnięcia celów wynikających z pełnionych przez 

nich  funkcji. Ich wynagrodzenie nie może być uzależnione od wyników finansowych  

uzyskiwanych w kontrolowanych przez nich obszarach działalności Banku, 

12. Ocena efektów pracy Członków Zarządu Banku  dokonywana jest przez Radę Nadzorczą  po 

zakończeniu roku obrachunkowego, która  obejmuje  efekty pracy za   trzy lata  w oparciu o 

kryteria dotyczące oceny wyników całego Banku : 

1) Kosztu ryzyka- wielkość utworzonych rezerw, zgodnie z zatwierdzonymi planami 

finansowymi, 

2) Koszt kapitału- poziom obciążenia funduszy własnych wymogami kapitałowymi zgodny z 

planami kapitałowymi Banku, 

3) Ryzyko płynności- utrzymanie nadzorczych miar płynności, 

4) Stopień realizacji planu finansowego banku- osiągnięcie wyniku finansowego  nie niższym 

niż 90% planowanego  wyniku finansowego, 

5) Stopień  realizacji przyjętej Strategii Banku- pozytywna ocena realizacji celów strategii 

dokonana przez Radę Nadzorczą, 

13.  Ocena  indywidualnych wyników pracy  każdego Członka Zarządu  dokonywana jest w 

oparciu o : 
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1) Efekty pracy zadań wynikających z zakresu obowiązków i odpowiedzialności w ramach 

podziału zadań w Zarządzie, 

2) Oceny działań nadzorowanego obszaru dokonaną przez audyt wewnętrzny  sprawowany 

przez Spółdzielnię Ochrony Zrzeszenia- wyniki audytu nie zawierają krytycznych 

nieprawidłowości, 

14. Ocena efektów  pracy innych niż Członkowie Zarządu zidentyfikowanych osób dokonywana 

jest przez Zarząd  w oparciu o poziom realizacji powierzonych przez Zarząd celów, 

15. Ocena efektów pracy każdego zidentyfikowanego pracownika pod kątem wypłaty zmiennych 

składników wynagrodzeń odbywa się po zakończeniu roku obrachunkowego, najpóźniej do 

dnia 30 lipca roku następnego, 

16.  W Polityce wynagrodzeń, Regulaminie wynagradzania  osób istotnie wpływających na profil 

ryzyka w Banku wprowadzone zostały stosowne zapisy informujące o możliwości  

wstrzymania, ograniczenia, odmowy wypłaty lub realizacji zmiennych składników 

wynagrodzenia dla „ osób zidentyfikowanych” . Wypłata wynagrodzenia zmiennego może 

być zmniejszana lub wstrzymywana, w sytuacjach, o których mowa w art.142 Ustawy  Prawo  

bankowe tj. :  

a)  pracownik uczestniczył w działaniach, których wynikiem były znaczne straty  

      Banku, lub był odpowiedzialny za takie działania ;  

b) nie spełnia odpowiednich standardów dotyczących rękojmi bezpiecznego i  

     ostrożnego zarządzania Bankiem”, 

17. Bank nie stosował polityki odraczania płatności  i wynagrodzenia w postacie nabywania 

uprawnień do papierów wartościowych, a także innych świadczeń pieniężnych. 

18. Zgodnie z przyjętą ,,Polityką  wynagrodzeń w PBS w Kwidzynie”  osobom zajmującym 

stanowiska kierownicze w Banku nie przysługują indywidualnie przyznawane odprawy 

emerytalne za wyjątkiem przyznawanych w ramach powszechnie stosowanego w Banku 

sytemu emerytalnego określonego w Regulaminie wynagradzania pracowników PBS w 

Kwidzynie. 

19. Z uwagi na skalę działalności Banku , nie powoływano Komitetu ds. wynagrodzeń, 
20. Informację w zakresie poziomu  wypłaconych  w 2017 roku wynagrodzeń brutto  dla  osób 

zidentyfikowanych”, o których mowa  w Rozporządzeniu delegowanym UE Nr 604/2014 

prezentują poniższe Tabele : 

a)  Informacje ilościowe  z podziałem na obszary  działalności Banku ( w tys. zł.) 

Obszar działania Banku: Ilość osób Wynagrodzenie ogółem 

Zarządzanie Bankiem 6 osób do 30.04.2017                

4 osoby od  01.05.2017r  

 1 323,00 

Obszar organizacji i 

zarządzania ryzykiem ( w tym 

ryzyko braku zgodności)  

1 osoba do 30.04.2017r      4  

osoby od 01.05.2017r 

    342,00 

 

b) Informacje ilościowe na temat wynagrodzeń z podziałem na wynagrodzenia stałe i 

zmienne ( w tys. zł.) 

 

Rodzaj wynagrodzenia 

 

Zarząd Banku 

Pozostali   

zidentyfikowani 

pracownicy ( obszar 

organizacji i zarządzania 

ryzykiem) 
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Wynagrodzenie stałe 1257,00 342,00 

Wynagrodzenie zmienne- pieniężne, w formie 

bezgotówkowej 

     66,00 0,00 

Realizacja płatności związanych z zakończeniem  

zatrudnienia:  

b) liczba osób uzyskujących odprawy 

emerytalne 

          1 0 

c) wartość odprawy       61,00 0 

 

21. Stosunek  stałych  składników wynagrodzenia do zmiennych składników wynagrodzenia , 

ustalony jest zgodnie z art. 94 ust.1 lit.g)  Dyrektywy 36/2013 – składnik zmienny nie 

przekracza 100 % stałego  składnika łącznego wynagrodzenia każdej osoby. 

22. Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia delegowanego UE Nr 604/2014 weryfikacji 

poddawane są   kryteria ilościowe pracowników  należących do  0,3% pracowników  ( 0,3 

x125 ( stan na 31.12.2017r) = 0,38 po zaokrągleniu do 1 pracownika) , którym w poprzednim 

roku obrachunkowym przyznano najwyższe łączne wynagrodzenie- 

W  2017 roku  żadnemu pracownikowi nie przyznano  łącznego wynagrodzenia  na poziomie  

członka kadry kierowniczej wyższego szczebla. W Polityce kadrowej, strukturze organizacyjnej 

Banku w 2017r nie były wprowadzane zmiany z tego zakresu, 

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

XIX.   Dźwignia finansowa  ( art.451 ) 

Wskaźnik dźwigni (LR) oblicza się jako miarę kapitału instytucji podzieloną przez miarę ekspozycji 

całkowitej tej instytucji i wyraża się jako wartość procentową. Wskaźnik dźwigni jest kalkulowany 

zarówno w odniesieniu do kapitału Tier1, jak i kapitału Tier 1 według definicji przejściowej. 

