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Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu  

  

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wolbromiu  oświadcza, że ustalenia opisane w niniejszej 

informacji podlegającej ujawnieniom, według stanu na dzień 31 grudnia 2020r., ustalenia 

dotyczące zarządzania ryzykiem, dają pewność, że systemy zarządzania ryzykiem są 

odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii Banku, są adekwatne do stanu faktycznego, 

a wdrożony system zarządzania ryzykiem jak i system kontroli wewnętrznej są odpowiednie z 

punktu widzenia skali i charakteru prowadzonej działalności.  

 

  

  

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wolbromiu 

  

Witold Myszor   -  Prezes Zarządu          

                

Bożena Kozieł  -  Wiceprezes Zarządu,  Główny księgowy        

 

Krzysztof Olszański  - Członek Zarządu ds. handlowych 
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I. Informacje ogólne 

 

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu z siedzibą przy ulicy Krakowskiej 26, 32-340 Wolbrom, jest 

wpisany   do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144999.    

Bankowi nadano numer statystyczny REGON: 000499809 oraz NIP: 637-011-11-72.  

 

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

pełnoprawnym członkiem Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.  

 

Bank prowadzi działalność komercyjną na rzecz klientów indywidualnych oraz 

instytucjonalnych. Bank prowadzi swoją działalność na terenie województw małopolskiego,  

śląskiego i świętokrzyskiego. Na tym terenie Bank posiada w 7 miejscowościach 12 placówek 

bankowych, w tym Centrala.  

 

Na koniec grudnia 2020r. zatrudnienie w Banku kształtowało się na poziomie 86 pracowników. 

 

 

Bank jest Uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS którego głównym celem jest 

zapewnianie płynności i wypłacalności. 

Z uczestnictwa w Systemie wynikają korzyści – między innymi dostęp do środków 

pomocowych w sytuacjach zagrożenia płynności lub wypłacalności, oraz obowiązki, do 

których należy m.in. stosowanie systemu limitów ustalonych w Systemie oraz poddawanie się 

działaniom prewencyjnym podejmowanym przez jednostkę zarządzającą Systemem. 

 

 

II. Cele i strategie zarządzania rodzajami ryzyka uznanymi przez Bank za istotne 

 

1. Cele dla istotnych rodzajów ryzyka oraz sposób ich realizacji  

 

Cele strategiczne w zakresie zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka Bank zawarł w 

opracowanej przez Zarząd i przyjętej przez Radę Nadzorczą Strategii zarządzania ryzykiem.  

 

Ryzyko kredytowe: 

 

Celem strategicznym w zakresie działalności kredytowej jest budowa odpowiedniego do 

posiadanych funduszy własnych bezpiecznego portfela kredytowego oraz portfela 

inwestycji finansowych, zapewniającego odpowiedni poziom dochodowości. 

Cel ten jest realizowany poprzez zarządzanie ryzykiem kredytowym obejmujące podstawowe 

kierunki działań (cele pośrednie): 

1. budowa bezpiecznego, zdywersyfikowanego portfela kredytowego, 

2. przeprowadzanie bezpiecznych inwestycji finansowych, 

3. podejmowanie działań zabezpieczających w obszarze ryzyka pojedynczej transakcji        

oraz ryzyka portfela, 

4. działania organizacyjno-proceduralne. 
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Ryzyko kredytowe Banku należy rozpatrywać w dwóch aspektach:  

• ryzyka pojedynczej transakcji,  

• ryzyka łącznego portfela kredytowego.     

 

Ryzyko pojedynczej transakcji zależy od wysokości możliwej straty  

i prawdopodobieństwa jej wystąpienia. Ryzyko łączne portfela kredytowego zależne jest od 

wysokości pojedynczych kredytów, prawdopodobieństwa ich niespłacenia i 

współzależności między poszczególnymi kredytami lub kredytobiorcami. Im mniejsza jest 

ta wzajemna zależność (koncentracja) tym mniejsze jest ryzyko wystąpienia sytuacji, w 

której czynniki powodujące niespłacenie jednego kredytu będą również wpływały na 

niespłacenie innych, zwiększając w ten sposób łączne ryzyko kredytowe. Metodą 

zabezpieczenia się przed nadmiernym ryzykiem w działalności kredytowej jest odpowiednio 

prowadzone zarządzanie ryzykiem zarówno w odniesieniu do pojedynczego kredytu, jak i 

łącznego zaangażowania kredytowego. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w odniesieniu 

do pojedynczego kredytu polega na: 

1. badaniu wiarygodności i zdolności kredytowej przed udzieleniem kredytu,  

w oparciu o zweryfikowane pod względem wiarygodności dokumenty, dostarczane 

przez klientów, 

2. wykorzystaniu w ocenie zdolności kredytowej i zabezpieczeń dostępnych baz danych, 

3. prawidłowym zabezpieczaniu zwrotności ekspozycji kredytowych, zgodnie z 

regulacjami wewnętrznymi Banku, gwarantującym zwrotność kredytów, 

4. bieżącym monitoringu zabezpieczeń kredytowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

zabezpieczeń hipotecznych w całym okresie kredytowania, 

5. dokonywaniu okresowych przeglądów ekspozycji kredytowych oraz tworzeniu rezerw 

celowych, 

6. prawidłowym prowadzeniu windykacji i nadzoru nad trudnymi kredytami,  

7. kontroli działalności kredytowej. 

 

Zasady zarządzania ryzykiem kredytowym w odniesieniu do pojedynczej transakcji kredytowej 

obejmują procedury, praktyki, mechanizmy kontroli wewnętrznej składające się na metodykę 

oceny ryzyka kredytowego przed udzieleniem kredytu oraz w trakcie trwania umowy 

kredytowej.  

Stosowane w Banku metodyki oceny zdolności kredytowej określają regulaminy, instrukcje, 

procedury oraz inne regulacje kredytowe zapewniające standaryzację świadczonych usług oraz 

ograniczające ryzyko kredytowe. 

W stosunku do ekspozycji kredytowych zaliczanych do klasy ekspozycji detalicznych zgodnie 

z Rozporządzeniem CRR, Bank stosuje ujednolicone zasady oceny zdolności kredytowej, 

dostosowane do ich charakterystyki ryzyka, określone w „Instrukcji Metodyka oceny zdolności 

kredytowej osób fizycznych (…)”. 



 Informacja z  zakresu profilu i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Wolbromiu na dzień 31.12.2020r. 

 

 
 
 

 

5 

W stosunku do ekspozycji kredytowych zaliczanych do klasy ekspozycji wobec 

przedsiębiorców obok przyjętych metod oceny zdolności kredytowej, można stosować 

indywidualne zasady zarządzania. 

Zabezpieczenia transakcji kredytowych dokonywane są w stopniu adekwatnym do oceny 

sytuacji ekonomicznej klienta oraz charakteru i okresu trwania transakcji, z zastosowaniem 

zasad ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności.  

Bank udziela kredyty konsumenckie i zawiera z kredytobiorcami umowy o kredyty 

konsumenckie z zachowaniem zasad określonych w Ustawie o kredycie konsumenckim. 

W przypadku udzielania kredytów klientom detalicznym (w rozumieniu rekomendacji T i S) 

Bank ustala wymagany poziom wskaźnika DtI opisany w metodyce oceny zdolności 

kredytowej, uwzględniający minimum egzystencji.  

W Banku prowadzony jest systematyczny monitoring sytuacji ekonomicznej kredytobiorców 

oraz zabezpieczeń, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Banku. Narzędziem monitoringu są 

arkusze analityczne. 

Bank dokonuje wyceny i aktualizacji aktywów i zobowiązań pozabilansowych oraz tworzy 

rezerwy na ryzyko związane z działalnością banku zgodnie z obowiązującymi ustawami i 

rozporządzeniami oraz z „Instrukcją monitoringu ekspozycji kredytowych i zabezpieczeń”, i 

„Instrukcją zasad klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych" 

obowiązującymi w Banku. 

 

Zasady bezpiecznego zarządzania ryzykiem kredytowym w odniesieniu do łącznego 

zaangażowania kredytowego Banku obejmują działania polegające na:  

1. dywersyfikacji ryzyka poprzez stosowanie limitów koncentracji, 

2. stosowanie limitów dotyczących rodzajów kredytów, 

3. analizie ryzyka ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie,  

4. badaniu ekspozycji zagrożonych,  

5. przedsięwzięciach organizacyjno- kadrowych.  

 

Podstawowa analiza ryzyka kredytowego jest przeprowadzana co najmniej raz  

w miesiącu, po zakończeniu miesiąca wraz z analizą ogólnego poziomu ryzyka,  

w odniesieniu do realizacji planu podstawowych wskaźników charakteryzujących ryzyko. 

Miesięcznej analizie poddawane są w szczególności takie elementy jak: struktura portfela 

kredytowego, struktura i dynamika kredytów zagrożonych, wynik z tytułu rezerw celowych. 

 

W Banku dokonuje się pomiaru i oceny ryzyka portfela kredytowego i profilu ryzyka 

kredytowego w cyklach kwartalnych, na podstawie raportów sporządzonych przez komórkę ds. 

analiz i ryzyk Raporty dotyczące: koncentracji branżowej, adekwatności kapitałowej, 

ekspozycji przeterminowanych, koncentracji zabezpieczeń, kredytów zabezpieczonych 

hipotecznie i finansujących nieruchomości, analizę detalicznych ekspozycji zawierają 

zastawienia liczbowe oraz ich interpretację z rekomendacją dalszych działań. Analiza 

opracowywana jest i przedkładana Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Banku, zgodnie z 

obowiązującą w Banku Instrukcją sporządzania informacji zarządczej. 
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Dane analityczne stanowiące źródło analizy ryzyka portfela kredytowego pobierane są z 

systemu operacyjnego oraz innych systemów wspomagających. Każdorazowo po 

zaimportowaniu danych do systemu informatycznego i wygenerowaniu raportów, 

przeprowadzana jest kontrola ich zgodności ze sprawozdawczością Banku za analizowany 

okres oraz kontrola spójności z poprzednimi okresami sprawozdawczymi. 

Badanie ryzyka łącznego portfela kredytowego Banku obejmuje: 

1. analizę ilościową i wartościową portfela, 

2. analizę wskaźnikową, 

3. ocenę realizacji limitów koncentracji, 

4. analizę jakościową portfela,  

5. analizę wrażliwości na wystąpienie sytuacji skrajnej. 

 

W celu dywersyfikacji ryzyka kredytowego Bank wprowadza odpowiednie do skali i 

złożoności działalności limity wewnętrzne ograniczające jego poziom. Przyjęte rodzaje limitów 

wewnętrznych oraz ich wysokość zatwierdza Zarząd Banku na podstawie propozycji komórki 

ds. analiz i ryzyk. Wysokość limitów jest dostosowana do akceptowanego przez Radę 

Nadzorczą ogólnego poziomu ryzyka, zatwierdzonego w ramach założeń do planu 

ekonomiczno-finansowego. Wysokość limitów koncentracji jest weryfikowana co najmniej raz 

w roku w trakcie przeglądu zarządczego procedur w zakresie zarządzania ryzykiem 

kredytowym.  

Limity określające jednostkowe zaangażowanie danego klienta są monitorowane w momencie 

udzielania kredytu oraz podczas monitoringu sytuacji klienta po udzieleniu kredytu przez 

pracownika kredytowego prowadzącego dokumentację danego klienta. 

Każdy przypadek lub możliwość przekroczenia limitów jednostkowych jest sygnalizowany 

osobie kierującej komórką udzielającą kredyty, a następnie Prezesowi Zarządu nadzorującemu 

ryzyko kredytowe. 

Powyższe działania pozwalają mierzyć, kontrolować i monitorować profil ryzyka 

kredytowego, występującego w działalności Banku. Gdy  ryzyko występujące w portfelu 

kredytowym okazuje się nieakceptowane, Zarząd Banku stosuje następujące rozwiązania: 

1. Ograniczanie kwoty zaangażowania poprzez wprowadzenie ostrzejszych limitów na 

kredyty udzielane określonym kredytobiorcom, na duże zaangażowania kredytowe lub 

na pewne rodzaje kredytów o wysokim stopniu zbadanego ryzyka, 

2. Zwiększenie poziomu zabezpieczeń, 

3. Restrukturyzowanie zadłużenia, 

4. Doskonalenie standardów kredytowych i systemu kontroli wewnętrznej, opracowanie 

odpowiednich procedur wewnętrznych, 

5. Podejmowanie innych zindywidualizowanych działań, zależnych od skali i rodzaju 

stwierdzonego zagrożenia. 
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Ryzyko płynności  

Celem strategicznym w zakresie zarządzania płynnością jest: 

1. Zapewnienie finansowania aktywów i terminowego wykonania zobowiązań w toku 

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

konieczności poniesienia straty, 

2. Zapewnienie utrzymania płynności bieżącej, krótkoterminowej, średnioterminowej 

oraz długoterminowej dostosowanej do rozmiarów i rodzaju działalności, w sposób 

zapewniający wykonanie wszystkich zobowiązań pieniężnych zgodnie z terminami ich 

płatności, 

3. Minimalizowanie ryzyka przekroczenia zdefiniowanych w Banku limitów płynności, 

4. Monitorowanie sytuacji płynnościowej Banku pod kątem wystąpienia sytuacji 

awaryjnej powodującej konieczność uruchomienia planu awaryjnego utrzymania 

płynności, 

5. Minimalizowanie ryzyka utraty płynności przez Bank w przyszłości, 

6. Optymalne zarządzanie nadwyżkami środków finansowych, 

7. Utrzymywanie nadzorczych miar płynności na bezpiecznym poziomie. Bank, pomimo 

działania w systemie ochrony wylicza i utrzymuje zarówno krajowe miary nadzorcze, 

jak i unijne na wymaganym poziomie w ujęciu indywidualnym. 

 

Bank zarządza płynnością: 

1. Bieżącą w tym dzienną i śróddzienną tj. aktywnie zarządza środkami na rachunku 

bieżącym, lokując nadwyżki głównie w Banku Zrzeszającym oraz w bezpieczne papiery 

wartościowe Narodowego Banku Polskiego oraz Skarbu Państwa, zarządza gotówką 

poprzez ustalanie limitów kasowych, 

2. Płynnością krótko i średnioterminową poprzez niezależną ocenę wskaźników 

płynności, wyznaczanie i monitorowanie limitów płynnościowych oraz 

przeprowadzanie testów warunków skrajnych,  

3. Płynnością długoterminową poprzez badanie stabilności bazy depozytowej oraz 

ustalanie limitów koncentracji aktywów i pasywów.   