Poniższe wyliczenia zawarte są w poniższej tabeli. 

 

XX. Stosowanie metody IRB w odniesieniu do ryzyka kredytowego  ( art. 452 ) 

Nie dotyczy.  

 

Wskaźnik dźwigni finansowej obliczany jest w cyklach kwartalnych. 
 

Wskaźnik dźwigni Wartość na 
31.03.2017r. 

Wartość na 
30.06.2017r. 

Wartość na 
30.09.2017r. 

Wartość na 
31.12.2017r. 

Wskaźnik dźwigni - wykorzystując w pełni 
wprowadzoną definicje Kapitału Tier I 

8,02 8,29 8,17 7,60 

Wskaźnik dźwigni - wykorzystując 
wprowadzoną definicję przejściową Kapitału 
Tier I 

6,73 6,81 6,87 6,66 
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XXI. Stosowanie technik ograniczenia ryzyka kredytowego  ( 453) 

1. Zasady i procedury dotyczące kompensowania pozycji bilansowych i pozabilansowych oraz zakres 

w jakim dana jednostka takie kompensowanie wykorzystuje ( art. 453 a). 

     Bank nie stosuje kompensowania pozycji bilansowych i pozabilansowych. 

2. Zasady i procedury dotyczące wyceny zabezpieczeń i zarządzania nimi ( art. 453 b) 

Zabezpieczenie wierzytelności ma na celu zapewnienie zwrotu należności Banku w szczególności z tytułu 

udzielonego kredytu, pożyczki wraz z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami Banku lub wykonania 

przez dłużnika innego zobowiązania pieniężnego wobec Banku, w razie gdyby dłużnik nie wywiązał się w 

terminie z warunków umowy. 

Bank ustala formę zabezpieczenia w porozumieniu z wnioskodawcą, biorąc pod uwagę: 

  typowe oraz indywidualne ryzyko związane z zawarciem umowy z wnioskodawcą, w tym: 

 sytuację finansową i gospodarczą wnioskodawcy, 

 status prawny wnioskodawcy, 

 przebieg dotychczasowej współpracy z Bankiem lub opinie banków, z którymi 

wnioskodawca   dotychczas współpracował, 

 rodzaj i wysokość wierzytelności oraz okres kredytowania, 

 cechy danego zabezpieczenia wynikające z regulujących je przepisów ogólnych i 

wewnętrznych Banku (w tym sposób ustanowienia zabezpieczenia, przesłanki i zakres 

odpowiedzialności wynikającej z zabezpieczenia, sposób realizacji uprawnień Banku), w 

szczególności: 

 realną możliwość zaspokojenia roszczeń Banku z ustanowionego zabezpieczenia w 

możliwie najkrótszym czasie, 

 płynność zabezpieczenia, 

 istniejące już obciążenia na rzeczy mającej stanowić przedmiot zabezpieczenia, w 

przypadku zabezpieczeń rzeczowych oraz sytuację finansową i gospodarczą osoby 

trzeciej zobowiązującej się do zaspokojenia roszczeń Banku za wnioskodawcę oraz 

jej powiązania personalne i kapitałowe z innymi podmiotami, w przypadku 

zabezpieczeń osobistych, 

 możliwość pomniejszenia podstawy tworzenia rezerw celowych na należności 

Banku, na zasadach określonych w przepisach w sprawie tworzenia rezerw na 

ryzyko związane z działalnością banków oraz w aktualnych przepisach 

wewnętrznych Banku w tym zakresie, 

 możliwość uwzględnienia w rachunku wymogów kapitałowych efektu redukcji 

ryzyka kredytowego w wyniku przyjętych zabezpieczeń, spełniających kryteria 

określone w obowiązujących w Banku regulacjach; 

 przewidywany koszt ustanowienia zabezpieczenia, który obejmuje: 

 należności podatkowe, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowe, 

 opłaty notarialne, 

 opłaty sądowe, 

 opłaty o charakterze cywilnoprawnym; 

 przewidywany nakład pracy Banku związany z monitorowaniem stanu zabezpieczeń oraz koszt 

dochodzenia roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia, z zastrzeżeniem ponoszenia kosztów 

koniecznych; 
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 zasady stosowania odpowiednich form zabezpieczeń określone w odrębnych uregulowaniach 

wewnętrznych Banku. 

 Wartość przyjmowanego przez Bank zabezpieczenia uzależniona jest od: 

 rodzaju i wysokości kredytu oraz okresu jego spłaty, 

 realnej możliwości zaspokojenia roszczeń Banku z przyjętego zabezpieczenia w możliwie 

krótkim czasie, 

 sytuacji finansowo-ekonomicznej kredytobiorcy, 

 ryzyka związanego z udzieleniem kredytu, 

 cech danego zabezpieczenia wynikającego z przepisów prawa oraz umowy o 

ustanowieniu zabezpieczenia, 

 statusu prawnego kredytobiorcy, 

 przewidywanego nakładu pracy Banku oraz kosztu zabezpieczenia dla Banku i osób 

zainteresowanych, chyba, że odrębne uregulowania wewnętrzne Banku stanowią inaczej. 

Stosowane przez Bank metody wyceny: 

 w przypadku zabezpieczenia wierzytelności w formie przeniesienia na Bank przez dłużnika lub 

osobę trzecią, do czasu spłaty zadłużenia prawa własności rzeczy ruchomej stanowiącej środek 

trwały (przewłaszczenie rzeczy ruchomej) lub ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczy 

ruchomej stanowiącej środek trwały, do ustalenia wartości zabezpieczenia należy przyjąć 

aktualną wartość przedmiotu przewłaszczenia/zastawu, przy czym podstawę wyliczenia tej 

wartości stanowi: 

 wartość określona w aktualnej wycenie niezależnego rzeczoznawcy majątkowego, w 

przypadku zastawu rejestrowego, zweryfikowana aktualną polisą ubezpieczeniową i cenami 

giełdowymi/ rynkowymi/ komisowymi, lub 

 wartość określona na innej podstawie niż wycena rzeczoznawcy, w przypadkach gdy: 

 rzeczy ruchome występują w obrocie rynkowym - ich wartość można przyjąć na podstawie 

aktualnej polisy ubezpieczeniowej po jej zweryfikowaniu z cenami giełdowymi/ 

rynkowymi/ komisowymi, lub udokumentowanej ceny giełdowej'/ rynkowej'/ komisowej, 

 rzeczy ruchome są nowe, zakupione i dostarczone nabywcy - wartość ich może być 

ustalona według faktury zakupu netto (bez podatku VAT), po jej zweryfikowaniu z aktualną 

polisą ubezpieczeniową. 