Głównym źródłem finansowania aktywów o długim terminie zapadalności są depozyty stabilne 

(obliczone na podstawie wskaźników osadu), stanowiące pewne źródło finansowania 

długoterminowego aktywów oraz fundusze własne Banku. Limity ostrożnościowe dotyczące 

finansowania długoterminowego, ograniczają znaczne zaangażowanie się Banku w tego typu 

aktywa. 

Bank działa w ramach Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS / co gwarantuje bezpieczeństwo w 

obszarze płynności. 

W celu kształtowania odpowiedniej struktury aktywów i pasywów Bank prowadzi aktywną 

politykę stóp procentowych. 
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Ryzyko stopy procentowej  

Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest: 

1. Minimalizowanie ryzyka związanego z możliwością wystąpienia niekorzystnych zmian 

rynkowych stóp procentowych i negatywnym wpływem tych zmian na sytuację 

finansową Banku, 

2. Zidentyfikowanie podstawowych zagrożeń związanych z ryzykiem stopy procentowej, 

z jednoczesnym zastosowaniem odpowiednich metod zarządzania tym ryzykiem, 

mających na celu eliminację zagrożeń nierównomiernej reakcji różnych pozycji 

bilansowych na zmiany stóp procentowych, a przez to na różny poziom zmian 

przychodów i kosztów, co w konsekwencji ma pozwolić utrzymać zdolność do 

wywiązywania się w sposób optymalny z bieżących i przyszłych zobowiązań 

bilansowych, jak i pozabilansowych, przy zapewnieniu pożądanego wyniku 

finansowego oraz realnej wartości posiadanych kapitałów. 

 

Realizacja strategii Banku w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej 

oparta jest m.in. na następujących zasadach: 

1. do pomiaru ryzyka stopy procentowej Bank stosuje metodę luki stopy procentowej, 

2. do oceny tego ryzyka Bank może dodatkowo wykorzystywać również inne metody, np. 

badania symulacyjne wpływu zmian stóp procentowych na przychody odsetkowe, 

koszty odsetkowe i w konsekwencji na zmiany wyniku odsetkowego  oraz wartości 

ekonomicznej kapitału Banku (wpływ na fundusze własne), 

3. zarządzanie ryzykiem stopy procentowej koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem 

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

zmian w zakresie krzywej dochodowości (ryzyko krzywej dochodowości) i 

ewentualnego wpływu tych zmian na wynik odsetkowy oraz wartość ekonomiczną 

kapitału, 

4. Bank ogranicza poziom ryzyka stopy procentowej poprzez stosowanie systemu limitów 

i odpowiednie kształtowanie struktury aktywów, pasywów i zobowiązań 

pozabilansowych. 

Ryzyko walutowe: 

Podstawowym celem zarządzania ryzykiem walutowym jest ograniczanie skutków 

narażenia Banku oraz Klientów na nieoczekiwane zmiany kursów walut. 

Cel ten jest realizowany w oparciu o poniższe cele pośrednie: 

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

strukturze oraz warunkach, które w najbardziej efektywny sposób zabezpieczają Bank 

przed potencjalnymi stratami z tytułu zmian kursów walutowych minimalizując 

związane z nim ryzyko.  

2. Podstawowym celem Banku jest utrzymywanie pozycji walutowej całkowitej w 
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wysokości nie przekraczającej 1,5 % funduszy własnych.  

3. Strategią Banku jest prowadzenie konserwatywnej polityki w zakresie ryzyka 

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

utrzymywania wymogu kapitałowego, zgodnie z Rozporządzenie 575/2013 UE. Należy 

podkreślić, że takie podejście nie ogranicza w żaden sposób rozwoju wolumenu 

transakcji walutowych oferowanych klientom Banku. 

4. Bank przykłada szczególną uwagę do rozwoju operacji z klientami i prowadzi ciągłe 

prace nad rozszerzeniem zakresu i udoskonaleniem oferty produktów i usług. Działania 

swoje opiera w szczególności na uelastycznieniu oferty produktowej, pozwalającej na 

lepsze zaspokojenie indywidualnych potrzeb klientów adekwatnie do sytuacji 

rynkowej.  

5. Zgodnie z profilem biznesowym Banku oraz strukturą jego bazy klientów, szczególny 

nacisk położono na dopasowywanie oferty produktowej i kanałów zawierania transakcji 

do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących wymianę handlową z 

zagranicą. 

6. W ramach stosowanej polityki ograniczania ryzyka Bank dąży do utrzymywania 

maksymalnie zrównoważonej pozycji walutowej.  

7. Poziom ryzyka walutowego w działalności Banku z tytułu ryzyka kursowego 

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

dla poszczególnych walut) . 

8. Wszystkie limity z zakresu ryzyka walutowego uchwala Zarząd Banku. 

9. Monitoring wykorzystania limitów w zakresie ryzyka walutowego realizowany jest 

przez osoby zatrudnione w komórce monitorowania ryzyka, z zachowaniem 

niezależności oceny ryzyka od działalności, która to ryzyko generuje. 

10. Pomiar ryzyka walutowego dokonywany jest codziennie. Do wyliczenia ryzyka 

walutowego wyznaczane są pozycje walutowe dla poszczególnych walut oraz pozycja 

całkowita dla wszystkich walut  łącznie, przeliczone na PLN po kursie średnim NBP. 

Wyliczenia pozycji dokonywane są zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Prezesa 

Narodowego Banku Polskiego oraz Komisji Nadzoru Finansowego. 

11. Bank zakłada, że skala działalności walutowej będzie nie znacząca.   

Ryzyko operacyjne:  

Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym jest: 

1. Utrzymanie narażenia Banku na wystąpienie strat z tytułu zdarzeń ryzyka operacyjnego 

na akceptowalnym przez Zarząd i Radę Nadzorczą, bezpiecznym dla działania i rozwoju 

poziomie, 

2. Optymalizacja efektywności gospodarowania poprzez zapobieganie i minimalizowanie 

strat operacyjnych oraz wyeliminowanie przyczyn ich powstawania, racjonalizacja 

kosztów, jak również zwiększenie szybkości oraz adekwatności reakcji Banku 

na zdarzenia niezależne od jego działań, 

3. Wdrożenie efektywnej struktury zarządzania ryzykiem operacyjnym, w tym określenie 

ról i odpowiedzialności w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, zgłaszania, 
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rejestrowania i analizowania zdarzeń ryzyka operacyjnego oraz wprowadzania działań 

zabezpieczających, 

 

Cele szczegółowe to: 

1. zapewnienie świadomości występowania ryzyka operacyjnego obciążającego Bank na 

wszystkich szczeblach zarządzania, 

2. identyfikacja i systematyczna weryfikacja procesów zapobiegania występowaniu oraz 

zmniejszania skutków ryzyka, odpowiednio do rodzaju ryzyka i jego możliwego 

wpływu na wynik Banku, 

3. zapewnienie opłacalności stosowania wybranych metod ograniczania ryzyka, 

odpowiednio do skali działania Banku i wielkości ryzyka, 

4. ochrona informacji poprzez wdrożenie metod ochrony danych osobowych w oparciu o 

zapisy ustawy o ochronie danych osobowych, RODO oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

systemów informatycznych i informacji, zgodnie z zapisami Rekomendacji „D”, 

5. zapewnienie skutecznego systemu przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu środków 

pochodzących z nielegalnych źródeł oraz przeciwdziałaniu terroryzmu, 

6. zapewnienie bezpieczeństwa płatności elektronicznych.  