 W przypadku zabezpieczenia wierzytelności w formie przeniesienia na Bank przez dłużnika lub 

osobę trzecią, do czasu spłaty zadłużenia prawa własności rzeczy ruchomej stanowiącej środek 

obrotowy (przewłaszczenie rzeczy ruchomej) lub ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczy 

ruchomej stanowiącej środek obrotowy, do ustalenia wartości zabezpieczenia należy przyjąć 

aktualną wartość przedmiotu przewłaszczenia/zastawu, przy czym podstawę wyliczenia tej 

wartości stanowi: 

 wartość określona w aktualnej wycenie niezależnego rzeczoznawcy majątkowego, w 

przypadku zastawu rejestrowego, zweryfikowana aktualną polisą ubezpieczeniową i cenami 

giełdowymi/ rynkowymi/ komisowymi, lub 

 w przypadku braku wyceny niezależnego rzeczoznawcy należy przyjąć aktualną wartość 

przedmiotu przewłaszczenia/zastawu, przy czym podstawę wyliczenia tej wartości stanowi: 

 aktualna wartość rzeczy ustalona na podstawie ceny zakupu netto (bez podatku VAT) lub 

technicznego kosztu wytworzenia, po jej zweryfikowaniu z cenami giełdowymi/ 

rynkowymi/ komisowymi, 
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 wartość rzeczy określona w aktualnej polisie ubezpieczeniowej po jej zweryfikowaniu z 

cenami giełdowymi/ rynkowymi/ komisowymi, lub udokumentowana cena giełdowa/ 

rynkowa/ komisowa. 

 W przypadku zabezpieczenia wierzytelności przez ustanowienie hipoteki na nieruchomości - 

wartość zabezpieczenia stanowi: 

 wartość rynkowa nieruchomości, ustalona w oparciu o: 

 aktualną wycenę nieruchomości dokonaną przez niezależnego rzeczoznawcę, 

pomniejszoną o powstałe wcześniej obciążenia, 

 cenę wykazaną w umowie sprzedaży sporządzonej w formie Aktu notarialnego, w 

przypadku nowego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wybudowanego przez 

dewelopera lub spółdzielnię mieszkaniową, 

 dopuszczalne jest również ustalenie wartości nieruchomości na podstawie: 

- aktualnej polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, lub 

- danych z GUS - w przypadku gruntów rolnych, lub 

-      cen rynkowych lub danych z GUS lub aktu zakupu - w przypadku działek  

niezabudowanych. 

 W przypadku zabezpieczenia wierzytelności Banku w formie poręczenia według prawa cywilnego 

lub wekslowego wartość zabezpieczenia stanowi: 

 kwotę poręczanego zobowiązania, pod warunkiem jednak, że sytuacja finansowa 

poręczyciela jest co najmniej tak dobra, jak sytuacja finansowa wnioskodawcy. Bank 

dokonuje w tym celu oceny zdolności kredytowej poręczyciela według kryteriów 

obowiązujących przy udzielaniu przez Bank kredytów. 

Jeżeli zabezpieczenie wierzytelności Banku stanowi poręczenie według prawa cywilnego lub 

wekslowego podmiotu (o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, posiadającego zdolność 

kredytową) - do ustalenia wartości zabezpieczenia można przyjąć kwotę poręczanego 

zobowiązania, jeżeli łączna kwota poręczenia udzielonego przez poręczyciela jednemu 

dłużnikowi nie przekroczy 15% aktywów netto poręczyciela, pomniejszonych o należne, lecz 

nie wniesione wkłady na poczet kapitałów (funduszy) podstawowych spółek akcyjnych i 

spółdzielni. 

 W przypadku zabezpieczenia wierzytelności Banku w formie przelewu wierzytelności z 

kontraktu/umowy - do ustalenia wartości zabezpieczenia należy przyjąć wartości netto towarów 

lub usług, bez podatku VAT, uwzględniając indywidualne warunki umowy/kontraktu, w tym: 

 terminy płatności, 

 tryb zgłaszania i załatwiania reklamacji, 

 terminy wypowiedzenia, 

 zabezpieczenie realizacji umowy/kontraktu. 

 

 W przypadku zabezpieczenia wierzytelności Banku w formie kaucji pieniężnej i blokady środków 

pieniężnych na rachunku bankowym wartość zabezpieczenia stanowi nominalna wartość 

środków pieniężnych (kapitał bez odsetek). 

 W przypadku zabezpieczenia wierzytelności Banku w formie gwarancji udzielonej przez rządy, 

organizacje międzynarodowe, podmioty sektora publicznego oraz banki wartość zabezpieczenia 

stanowi kwota gwarancji. 
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 W przypadku zabezpieczenia wierzytelności Banku w formie weksla własnego in blanco wartość 

zabezpieczenia stanowi wartość majątku wystawcy weksla oszacowana na podstawie 

dostarczonych przez niego dokumentów lub złożonego oświadczenia o sytuacji majątkowej 

pomniejszoną o wysokość obciążeń majątku (zastawów rejestrowych, hipotek itp.) wynikających 

z wnioskowanego i posiadanych zobowiązań.  

Zarząd Banku może określić w szczególnych przypadkach sposób i zakres zabezpieczenia 

wierzytelności w odmienny sposób niż według podanych wyżej zasad. W takim przypadku wartość 

zabezpieczenia jest wyliczana indywidualnie według zasad zaakceptowanych przez Zarząd Banku. 

W przypadku, gdy na podstawie postanowień art. 70 ust. 2 Prawa bankowego, udzielany jest kredyt 

klientom Banku, nie posiadającym zdolności kredytowej, dla zabezpieczenia tego kredytu mogą być 

przyjmowane wyłącznie zabezpieczenia umożliwiające pomniejszenie o 100% podstawy tworzenia 

rezerw celowych na ryzyko związane z ekspozycjami kredytowymi, w całym okresie kredytowania. 

Ten przepis stosuje się odpowiednio przy udzielaniu kredytu nowoutworzonemu przedsiębiorcy. 

3. Opis głównych rodzajów zabezpieczeń przyjmowanych przez Bank ( art. 453 c) 

Bank przyjmuje wyłącznie zabezpieczenia, których termin rozliczenia względem zabezpieczanej 

ekspozycji jest taki sam lub dłuższy niż termin tej ekspozycji. 

Podstawowy podział zabezpieczeń dokonywany jest w oparciu o kryterium zakresu 

odpowiedzialności dłużnika: 

 zabezpieczenia osobiste, które charakteryzują się odpowiedzialnością osobistą osoby dającej 

zabezpieczenie, całym jej majątkiem do wysokości zadłużenia (w szczególności poręczenie 

według prawa cywilnego, weksel in blanco, poręczenie wekslowe, przystąpienie do długu); 

 zabezpieczenia rzeczowe, które ograniczają odpowiedzialność osoby dającej zabezpieczenie do 

poszczególnych składników jej majątku, ale dają wierzycielowi pierwszeństwo zaspokojenia z 

obciążonej rzeczy przed wierzycielami osobistymi dłużnika (w szczególności kaucja, zastaw 

rejestrowy i zwykły, przewłaszczenie, hipoteka). 

Bank rozróżnia następujące formy zabezpieczenia: 

1) weksel in blanco; 

2) depozyt bankowy; 

3) kaucja pieniężna; 

4) blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym; 

5) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym; 

6) poręczenie według prawa cywilnego; 

7) poręczenie wekslowe; 

8) gwarancja; 

9) przelew wierzytelności na zabezpieczenie; 

10) cesja praw z umów ubezpieczenia; 

11) przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku/przeniesienie 

własności; 

12) przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości/ przeniesienie 

własności; 

13) zastaw rejestrowy; 
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14) zastaw zwykły; 

15) zastaw finansowy; 

16) hipoteka; 

17) hipoteka przymusowa; 

18) przystąpienie do długu; 

19) przejęcie długu; 

20) ubezpieczenie kredytu; 

4. Główne rodzaje gwarantów i kontrahentów kredytowych instrumentów pochodnych oraz ich  

        wiarygodność kredytowa  ( art. 453 d) 

Bank nie dokonuje transakcji na instrumentach pochodnych. 

5. Informacja na temat koncentracji ryzyka rynkowego lub kredytowego w ramach podjętych 

działań w zakresie ograniczania ryzyka kredytowego  ( art. 453 e). 

Bank w ramach ograniczania ryzyka kredytowego stosuje limity ograniczające koncentrację w 

poszczególne rodzaje zabezpieczeń. 

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. limity oraz zaangażowanie w poszczególne rodzaje zabezpieczeń 

kształtowało  się następująco: 

 
Rodzaj zabezpieczenia 

 
Wartość ekspozycji 

w tys. zł 

 
Limit 

 
Wykorzystanie 

limitu 

Hipoteka na nieruchomości komercyjnej 298 361,00 80% 72,64% 

Hipoteka na nieruchomości mieszkalnej 99 989,00 25% 77,92% 

Weksel własny in blanco i poręczenie 
wekslowe 

29 640,00 12,5% 46,16% 

Weksel własny in blanco i poręczenie 
wekslowe dla jst 

49 1350,00 15% 63,80% 

Poręczenie oraz przystąpienie do długu 5 775,00 6% 18,67% 

Przewłaszczenie rzeczy ruchomej 9 621,00 4% 46,75% 

Zastaw rejestrowy 
 
 

8 656,00 3% 56,33% 

Ubezpieczenie kredytu 29,00 1% 1,00% 

Cesja wierzytelności 10 352,00 3% 67,33% 

Kaucja 40,00 1% 1,00% 

Blokada środków pieniężnych 582,00 1% 11,00% 

Ekspozycje niezabezpieczone 119,00 0,5% 4,00% 

Inne formy zabezpieczeń prawnych 1 223,00 2.5% 9,60% 
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XXII.  Stosowanie metod zaawansowanego pomiaru w odniesieniu do ryzyka operacyjnego              ( 

art. 454 ) 

Nie dotyczy 

XXIII.  Stosowanie wewnętrznych modeli pomiaru ryzyka rynkowego ( art. 455 ) 

Nie dotyczy. 

XXIV. Ryzyko płynności i pozycji płynnościowej  (Rekomendacja P) 
 

1. Rola i zakres odpowiedzialności jednostek biznesowych oraz komitetów zaangażowanych w 
         zarządzanie ryzykiem płynności: 

W procesie zarządzania ryzykiem płynności w Banku uczestniczą: 

1) Rada Nadzorcza: 

a) w ramach pełnionego nadzoru dokonuje okresowej oceny i nadzoruje wszystkie aspekty 

     polityki zarządzania ryzykiem płynności w Banku; 

b) zatwierdza cele strategiczne w zarządzaniu ryzykiem płynności, zawarte w obowiązującej 

    w Banku strategii zarządzania ryzykiem; 

c) ocenia adekwatność i skuteczność systemu zarządzania ryzykiem płynności na podstawie 

    okresowej, syntetycznej informacji na temat poziomu ryzyka, na jakie narażony jest Bank; 

d) zatwierdza scenariuszowe plany awaryjne płynności. 

2) Zarząd: 

a) zapewnia skuteczne działanie systemu zarządzania ryzykiem płynności; 

b) zatwierdza zasady zarządzania ryzykiem płynności; 

c) odpowiada za utrzymanie ryzyka płynności na poziomie nie przekraczającym poziomu 

    akceptowalnego przez Radę Nadzorczą wyrażonego apetytem i tolerancją na ryzyko. 

3) Wydział Finansów : 

Do jego zadań należy w szczególności zarządzanie płynnością bieżącą , krótkoterminową i 

długoterminową, w tym: lokowanie i utrzymywanie na wymaganym poziomie środków na 

rachunku minimum depozytowego, lokowanie pozostałych dostępnych środków na lokaty 

ujmowane jako aktywa płynne w nadzorczych miarach płynności lub też we wpływach w rachunku 

wskaźnika LCR, lokowanie środków w dłużne papiery wartościowe Skarbu Państwa, ograniczanie 

ryzyka płynności poprzez dopasowywanie terminów zapadalności aktywów do terminów 

wymagalności pasywów w sytuacji znaczących depozytów, których wycofanie Bank uzna jako 

wysoce prawdopodobne. W celu optymalizacji rentowności Bank stosuje również w  każdym dniu 

roboczym zasadę zakładania automatycznego depozytu O/N. 

4) Sekcja ds. ryzyka bankowego: 

Do zadań tej sekcji  należy w szczególności: codzienne wyznaczanie pozycji płynnościowej w 

zakresie nadzorczych miar płynności oraz wskaźnika LCR, informowanie jednostki zarządzającej IPS 

o wynikach dokonywanych pomiarów, sporządzanie miesięcznych analiz dotyczących zarządzania 

ryzykiem płynności zawierających w szczególności: analizę źródeł finansowania działalności, 

analizę wskaźników płynności, w tym wskaźnika zrywalności depozytów, analizę urealnionej luki 

płynności, analizę kwoty środków do natychmiastowej dyspozycji, dokonywanie kwartalnych 

testów warunków skrajnych w oparciu o przyjęte negatywne scenariusze sytuacji skrajnej, 

monitorowanie stopnia wykorzystania limitów. 
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2. Sposób pozyskiwania finansowania działalności: 
 

Bank pozyskuje finansowanie działalności głównie poprzez kierowanie swojej oferty depozytowej 

do sektora niefinansowego ( osób prywatnych, podmiotów gospodarczych, rolników indywidualnych, 

instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych) . Bank stara się 

zdywersyfikować swoją ofertę z punktu widzenia  terminów wymagalności depozytów, jak i 

charakteru depozytu (depozytu terminowe i bieżące).  Bank oferuje klientom depozyty 

zarówno w sieci swoich placówek, jak i w Internecie. Oferta Banku skierowana jest również do 

jednostek samorządowych oraz w mniejszym stopniu do podmiotów sektora finansowego. Do 

finansowania działalności kredytowej wykorzystywane są głównie fundusze własne a także 

stabilna część depozytów wskazanych powyżej. 