Zakładany wzrost skali działalności stanowi jednocześnie wzrost ekspozycji Banku na ryzyko 

operacyjne. W związku z powyższym istotnym jest zwiększenie efektywności procesu 

zarządzania ryzykiem operacyjnym, m.in. poprzez wzmocnienie mechanizmów kontrolnych, 

w celu ograniczania możliwości wystąpienia zdarzeń operacyjnych, generujących straty. 

Celem strategicznym w zakresie systemów informatycznych i ich bezpieczeństwa, jako 

istotnego elementu ryzyka operacyjnego, jest: 

1. bieżące dostosowywanie systemu do wymogów prawa,  

2. wprowadzanie nowych produktów, 

3. wprowadzanie nowych wersji oprogramowania, w tym oprogramowania 

wspomagającego zarządzanie ryzykiem, a także programów służących bezpieczeństwu 

sieci i systemów informatycznych, 

4. bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, 

5. monitorowanie zgodności z zaleceniami Rekomendacji D. 

 

Ryzyko wyniku finansowego: 

 

Celem strategicznym w zakresie ryzyka wyniku finansowego jest wypracowanie takiej 

wielkości zysku, który zagwarantuje stały wzrost funduszy własnych, dostosowany do 

poziomu podejmowanego ryzyka. 

 

Proces zarządzania ryzykiem wyniku finansowego jest elementem zarządzania ryzykiem 

biznesowym  i obejmuje proces planowania, w tym planowania wieloletniego (strategia 

działania) oraz monitorowania wykonania planu. 



 Informacja z  zakresu profilu i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Wolbromiu na dzień 31.12.2020r. 

 

 
 
 

 

11 

Realizacja celu strategicznego w zakresie ryzyka biznesowego (w tym wyniku finansowego) 

odbywa się poprzez podejmowanie następujących działań: 

1. Angażowanie się Banku w lokalny rozwój poprzez współpracę z klientami i 

jednostkami samorządu terytorialnego,  

2. Analiza potrzeb klientów i rozpoznanie możliwości ich zaspokajania, 

3. Analiza konkurencji w zakresie rozwoju oferty oraz polityki cenowej, 

4. Dostosowanie oferty produktowej oraz cenowej do oczekiwań klientów, 

5. Zapewnienie konkurencyjności cen oferowanych produktów, 

6. Elastyczność w zakresie konstrukcji produktów oraz negocjowania cen, 

7. Prowadzenie działań promocyjnych i reklamowych, w tym współpraca z Bankiem 

Zrzeszającym. 

8. Aktywizacja sprzedaży poprzez szkolenia sprzedażowe, budowanie postaw 

prosprzedażowych, 

9. Optymalizacja kosztów poprzez między innymi automatyzację procesów obsługi 

klienta oraz procesów sprawozdawczych. 

Bank w ramach procesu planowania przeprowadza analizę czynników mogących mieć wpływ 

na wynik finansowy, tworzy plany działań awaryjnych mających na celu wypracowanie 

założonych wyników finansowych. 

Informacja o stopniu realizacji planów ekonomiczno - finansowych oraz strategicznych jest 

okresowo raportowana Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej, zgodnie z Systemem Informacji 

Zarządczej. 

  

Ryzyko kapitałowe: 

Poziom funduszy własnych Banku powinien być dostosowany (adekwatny) do skali, 

złożoności i profilu ryzyka Banku. 

Podstawowym celem strategicznym w zakresie adekwatności kapitałowej jest budowa 

odpowiednich funduszy własnych, zapewniających bezpieczeństwo zgromadzonych 

depozytów, przy osiąganiu planowanego poziomu rentowności prowadzonej 

działalności. 

Cel ten jest realizowany poprzez zarządzanie adekwatnością kapitałową obejmujące 

podstawowe kierunki działań (cele pośrednie): 

1. zwiększanie wysokości funduszy własnych, 

2. zapewnienie odpowiedniego poziomu kapitałów Tier I, Tier podstawowy i łączny 

współczynnik kapitałowy, 

3. odpowiednie kształtowanie struktury bilansu Banku w celu utrzymania planowanego 

poziomu wymogów kapitałowych, dostosowanych do wymagań Rozporządzenia 

575/2013 UE.  

4. Optymalne zarządzanie ryzykiem bankowym, 

5. Monitorowanie poziomu wskaźnika dźwigni finansowej, 

6. Uwzględnianie poziomu wskaźników kapitałowych oraz wskaźnika dźwigi w 

określaniu Polityki dywidendowej Banku. 
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Poziom funduszy własnych: 

1. Bank jest zobowiązany utrzymywać Kapitał założycielski w wysokości nie niższej 

niż równowartość 1 000 000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego 

przez NBP, obowiązującego w dniu sprawozdawczym. 

2. Bank jest zobowiązany do utrzymywania sumy funduszy własnych na poziomie nie 

niższym niż wyższa z następujących wartości: 

1) suma wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka 

oraz wymogów kapitałowych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia innych 

norm określonych w ustawie Prawo bankowe, powiększonych o bufory kapitału 

(bezpieczeństwa i antycykliczny), z uwzględnieniem okresów przejściowych 

określonych w pakiecie CRD IV / CRR. 

2) oszacowana przez bank kwota, niezbędna do pokrycia wszystkich 

zidentyfikowanych, istotnych rodzajów ryzyka występujących w działalności banku 

oraz zmian otoczenia gospodarczego, uwzględniająca przewidywany poziom 

ryzyka (kapitał wewnętrzny), powiększona o bufory kapitału (bezpieczeństwa i 

antycykliczny), z uwzględnieniem okresów przejściowych określonych w pakiecie 

CRD IV / CRR. 

 

3. Bank jest zobowiązany do utrzymywania łącznego wskaźnika kapitałowego (TCR) na 

poziomie co najmniej 10,5 %, oraz współczynnika kapitału TIER 1 (T1) na poziomie nie 

niższym niż 8,5 %. 

4. W przypadku obniżenia łącznego wskaźnika kapitałowego poniżej minimalnego, 

wymaganego przepisami poziomu , bank przeprowadza szczegółową analizę wymogów 

kapitałowych kształtujących poziom łącznego wskaźnika kapitałowego oraz podejmuje 

działania ograniczające poszczególne rodzaje ryzyka. 

5. Bank jest zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu i weryfikacji procesu szacowania  

i utrzymania kapitału wewnętrznego nie rzadziej niż raz do roku, w celu zapewnienia, 

że proces ten jest kompleksowy i odpowiedni do charakteru, skali i złożoności działalności 

banku. 

6. Niezależnie od rocznych przeglądów, proces szacowania kapitału wewnętrznego jest 

odpowiednio dostosowywany w szczególności w sytuacji pojawienia się nowych rodzajów 

ryzyka, znaczących zmian w strategii i planach działania oraz środowisku zewnętrznym, w 

którym działa bank. 

7. Bank dostosowuje strategię i politykę budowy funduszy własnych do wymagań pakietu 

CRD IV / CRR. Bank spełnia normy kapitałowe określone w pakiecie CRD IV / CRR . 

8. W celu utrzymania wskaźników kapitałowych na wymaganym poziomie Bank podejmuje 

następujące działania: 

8.1. Wzrost funduszu zasobowego z tytułu odpisu co najmniej 95 % zysku.   

8.2. Analiza zasad tworzenia wymogów kapitałowych, 

8.3. Zmiana struktury aktywów na bardziej dochodowe, 

8.4. Sprzedaż części portfela kredytowego. 

Ww. działania mają za zadanie osiągnięcie wskaźników na poziomie określonym w 

Strategii działania. 

 

Budowa funduszy własnych: 

1. Podstawowym źródłem budowy funduszy własnych jest wynik finansowy.  

2. Wieloletni plan budowy funduszy własnych (cele kapitałowe, oczekiwana wielkość   

     kapitałów, polityka dywidendowa) Bank ujmuje w zatwierdzanej przez Radę Nadzorczą     

     Strategii działania, natomiast szczegółowe zamierzenia w tym zakresie ujęte są w Polityce  



 Informacja z  zakresu profilu i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Wolbromiu na dzień 31.12.2020r. 

 

 
 
 

 

13 

     kapitałowej, stanowiącej założenia do planu ekonomiczno-finansowego. 

3. Bank analizuje wpływ wystąpienia warunków skrajnych ( wzrost wymogów kapitałowych)  

     na wskaźnik kapitałowy i na podstawie tych analiz opracowuje i weryfikuje plany     

     awaryjne w zakresie adekwatności kapitałowej. 

4. Bank wykorzystuje testy warunków skrajnych do określania buforu kapitału w postaci     

     nadwyżki ponad wymagalny  minimalny wskaźnik kapitałowy.  

5. Bank w rocznych planach finansowych oraz w planach perspektywicznych uwzględnia   

    gospodarkę funduszami własnymi, mającą na celu optymalizację wzrostu posiadanych        

    przez Bank funduszy własnych.  

6. Strategia kształtowania funduszy własnych podlega analizie pod względem jej        

     dostosowania do aktualnej sytuacji Banku po zakończeniu każdego roku kalendarzowego.  

7. Wieloletni plan funduszy własnych zawarty jest w Strategii działania Banku.  

8. Bank dąży do kształtowania zaangażowania kapitałowego w instytucjach finansowych i   

     bankach w taki sposób, aby umniejszenie funduszy własnych banku z tego tytułu nie   

     stanowiło zagrożenia dla bieżącej i przyszłej adekwatności kapitałowej banku. 

9.  W celu ograniczenia zagrożeń, w banku ustalane są odpowiednie limity dotyczące   

     inwestycji kapitałowych w podmiotach finansowych. 

10.Bank w planach finansowych uwzględnia gospodarkę funduszami własnymi banku,   

     mającą na celu optymalizację wzrostu posiadanych przez bank funduszy własnych banku,   

     które winny być dostosowane do profilu ryzyka występującego realnie w banku, z     

     uwzględnieniem specyficznego charakteru jego działania oraz wyliczeń dotyczących  

     dodatkowych wymogów kapitałowych. 

 

Wymogi kapitałowe: 

1. Bank tworzy minimalne wymogi kapitałowe na ryzyka ujęte w Rozporządzeniu UE. 

2. Bank analizuje inne istotne rodzaje ryzyka, na które tworzy dodatkowe wymogi   

    kapitałowe. Zasady tworzenia wymogów kapitałowych zawiera Procedura szacowania  

    kapitału wewnętrznego oraz oceny adekwatności kapitałowej w BS w Wolbromiu. 

3. W Polityce kapitałowej Bank określa limity alokacji kapitału z tytułu poszczególnych   

    rodzajów ryzyka, dostosowane do skali, złożoności i poziomu ryzyka występującego w    

    Banku. 

4. Analizie poddaje się przestrzeganie ww. limitów, a każde przekroczenie jest sygnalizowane   

    Radzie Nadzorczej wraz z informacjami na temat podjętych działań w celu uniknięcia  

    takiej sytuacji w przyszłości. 

5. Bank dokonuje okresowego przeglądu procesu szacowania wymogów wewnętrznych.  

    Wyniki przeglądu są prezentowane Radzie Nadzorczej, która dokonuje oceny adekwatności    

    kapitałowej. 

6. Bank dąży do kształtowania jednostkowego zaangażowania kapitałowego w instytucjach  

    finansowych i bankach (akcje i udziały, zobowiązania podporządkowane, dopłaty na rzecz  

    spółek prawa handlowego) tak, aby nie stanowiło ono jednocześnie:  

a) więcej niż 10% uznanych kapitałów Banku,  

b) 10% uznanych kapitałów tych podmiotów.  

7. Przekroczenie limitów, o których mowa w ust. 4 wymaga przeprowadzenia dodatkowych    

    analiz, które winny obejmować wpływ na przestrzeganie limitów koncentracji oraz na    

    wysokość wskaźnika kapitałowego i wraz z wnioskami wymagają zatwierdzenia przez   

    Zarząd Banku.  

8. Ustalane przez Bank plany w zakresie kapitału wewnętrznego oraz poziomu wyznaczanego  

    wewnętrznego wymogu kapitałowego winny być dostosowane do profilu ryzyka  

    występującego realnie w Banku, z uwzględnieniem specyficznego charakteru jego działania.  
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Zarządzanie ryzykami: 

1. Bank podejmuje ryzyko na poziomie zapewniającym utrzymanie łącznego wskaźnika    

    kapitałowego (TCR) na poziomie nie niższym niż 10,5 %, zgodnie ze wskazaniem KNF  

    oraz współczynnika kapitału Tier I na poziomie:  nie niższym niż 8,5 %,  

2. W cyklach co najmniej rocznych Bank dokonuje weryfikacji istotności ryzyk, przyjmując  

    kryteria ilościowe i jakościowe. 

3. Bank tworzy procedury zarządzania ryzykami istotnymi w Banku, zatwierdzane przez    

    Zarząd Banku. 

4. Procedury zawierają zapisy dotyczące przekształcania miar ryzyka na wymogi kapitałowe. 

5. Bank podejmuje ryzyko odpowiednio do posiadanych funduszy własnych. 

 

Długofalowe cele kapitałowe: 

1. Realizacja celów kapitałowych odbywa się poprzez podejmowanie decyzji kapitałowych 

z zakresu struktury finansowania, podziału zysku oraz polityki dywidendowej. 