 
3. Stopień scentralizowania funkcji skarbowych i funkcji zarządzania płynnością: 
 

Funkcje skarbowe wykonuje  Wydział finansów. Funkcje skarbowe są w pełni scentralizowane w 

skali Banku. Funkcje zarządzania płynnością rozumiane jako funkcje monitorowania i 

kontrolowania ryzyka płynności wykonuje Sekcja ds. ryzyka bankowego.  Funkcje zarządzania 

płynnością są w pełni scentralizowane w skali Banku. Komórki zaangażowane w wykonywanie 

funkcji skarbowych i zarządzania płynnością współpracują ze sobą w zakresie stosowania środków 

ograniczających ryzyko. 

 
4. Zasady funkcjonowania w ramach zrzeszenia: 
 

Bank jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie  i jest również uczestnikiem 

Spółdzielni  Systemu Ochrony Zrzeszenia  BPS .  

W zakresie zarządzania ryzykiem płynności w ramach zrzeszenia  Bank  Zrzeszający:  

 Prowadzi rachunki bankowe Banku, za pomocą których przeprowadzane są rozliczenia 

pieniężne i  utrzymywana jest rezerwa obowiązkowa, 

 Nalicza, utrzymuje i odprowadza rezerwę obowiązkową, 

 Prowadzi inne rachunki Banku, 

 Dokonuje w imieniu Banku rozrachunki międzybankowe, 

 Nalicza i odprowadza należne wpłaty do BFG, 

 Prowadzi odrębny rachunek na którym utrzymywane są aktywa Banku w związku z realizacją  

              obowiązków wynikających z uczestniczenia w systemie BFG, 

 Pośredniczy w nabywaniu i zbywaniu instrumentów finansowych, 

 Udziela Bankowi kredytów, pożyczek i gwarancji. 

W zakresie zarządzania ryzykiem płynności w ramach zrzeszenia Bank: 

 Otwiera i posiada rachunek w Banku Zrzeszającym, 

 Przeprowadza za pomocą rachunku bieżącego rozliczenia pieniężne i utrzymuje rezerwę  

 obowiązkową, 

 Deponuje na wyodrębnionym rachunku aktywów w związku z realizacją obowiązków 

wynikających z uczestniczenia w systemie BFG, 
 

Bank jest członkiem Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. W ramach tego systemu 

Bank: 

 Realizuje działania związane z funkcjonowaniem mechanizmów kontroli, klasyfikowania oraz   

 ograniczania ryzyka, 

 Przestrzega limitów ograniczających ryzyko płynności w wewnętrznym systemie ochrony w  
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               zakresie: wskaźnika LCR , wskaźnika NSFR , nadzorczych miar płynności , udziału depozytów  

               powiększonych o fundusze własne w kredytach powiększonych o majątek trwały . 
 

 

 
W ramach systemu ochrony jednostka zarządzająca : 

 Podejmuje działania mające na celu kontrolę dokonywaną w oparciu o jednakowo 

zorganizowane mechanizmu kontrolowania i monitorowania ryzyka, 

 Wykonuje audyt wewnętrzny wśród uczestników, 

 Udziela uczestnikom pomocy finansowej, 

 Stosuje wobec uczestników stosowne środki oddziaływania. 

 

5. Rozmiar i skład nadwyżki płynności (jeśli istnieje, gdyż Bank jako uczestnik systemu ochrony  

     nie jest zobowiązany do wypełniania wskaźników na poziomie indywidualnym): 

 

Rozmiar i skład nadwyżki płynności na dzień 31.12.2017r. przedstawiał się następująco: 

Lp. Nazwa nadwyżki Wartość nadwyżki  ( w tys.zł)  

1. Norma krótkoterminowa ponad minimum  

 Luka płynności krótkoterminowej 107 579,47 

2. Norma długoterminowa ponad minimum  

 Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami 

własnymi 

1,21% 

3.  LCR ponad minimum  

 Nadwyżka aktywów płynnych 127% 

 

Na dzień 31.12.2017 r. Bank posiadał bufor płynności w kwocie 198 752 tys. zł.  

6. Wielkość miar płynności praz wskaźnika LCR na dzień 31.12.2017r.  

Lp. Nazwa Wielkość Limity wynikające z 

przepisów 

1. Norma krótkoterminowa  M1 107 579 tys. zł >0,00 tys. zł 

2. Norma krótkoterminowa  M2 2,18% Min. 1,00 

3. Norma długoterminowa  M3 1,21% Min. 1,00 

4. Norma długoterminowa  M4 1,22% Min. 1,00 

5. Wskaźnik LCR 127% Min. 80% 

 
7. Urealniona luka płynności dla pierwszych trzech przedziałów z uwzględnieniem pozycji 
      bilansowych i pozabilansowych oraz skumulowane luki płynności wg stanu na dzień 31.12.2017 r. 
 
Lp. Przedział płynności Luka 

bilansowa 
prosta  

Luka 
bilansowa 
skumulowana 

Luka prosta ( z 
pozabilansem) 

Luka 
skumulowana ( z 
pozabilansem) 

1. Przedział do 1 miesiąca -372 124 276 -372 60 703 

2. Przedział do 3 miesięcy -14 234 110 042 -14 234 46 470 

3. Przedział do 6 miesięcy 18 166 128 208 18 166 64 636 
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8. Dodatkowe zabezpieczenia płynności funkcjonujące w zrzeszeniu:  
 

Bank jest uczestnikiem Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Celem funkcjonowania systemu 

jest zapewnienie płynności i wypłacalności każdego uczestnika. W ramach tego systemu funkcjonuje 

mechanizm pomocowy, w ramach którego Bank: 

• Utrzymuje odpowiedni poziom środków na rachunku minimum depozytowego, 

• Dokonuje wpłat na fundusz pomocowy. 

W ramach funkcjonującego w zrzeszeniu systemu ochrony, jednostka zarządzająca systemem  

w uzasadnionych sytuacjach udziela uczestnikom systemu pomocy zwrotnej z Funduszu 

Pomocowego. Pomoc ta może przybrać formę: 

• Pożyczki płynnościowej, 

• Pożyczki restrukturyzacyjnej, 

• Kaucji ustanowionej celem zabezpieczenia wierzytelności wymagającej utworzenia 

   rezerwy celowej, 

• Gwarancji, poręczenia lub innych zabezpieczeń, 

• Nabycia wierzytelności, 

• Pożyczki długoterminowej na warunkach zobowiązań podporządkowanych, 

• Objęcia udziałów członkowskich w celu zwiększenia funduszy własnych Banku, 

• Wniesienia wkładów pieniężnych do Banku. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia jednostki 

zarządzającej pomoc ze środków funduszu Pomocowego może przybrać charakter bezzwrotny. 

W ramach dodatkowego zabezpieczenia płynności Bank jest zobowiązany do przestrzegania 

wewnętrznych limitów płynnościowych systemu ochrony. 

 

9. Aspekty ryzyka płynności, na które narażony jest Bank: 

 

• Niedopasowanie terminów zapadalności aktywów do terminów zapadalności pasywów i istnienie   

   niekorzystnej skumulowanej luki płynności w poszczególnych przedziałach, 

• Przedterminowe wycofywanie depozytów przez klientów zaburzające prognozy  przypływów  

    pieniężnych Banku, 

• Koncentracja depozytów pod względem dużych kontrahentów, 

• Znaczące zaangażowanie depozytowe osób wewnętrznych Banku, 

• Konieczność pozyskiwania depozytów po wysokim koszcie w sytuacji nagłego zapotrzebowania na  

   środki, 

• Istnienie dużej nadpłynności, co może mieć negatywne przełożenie na wynik finansowy Banku, 

• Ograniczone możliwości znalezienia innych źródeł finansowania, w szczególności na hurtowym  

   rynku finansowym, 

• Brak wypełniania wewnętrznych limitów systemu ochrony oraz limitów wynikających z przepisów  

   prawa (pomimo braku konieczności ich spełniania na poziomie indywidualnym), 

• Wadliwe plany awaryjne płynności nie uwzględniające szokowych zachowań klientów, 

• Wadliwy stosunek depozytów, w tym depozytów stabilnych do akcji kredytowej Banku, 

• Niewystarczające fundusze własne do finansowania aktywów strukturalnie niepłynnych. 

 

10.   Sposób dywersyfikacji źródeł finansowania: 

Bank zdywersyfikuje sposób finansowania poprzez: 

• Oferowanie produktów depozytowych klientom z sektora niefinansowego, budżetowego i 

finansowego, 

• Ograniczanie depozytów dużych deponentów, 
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• Różne terminy wymagalności depozytów, 

• Różny charakter depozytów: depozyty terminowe i bieżące, 

• W uzasadnionych przypadkach angażowanie środków pozyskanych z innych banków. 

 

11.   Techniki ograniczania ryzyka płynności: 

 

Do podstawowych technik ograniczania ryzyka płynności Bank zalicza: 

• Stosowanie limitów ograniczających ryzyko płynności, w tym wewnętrznych limitów systemu 

ochrony, 

• Systematyczne przeprowadzanie testów warunków skrajnych pod kątem adekwatności 

posiadanych funduszy własnych na pokrycie nieoczekiwanych strat w sytuacjach szokowych, 

• Lokowanie nadwyżek w aktywa płynne,  które mają  za zadanie zapewnienie przetrwanie w sytuacji 

skrajnej, 

• Utrzymywanie tzw. Minimum depozytowego w Banku Zrzeszającym, 

• Przystąpienie do systemu  ochrony, który  zapewnia w uzasadnionych przypadkach pomoc 

płynnościową z Funduszu Pomocowego, 

•  Systematyczne przeprowadzanie audytu systemu zarządzania ryzykiem płynności przez       

    pracowników jednostki zarządzającej systemem ochrony. 

 

12. Pojęcia stosowane w procesie mierzenia pozycji płynności i ryzyka płynności 

 

Głównymi pojęciami w tym procesie są: 

• Płynność płatnicza: zdolność do finansowania aktywów terminowego finansowania zobowiązań w  

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

    konieczności ponoszenia straty, 

• Płynność bieżąca: zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w terminie płatności  

    przypadającym w okresie 7 dni, 

• Płynność krótkoterminowa: zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w terminie  

   płatności przypadającym w okresie 30 dni, 

• Płynność średnioterminowa: zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w terminie  

   płatności przypadającym w okresie od 1 miesiąca do 12 miesięcy, 

• Płynność długoterminowa: zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w terminie  

   płatności przypadającym w okresie powyżej 12 miesięcy, 

• Baza depozytowa: zobowiązania terminowe i bieżące wobec osób fizycznych oraz innych  

   podmiotów niefinansowych z wyłączeniem transakcji dotyczących obrotu na hurtowym rynku  

   finansowym, 

 Bufor płynności : oszacowana przez Bank wysokość potrzebnych aktywów nieobciążonych,  

   stanowiąca zabezpieczenie na wypadek zrealizowania się scenariuszy warunków skrajnych  

   płynności w określonym przez Bank  ,, horyzoncie przeżycia” . 

 

13.      Sposób odzwierciedlenia ryzyka płynności rynku (produktu) w systemie zarządzania płynnością  

           płatniczą Banku  

 

Bank uwzględnia ryzyko płynności rynku w zarządzaniu płynnością płatniczą poprzez  kierowanie 

oferty depozytowej w  większości do sektora detalicznego, który w kalkulacji wskaźnika LCR 

charakteryzuje się najmniejszymi wagami odpływu, a w obliczeniach miar płynności najwyższym 
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osadem. Świadczy to o tym, że z punktu widzenia nadzorczego produkty te obarczone są 

najmniejszym ryzykiem. 

Bank uwzględnia również ryzyko rynku poprzez kierowanie zróżnicowanej oferty depozytowej  do 

poszczególnych segmentów klientów , co  ma wpływ na wielkość nadwyżki płynności i stabilności 

depozytów. Ryzyko płynności Bank uwzględnia również  inwestowanie nadwyżek w aktywa płynne.  

ukierunkowane na najbardziej płynny rynek skarbowych papierów dłużnych . 

 

14.     Wykorzystanie sposobów testów warunków skrajnych: 

Bank wykorzystuje testy warunków skrajnych: 

 W procesie szacowania kapitału wewnętrznego: przeprowadzając ten proces badana jest  

      adekwatność posiadanych funduszy własnych z punktu widzenia absorbowania nieoczekiwanych  

      strat powstałych w wyniku realizacji szokowych scenariuszy płynnościowych. 