2. Bank przyjmuje następujące długoterminowe cele kapitałowe: 

1) dąży do posiadania funduszy własnych banku zapewniających utrzymanie łącznego 

wskaźnika kapitałowego (TCR) na poziomie co najmniej 10,5%; 

2) dąży do uzyskania następującej struktury funduszy podstawowych: 

a) fundusz udziałowy: maksimum 30%, 

b) pozostałe fundusze łącznie:  minimum 70%; 

3) przeznacza co najmniej 95 % wypracowanego zysku rocznego netto na zwiększenie 

funduszy własnych banku; poziom odpisów z zysku jest uwarunkowany m.in.: 

a) strategią rozwoju banku, 

b) bieżącą adekwatnością kapitałową banku, 

c) zmiennością wyniku finansowego netto, 

d) obecną i przewidywaną sytuacją makroekonomiczną, 

e) funkcjonowaniem w ramach Systemu Ochrony Instytucjonalnej; 

4) dąży do uzyskania zaangażowania kapitałowego w akcje Banku Zrzeszającego 

na poziomie od minimum 7% funduszy własnych  banku; 

 

Bank przeprowadza kapitałowe testy warunków skrajnych oraz opracowuje kapitałowe 

plany awaryjne, opisane w Procedurze szacowania kapitału wewnętrznego oraz oceny 

adekwatności kapitałowej. 
 

Organizacja zarządzania ryzykiem 

 

W procesie zarządzania ryzykiem w Banku uczestniczą następujące organy, jednostki i komórki 

organizacyjne: 

1. Rada Nadzorcza, w tym Komitet Audytu; 

2. Zarząd, 

3. Członek Zarządu nadzorujący zarzadzanie ryzykiem – Prezes Zarządu, 

4. Stanowisko ds. monitoringu 

5. Komitet Kredytowy, 

6. Komórka ds. analiz i ryzyk bankowych, 

7. Stanowisko ds. zgodności, 

8. Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej, 

9. Audyt wewnętrzny realizowany przez Spółdzielnię System Ochrony Zrzeszenia 

(SSOZ) 

10. Pozostali pracownicy Banku. 
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Bank zapewnia niezależność działalności operacyjnej, która generuje ryzyko od niezależnej 

oceny ryzyka, przeprowadzanej przez Komórkę ds. analiz i ryzyk. 

System kontroli ryzyka stanowi znaczący element systemu zarządzania bankiem i obejmuje: 

1. Adekwatny proces identyfikacji i oceny poszczególnych rodzajów ryzyka, 

2. Strategie, polityki, procedury i plany, 

3. Adekwatne systemy informacji zarządczej, 

4. Proces regularnego przeglądu i oceny działania Banku z zasadami polityki/strategii oraz 

procedurami. 

 

2. Adekwatności systemu zarządzania ryzykiem oraz ogólny profil ryzyka 

 

Zarząd Banku oświadcza, że funkcjonujący w Banku system zarządzania ryzykiem jest 

adekwatny do skali oraz złożoności prowadzonej przez Bank działalności. 

 

Profil ryzyka Banku, w ujęciu ilościowym Bank określa poprzez wskazanie udziału kapitału 

wewnętrznego na poszczególne rodzaje ryzyka w funduszach własnych. 

 

Na datę sporządzenia informacji Bank zakłada się następującą strukturę wymogów 

kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka: 

 Minimalne wymogi kapitałowe, w tym:  Procent Funduszy własnych 

 1. Z tytułu ryzyka kredytowego 65 % 

 2. Z tytułu ryzyka  stopy procentowej 2 % 

 3. Z tytułu ryzyka operacyjnego 9 % 

 4. Z tytułu ryzyka koncentracji 2 % 

 5. Z tytułu ryzyka płynności 2 % 

 6. Z tytułu ryzyka  kapitałowego  2 % 

 7. Z tytułu ryzyka wyniku finansowego 3 % 

8. Z tytułu ryzyka rynkowego (walutowego) 2 % 

 9. Z tytułu nadmiernej dźwigni finansowej  2 % 

10. Pozostałe ryzyka 6 % 

 

 

3. Liczba stanowisk dyrektorskich członków Zarządu i Rady Nadzorczej 

 

Członkowie Zarządu Banku pełnią po jednym stanowisku dyrektorskim. Przez stanowisko 

dyrektorskie należy rozumieć stanowisko zajmowane w organie Banku (odpowiednio 

Zarządzie albo Radzie Nadzorczej) lub organach innych podmiotów. 

 

Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej Banku sprawują następującą ilość funkcji w 

zarządzie lub radzie nadzorczej innego podmiotu: 
 Liczba funkcji w zarządzie 

innego podmiotu 

Liczba funkcji w radzie 

nadzorczej innego podmiotu 

Członek Rady Nadzorczej 1 - 1 

Członek Rady Nadzorczej 2 1 - 

Członek Rady Nadzorczej 3 1 - 

Członek Rady Nadzorczej 4 - 1 
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4. Polityka wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Banku, strategia 

zróżnicowania wyboru, informacja o odpowiedniości. 

 

Członków Zarządu powołuje zgodnie z przepisami prawa Rada Nadzorcza, działając wg Statutu 

Banku i Regulaminu działania Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu biorąc 

pod uwagę wyniki oceny wstępnej kwalifikacji, doświadczenia i reputacji kandydatów. Oceny 

następczej kwalifikacji, doświadczenia i reputacji Członków Zarządu dokonuje Rada 

Nadzorcza zgodnie z „Polityką zapewnienia odpowiedniości w składzie Zarządu i Rady 

Nadzorczej i różnorodności w składzie Zarządu BS w Wolbromiu”. Członków Rady 

Nadzorczej powołuje Zebranie Przedstawicieli zgodnie ze Statutem i  Regulaminem zebrania 

Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Wolbromiu biorąc pod uwagę kwalifikacje, 

doświadczenie i reputację kandydata. Oceny następczej kwalifikacji, doświadczenia i reputacji 

Członków Rady Nadzorczej dokonuje Zebranie Przedstawicieli zgodnie z „Polityką 

zapewnienia odpowiedniości w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej i różnorodności w składzie 

Zarządu BS w Wolbromiu” 

 

5. Informacja o Komitetach powołanych w Banku 

 

W Banku funkcjonują następujące komitety, pełniące rolę doradczą w zarządzaniu ryzykiem: 

1. Komitet Kredytowy, który spotyka się w zależności od potrzeb analizy i opiniowania 

wniosków kredytowych w szczególności 

1) propozycje transakcji kredytowych przekraczających kwotę 500.000,00 zł łącznego  

   zaangażowania lub gdy po realizacji transakcji łączne zaangażowanie przekracza   

   500.000,00zł;  

2) zmiany warunków transakcji kredytowych jeżeli łączne zaangażowanie   

    Kredytobiorcy przekracza 500.000,00zł.  

2. Komitet Audytu, wyłoniony z Rady Nadzorczej, który spotyka się tak często jak jest to 

konieczne, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  
 

6. System przepływu informacji w zakresie ryzyka stosowany w Banku 

 

System przepływu informacji w zakresie ryzyka dotyczy głównie istotnych rodzajów ryzyka i 

odbywa się zgodnie z wewnętrzną procedurą Banku. 

W ramach informacji zarządczej z obszaru każdego ryzyka sprawozdawane są: 

• wyniki pomiaru ryzyka, w tym wyniki testów warunków skrajnych, 

• informacja o realizacji przyjętych w Banku celów strategicznych (tolerancji / apetytu 

na ryzyko) oraz pozostałych limitów, 

• wyniki kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, 

• wnioski dla Zarządu i Rady Nadzorczej. 

 

Raporty z zakresu poszczególnych rodzajów ryzyka pozwalają Zarządowi i Radzie Nadzorczej 

na m.in.:  

1. monitorowanie poziomu ryzyka, w tym przyjętych limitów; 

2. kontrolę realizacji celów strategicznych; 

3. ocenę skutków podejmowanych decyzji; 

4. podejmowanie odpowiednich działań w celu ograniczania ryzyka, 

5. ocenę skuteczności i adekwatności zarządzania ryzykiem. 
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6. Co do zasady raporty dotyczące poszczególnych rodzajów ryzyka dla Zarządu 

sporządzane są z częstotliwością przynajmniej miesięczną, a dla Rady Nadzorczej z 

częstotliwością przynajmniej kwartalną. 

 

III.  Fundusze własne 

 

1. Budowa funduszy własnych 

    

 
 

2. Ogólny opis cech instrumentów w kapitale podstawowym Tier I 

 

Bank przyjmuje strategię, bezpiecznego funkcjonowania, opartą na utrzymaniu rozmiarów 

działalności obarczonej ryzykiem na poziomie adekwatnym do posiadanych funduszy 

własnych. 

 

Fundusze własne Banku dla potrzeb oceny adekwatności kapitałowej wyliczane są zgodnie z 

wymaganiami określonymi treścią Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 

1423/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w 

zakresie ujawniania informacji na temat funduszy własnych instytucji zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013, z dnia 26 czerwca 2013 roku 

w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. 

 

Fundusze własne Banku składają się z  kapitału Tier 1, który stanowi sumę kapitału 

podstawowego Tier 1 po zastosowaniu korekt regulacyjnych.  

Do kapitału podstawowego Tier 1 Bank zalicza:  

w tys. zł

Kwota

68 362,57  

+ fundusz rezerwowy 30,35         

+ fundusz zasobowy 63 919,82  

+ fundusz ogólnego ryzyka 3 180,00    

+

fundusz udziałowy                                                                       

/ oplacony przed 28.06.2013 r/ 881,90       

fundusz z aktualizacji wyceny środków trwałych 285,76       

+/-

niezrealizowane zyski/straty z tyt.posiadanych 

instrumentów wycenianych wg wartości godziwej- 

portfel DDS 112,62       

- wartości niematerialne i prawne 38,00         

-

 korekta wyceny kapitału podstawowego Tier I [AVA]  

/0,1% wartości/ 9,89           

-              

+ obligacje podporządkowane -              

+ pożyczka podporządkowana -              

68 362,57  Fundusze własne

    Kapitał Tier I

Składniki funduszy własnych 

    Kapitał Tier II
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• fundusz zasobowy tworzony z zysku netto oraz wpisowego, 

• fundusz udziałowy – zaewidencjonowany oraz w pełni opłacony do dnia 28 czerwca 

2013r. do funduszy podstawowych CET1 

• fundusz z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych, 

• fundusz ogólnego ryzyka bankowego, tworzony zgodnie z art. 130 ust. 2 Ustawy Prawo 

Bankowe na nieidentyfikowane ryzyko w działalności bankowej, 

 

 Kapitał podstawowy Tier1  podlega korektom regulacyjnym o : 

• wartości niematerialne prawne, 

• aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 

• niezrealizowane zyski i straty na instrumentach finansowych dostępnych do sprzedaży. 

 

W/w pozycje pomniejszają kapitał Tier 1 zgodnie z wytycznymi ustawy o nadzorze 

makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie 

finansowym z 5 sierpnia 2015r. 

 
 

3. Informacja w zakresie instrumentów kapitałowych zaliczanych do kapitału 

dodatkowego Tier i kapitału Tier II . 

 

Nie występują.  

 

IV. Wymogi kapitałowe 

 

1. Metoda szacowania kapitału wewnętrznego oraz przyjęty przez Bank 

poziom adekwatności kapitałowej 

 

Bank wyznacza kapitał wewnętrzny na wszystkie zidentyfikowane ryzyka istotne dla Banku, 

które nie zostały objęte wyznaczaniem kapitału regulacyjnego lub w ocenie Banku kapitał ten 

nie w pełni pokrywa ryzyko. 

 

W procesie szacowania kapitału wewnętrznego wykorzystywane są efekty pomiaru ryzyka, 

dokonywanego w oparciu o obowiązujące procedury w zakresie zarządzania poszczególnymi 

rodzajami ryzyka. 

 

Bank dokonuje agregacji wymogów kapitałowych na poszczególne rodzaje ryzyka uznane za 

istotne w oparciu o metodę minimalnego wymogu kapitałowego. 

 

Poziomem wyjściowym dla ustalenia kapitału wewnętrznego jest wyliczony regulacyjny 

wymóg kapitałowy.  

Bank wyznacza regulacyjny wymóg kapitałowy dla ryzyka: 

• kredytowego, w oparciu o metodę standardową, 

• operacyjnego, w oparciu o metodę wskaźnika bazowego, 

• walutowego w oparciu o metodę de minimis, 

 

Przy obliczaniu dodatkowych wymogów kapitałowych na poszczególne rodzaje ryzyka uznane 

za istotne przyjmuje się następujące założenia: 
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1. kapitał wewnętrzny na poszczególne rodzaje ryzyka obliczany jest jako koszt lub 

utracony przychód (za wyjątkiem ryzyka koncentracji i ryzyka operacyjnego), który 

może się pojawić w wyniku zaistnienia sytuacji nieoczekiwanej; 

2. koszt lub utracony przychód, o którym mowa w pkt 1, obliczany jest na podstawie 

testów warunków skrajnych, które Bank przeprowadza dla poszczególnych rodzajów 

ryzyka uznanych za istotne; 

3. część lub całość kwoty, o której mowa w pkt 2, Bank może zabezpieczyć z wyniku 

finansowego zaplanowanego na dany rok obrotowy; 

4. dodatkowym wymogiem kapitałowym dla poszczególnych rodzajów ryzyka (za 

wyjątkiem ryzyka koncentracji i ryzyka operacyjnego) jest kwota, o jaką koszt lub 

utracony przychód przekroczy akceptowalny poziom ryzyka,  

 

Wyznaczając wymagany poziom kapitału wewnętrznego, z wykorzystaniem w/w metod, Bank:  

1. ocenia czy regulacyjny wymóg kapitałowy w pełni pokrywa ryzyko kredytowe, 

operacyjne i walutowe i jeżeli jest to konieczne, to, zgodnie z obowiązującymi w Banku 

Zasadami szacowania kapitału wewnętrznego, oblicza dodatkowy wymóg kapitałowy 

na te ryzyka; 

2. szacuje wymogi kapitałowe na pozostałe, istotne rodzaje ryzyka nie objęte 

wyznaczaniem regulacyjnych wymogów kapitałowych; 

3. wyznacza zagregowany kapitał wewnętrzny, stanowiący sumę wymogów, o których 

mowa w pkt 1 i 2. 

 

W 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego nie nałożyła na Bank obowiązku utrzymywania 

dodatkowych wymogów kapitałowych.  

 

 

2. Regulacyjny wymóg kapitałowy na ryzyko kredytowe w podziale na        

kategorie ekspozycji 

  

Kategoria  

Wartość aktywów 

ważonych 

ryzykiem 

tys. zł 

Wymóg 

kapitałowy 

tys. zł 

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków 
centralnych 

 3 393     271 

Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub 
władz lokalnych 

 12 381     991 

Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego  0     0 

Ekspozycje wobec wielostronnych banków rozwoju  -       - 

Ekspozycje wobec organizacji międzynarodowych  -       - 

Ekspozycje wobec instytucji  84 253     6 740 

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw  16 303     1 304 

Ekspozycje detaliczne  6 596     528 

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na 
nieruchomościach 

 141 604     11 328 

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie 
zobowiązania 

 241     19 

Pozycje związane za szczególnie wysokim ryzykiem  -       - 



 Informacja z  zakresu profilu i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Wolbromiu na dzień 31.12.2020r. 