 W planowaniu awaryjnym: Bank wykorzystuje scenariusze testów skrajnych w konstruowaniu  

     adekwatnych działań awaryjnych,  

 W bieżących działaniach podejmowanych przez Zarząd, w tym kształtowaniu polityki cenowej  

     oferowanych produktów, 

 

15.  Sposób uwzględnienia  wyników testów warunków skrajnych w planie awaryjnym płynności   

 

Plan awaryjny uwzględnia testy warunków skrajnych w szczególności poprzez wykorzystywanie 

testów warunków skrajnych jako scenariuszy uruchamiających awaryjny plan płynnościowy w 

różnych przedziałach czasowych (na przykład poprzez dostosowanie kolejności uruchamiania 

środków w planie awaryjnym do kolejności uruchamiania środków na pokrycie odpływu depozytów 

w testach warunków skrajnych). 

 

16.   Polityka utrzymania rezerwy płynności:  

 

Bank rozumie rezerwę płynności jako aktywa zabezpieczające utrzymanie płynności. Rezerwa 

płynności ma zapewnić odpowiednie pokrycie krótkoterminowych odpływów oraz środków 

strukturalnie niestabilnych na odpowiednim poziomie.  

Bank utrzymuje nadwyżki płynności w gotówce w wielkości niezbędnej do niezakłóconej obsługi 

gotówkowej. Z uwagi na fakt przystąpienia przez Bank do instytucjonalnego systemu ochrony 

Bank jako rezerwę płynności z punktu widzenia rozporządzenia CRR utrzymuje środki na rachunku 

minimum depozytowego.  

W skład rezerwy płynności z punktu widzenia uchwały płynnościowej wchodzą również pozostałe 

niezablokowane lokaty deponowane w Banku Zrzeszającym z rezydualnym terminem zapadalności 

do 30 dni .  Z punktu widzenia uchwały płynnościowej rezerwę płynności stanowi także: 

• Niewykorzystana kwota kredytu w rachunku bieżącym, 

• Niewykorzystana kwota kredytu rewolwingowego, 

• Inne pozycje. 

Polityka utrzymywania rezerwy płynności stosowana w Banku ma na celu zapewnienie ostrożnego 

i stabilnego zarządzania Bankiem oraz nie przekraczanie limitów wewnętrznych systemu ochrony 

oraz limitów wynikających z przepisów prawa (pomimo, że Bank nie musi ich spełniać na poziomie 

indywidualnym). 
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17.    Ograniczenia regulacyjne odnośnie transferu płynności w ramach zrzeszenia:  

 

Bank jest uczestnikiem  Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Przystępując do systemu Bank 

musiał spełnić kryteria wejścia. Jako uczestnik systemu Bank jest obowiązany ponadto utrzymywać 

odpowiednie limity wewnętrzne obowiązujące w systemie. W przypadku zagrożenia utratą płynności 

jednostka zarządzająca udziela pomocy uczestnikowi systemu poprzez dostępne instrumenty: 

• Pożyczkę płynnościową, 

• Pożyczkę restrukturyzacyjną, 

• Kaucję ustanowioną celem zabezpieczenia wierzytelności wymagającej utworzenia rezerwy     

   celowej, 

• Gwarancję, poręczenie lub inne zabezpieczenia, 

• Nabycie wierzytelności, 

• Pożyczkę długoterminową na warunkach zobowiązań podporządkowanych, 

• Objęcie udziałów członkowskich w celu zwiększenia funduszy własnych Banku, 

• Wniesienie wkładów pieniężnych do Banku. 

Pomoc finansowa jest udzielana na podstawie złożonego wniosku. . Decyzję o udzieleniu pomocy 

podejmuje Zarząd jednostki zarządzającej. Kwota Funduszu Pomocowego jest dostępna Bankowi 

niezwłocznie po zgłoszeniu problemów z płynnością lub wypłacalnością. 

 

18.  Częstotliwości i rozdaj sprawozdawczości w zakresie ryzyka płynności: 

 

Na system sprawozdawczości w zakresie ryzyka płynności składają się: 

• Miesięczne raporty przedstawiane  Zarządowi obejmujące: analizę struktury finansowania, analizę  

   wielkości miar płynności i wskaźnika LCR, analizę urealnionej luki płynności, analizę wskaźników  

   płynności w tym wskaźnika zrywalności depozytów, analizę środków dostępnych do sfinansowania  

   odpływu depozytów, a w ujęciach kwartalnych wyniki testów warunków skrajnych, 

• Półroczne raporty przedstawiane Radzie Nadzorczej obejmujące w formie skróconej zagadnienia  

   wskazane powyżej, 

• W okresach rocznych analizę płynności długoterminowej. 

 

XXV. System kontroli wewnętrznej 
 

System kontroli wewnętrznej obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Banku i jest dostosowany 

do charakteru i profilu ryzyka i skali działalności Banku. 

Zarząd Banku odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz zapewnienie we wszystkich 

jednostkach/komórkach/stanowiskach organizacyjnych Banku, funkcjonowanie adekwatnego i 

skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, który obejmuje funkcję kontroli i komórkę do spraw 

zgodności. 

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem i zapewnieniem funkcjonowania 

adekwatnego systemu kontroli wewnętrznej oraz odpowiedzialna jest za monitorowanie jego 

skuteczności. 

Funkcjonujący w Banku system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej są 

zorganizowane na trzech, niezależnych i wzajemnie uzupełniających się liniach obrony (poziomach). 

Na pierwszą linię obrony składa się operacyjne zarządzanie ryzykiem, powstałym w związku z 

działalnością prowadzoną przez Bank. Komórki pierwszej linii obrony odpowiedzialne są za 

zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych, w szczególności w procesach biznesowych 

funkcjonujących w Banku oraz zgodności postępowania z regulacjami. 
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Na drugą linię obrony składa się zarządzanie przez pracowników na specjalnie powołanych do 

tego stanowiskach i komórkach organizacyjnych niezależne od operacyjnego zarządzania ryzykiem 

na pierwszym poziomie. Druga linia obrony odpowiedzialna jest m.in. za monitorowanie bieżące 

przyjętych mechanizmów kontrolnych, przeprowadzanie pionowych testów mechanizmów 

kontrolnych, ocenę adekwatności i skuteczności mechanizmów kontrolnych, matryce funkcji 

kontroli, prowadzenie rejestru nieprawidłowości znaczących i krytycznych oraz raportowanie o 

tych nieprawidłowościach. 

Trzecią linię obrony stanowi audyt wewnętrzny realizowany przez  Spółdzielnię Systemu Ochrony 

Zrzeszenia  BPS. Audyt wewnętrzny odpowiedzialny jest za badanie oraz ocenę adekwatności i 

skuteczności mechanizmów kontroli i niezależnego monitorowania ich przestrzegania odpowiednio w 

ramach pierwszej i drugiej linii obrony, zarówno w odniesieniu do systemu zarządzania ryzykiem, jak i 

systemu kontroli wewnętrznej. 

Celem systemu kontroli wewnętrznej Banku jest wspomaganie zarządzania Bankiem, realizacja 

wyznaczonych celów, w tym usprawnianie realizacji zadań Banku oraz zapewnienie bezpieczeństwa i  

stabilnego jego funkcjonowania, przyczyniające się w szczególności do zapewnienia: 

1. skuteczności i efektywności działania Banku, 

2. wiarygodności sprawozdawczości finansowej, 

3. przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku, 

4. zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami 

rynkowymi. 

W ramach systemu kontroli wewnętrznej w Banku wyodrębniona jest: 

1. funkcja 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. komórka 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 – komórka Spółdzielni wykonująca zadania związane z  

    przeprowadzaniem audytu w Systemie Ochrony. 

Na wszystkich poziomach, w ramach systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej 

stosowane są odpowiednie mechanizmy kontrolne lub niezależne monitorowanie  

ich przestrzegania. 

Mechanizmy kontrolne przyjęte w Banku wbudowane są w funkcjonujące procesy, czynności, w 

codzienną działalność operacyjną Banku. Proces projektowania, zatwierdzania i wprowadzania w 

Banku mechanizmów kontrolnych jest odpowiednio udokumentowany i umożliwia przypisanie 

komórkom organizacyjnym odpowiedzialności za realizację zadań w poszczególnych etapach tego 

procesu. 

W Banku zapewniona jest niezależność monitorowania pionowego poprzez jednoznaczne 

wyodrębnienie linii obrony oraz poziomego poprzez rozdzielenie zadań dotyczących stosowania 

danego mechanizmu kontrolnego i niezależnego monitorowania jego przestrzegania w ramach 

danej linii. Za monitorowanie odpowiednio: poziome (weryfikacja bieżąca, testowanie) w ramach 

danej linii odpowiedzialni są wyznaczeni pracownicy, w tym kierownicy jednostek/komórek 

organizacyjnych oraz pionowe pierwszej linii obrony przez drugą linię obrony odpowiadają 

kierownicy odpowiednich komórek  Centrali , stanowisko ds. kontroli wewnętrznej oraz komórka do 

spraw zgodności. Monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych obejmuje weryfikację 

bieżącą i testowanie w ramach monitorowania pionowego i poziomego z uwzględnieniem: 

 celów systemu kontroli wewnętrznej, 
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 złożoności procesów, w tym zwłaszcza procesów istotnych, 

 liczby, rodzaju i stopnia złożoności mechanizmów kontrolnych, 

 ryzyka zaistnienia nieprawidłowości, 

 zasobów poszczególnych linii obrony, w tym kwalifikacji, doświadczenia i umiejętności     

      pracowników tych linii, 

 zasady proporcjonalności. 

Podstawowym narzędziem do operacyjnego zarządzania systemem kontroli w Banku jest matryca 

funkcji kontroli, w której powiązano cele ogólne systemu kontroli wewnętrznej i wyodrębnione w 

ich ramach cele szczegółowe z procesami istotnymi wraz z wpisanymi w te procesy kluczowymi 

mechanizmami kontrolnymi i niezależnym monitorowaniem tych mechanizmów. 

Bank określił kategorie nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli wewnętrznej, biorąc 

pod uwagę ich negatywny wpływ na zapewnienie osiągania określonych celów systemu kontroli 

wewnętrznej. Nadanie odpowiedniej kategorii nieprawidłowości stwierdzonej, w ramach 

niezależnego monitorowania, polega na oszacowaniu poziomu ryzyka związanego z tą 

nieprawidłowością. W Banku prowadzony jest rejestr wszystkich nieprawidłowości znaczących i 

krytycznych. Wykryte w ramach pierwszej linii obrony nieprawidłowości znaczące lub krytyczne, 

są niezwłocznie raportowane do komórki organizacyjnej drugiej linii obrony, odpowiedzialnej za 

niezależne monitorowanie procesu, w ramach którego zaistniała dana nieprawidłowość znacząca 

lub krytyczna, a w przypadku nieprawidłowości krytycznych również do Zarządu Banku oraz 

komórki audytu wewnętrznego. Stwierdzone w ramach drugiej linii obrony nieprawidłowości 

znaczące lub krytyczne, są niezwłocznie raportowane do Zarządu Banku i Rady Nadzorczej, a w 

przypadku nieprawidłowości krytycznych również do komórki audytu wewnętrznego. 

Zarząd i Rada Nadzorcza otrzymuje w okresach odpowiednio kwartalnych/półrocznych informacje 

o wynikach testowania pionowego i poziomego przestrzegania kluczowych mechanizmów 

kontrolnych z uwzględnieniem m.in. zestawienia wykrytych nieprawidłowości znaczących i 

krytycznych oraz informacji dotyczących efektów działań podjętych w celu usunięcia tych 

nieprawidłowości. 

Zgodnie z Umową Systemu Ochrony komórka audytu wewnętrznego przygotowuje syntetyczną 

informację o najistotniejszych nieprawidłowościach, stwierdzanych w trakcie audytów 

wewnętrznych i w okresach półrocznych przekazuje do Banku. Bank wykorzystuje ww. informacje 

w celu poprawy jakości wykonywanych usług i obniżenia poziomu ryzyka prowadzonej działalności. 

Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli 

wewnętrznej, w tym funkcji kontroli, komórki do spraw zgodności oraz wyników audytu 

przeprowadzonego przez komórkę audytu wewnętrznego. Dokonując oceny, Rada Nadzorczej 

bierze pod uwagę informacje przekazane przez Zarząd o sposobie wypełniania zadań przez 

pracowników Banku w ramach funkcji kontroli oraz komórki do spraw zgodności ze szczególnym 

uwzględnieniem: 

 adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w zapewnieniu osiągania   

     każdego z celów systemu kontroli wewnętrznej, 

 skali i charakterze nieprawidłowości znaczących i krytycznych oraz najważniejszych działań  

      zmierzających do usunięcia tych nieprawidłowości, w tym o podjętych środkach naprawczych i  

      dyscyplinujących, 

 zapewnienia niezależności komórce do spraw zgodności, 

 zapewnienia środków finansowych niezbędnych do skutecznego wykonywania przez 

      pracowników komórki zgodności oraz do systematycznego podnoszenia kwalifikacji oraz 

      zdobywania doświadczenia i umiejętności przez pracowników tej komórki. 

                                                                              **** 