 

 
 
 

 

20 

Obligacje  zabezpieczone  -       - 

Ekspozycje z tyt. należności od instytucji i 
przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową 
ocenę kredytową 

 -       - 

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania  -       - 

Ekspozycje kapitałowe  6 921     554 

Inne pozycje  9 935     795 

Razem regulacyjny wymóg kapitałowy na ryzyko kredytowe 22 530 

 

 

3. Łączne wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego, walutowego i operacyjnego 

 

Ryzyko 
Regulacyjny wymóg kapitałowy 

tys. zł 

kredytowe 22 530 

operacyjne 2 482 

walutowe 0 

RAZEM 25 012 

 

 

V. Ryzyko kredytowe 

 

1. Definicja dla należności: nieobsługiwanych i restrukturyzowanych oraz 

przeterminowanych i zagrożonych, podejścia w zakresie korekt wartości i rezerw 

celowych/odpisów dotyczących odsetek, w tym również rezerwy na ryzyko 

 

Ekspozycje nieobsługiwane i restrukturyzowane są zdefiniowane w Rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającym 

wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (dalej: 

Rozporządzenie 680/2014). 

Zgodnie z Załącznikiem V do Rozporządzenia 680/2014, za ekspozycje nieobsługiwane uznaje 

się ekspozycje, które spełniają dowolne z poniższych kryteriów: 

przeterminowanie istotnych ekspozycji o ponad 90 dni, 

małe prawdopodobieństwo wywiązania się w całości przez dłużnika ze swoich zobowiązań 

kredytowych bez konieczności realizacji zabezpieczenia, niezależnie od istnienia 

przeterminowanych kwot lub liczby dni przeterminowania. 

Jednocześnie ekspozycje, w odniesieniu do których uznaje się, że miało miejsce niewykonanie 

zobowiązania zgodnie z art. 178 CRR, oraz ekspozycje, w odniesieniu do których stwierdzono 

utratę wartości zgodnie z mającymi zastosowanie standardami rachunkowości, zawsze uznaje 

się za ekspozycje nieobsługiwane. W praktyce za ekspozycje nieobsługiwane Bank uznaje 

ekspozycje zagrożone. 

 

Należnościami zagrożonymi są ekspozycje kredytowe zaliczone do kategorii poniżej standardu, 

wątpliwej i straconej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad 

tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków 
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Bank tworzy rezerwy celowe na ekspozycje zagrożone oraz odpisy na odsetki od tych 

ekspozycji w wysokości: 

20% w zakresie ekspozycji w kategorii poniżej standardu, 

50% w zakresie ekspozycji w kategorii wątpliwej, 

100% w zakresie ekspozycji w kategorii straconej, 

po uwzględnieniu pomniejszeń podstawy naliczania rezerw i odpisów. 

 

Bank tworzy rezerwę na ryzyko ogólne zgodnie z wewnętrzną procedurą, przy czym  

rezerwy celowe w odniesieniu do ekspozycji kredytowych zaliczając je odpowiednio:  

1) dla pożyczek i kredytów mieszkaniowych, hipotecznych oraz ekspozycji kredytowych 

wobec klientów instytucjonalnych:  

a) kategoria „Normalne”, zwana dalej kategorią N;  

b) kategoria „Pod obserwacją”, zwana dalej kategorią PO;  

c) kategoria „Poniżej standardu”, zwana dalej kategorią PS;  

d) kategoria „Wątpliwe”, zwana dalej kategorią W;  

e) kategoria „Stracone”, zwana dalej kategorią S.  

2) dla pożyczek i kredytów detalicznych:  

a) kategoria N;  

b) kategoria S.  

2. Bank tworzy odpisy aktualizujące należności związane z ekspozycjami kredytowymi w 

wysokości nie niższej niż wskaźnik rezerw dla danej ekspozycji.  

3. Rezerwy celowe tworzy się na należności lub zobowiązania bilansowe, z wyłączeniem 

odsetek, w tym skapitalizowanych.  

4. Odpisy aktualizacyjne tworzy się na odsetki, w tym na odsetki skapitalizowane.  

5. Podstawę tworzenia odpisów aktualizujących należności związanych z ekspozycjami 

kredytowymi stanowią naliczone odsetki.  

6. Klasyfikacja ekspozycji kredytowych wynikających z kredytów mieszkaniowych, 

hipotecznych i detalicznych, odbywa się w oparciu o kryterium terminowości spłat (z 

uwzględnieniem dodatkowych kryteriów dla kategorii S). Przez kryterium to rozumie się 

terminowość regulowania kapitału i odsetek (przy czym za opóźnienie uznaje się sytuację, w 

której nieterminowo regulowane są tylko odsetki, tylko kapitał lub jednocześnie odsetki i 

kapitał).  

7. Klasyfikacja ekspozycji kredytowych klientów instytucjonalnych, odbywa się w oparciu o 

kryterium terminowości spłat (z uwzględnieniem dodatkowych kryterium dla kategorii S) 

oraz kryterium sytuacji ekonomiczno-finansowej. Kryterium terminowości oceniane jest 

analogicznie, jak w przypadku kredytów i pożyczek mieszkaniowych, hipotecznych i 

detalicznych. Natomiast kryterium sytuacji ekonomiczno-finansowej rozumiane jest jako 

ocena sytuacji finansowej podmiotu, dokonana w oparciu o kryteria ilościowe i jakościowe 

opisane w dalszej części Zasad.  

8. Rezerwy celowe oraz odpisy aktualizujące tworzy się w ciężar kosztów.  

 

2. Kategorie ekspozycji kredytowych, w tym kategorie istotne 

 

Bank dokonuje podziału ekspozycji kredytowych na następujące kategorie: 

 

Kategoria ekspozycji 
Wartość  

tys. zł 

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych  133 410     

Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz lokalnych  61 907     
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Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego  0     

Ekspozycje wobec wielostronnych banków rozwoju  -       

Ekspozycje wobec organizacji międzynarodowych  -       

Ekspozycje wobec instytucji  314 699     

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw  30 576     

Ekspozycje detaliczne  9 753     

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach  170 263     

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania  231     

Pozycje związane za szczególnie wysokim ryzykiem  -       

Obligacje  zabezpieczone  -       

Ekspozycje z tyt. należności od instytucji i przedsiębiorstw 
posiadających krótkoterminową ocenę kredytową 

 -       

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania  -       

Ekspozycje kapitałowe  6 921     

Inne pozycje  28 641     

 

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu nie wyznacza istotnych  kategorii ekspozycji. 

 

3. Struktura geograficzna ekspozycji kredytowych 

 

Bank nie dokonuje podziału ekspozycji kredytowych na  regiony geograficzne. 

 

4. Struktura branżowa ekspozycji kredytowych 

 

Bank dokonuje podziału ekspozycji kredytowych na następujące branże (według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności, z wyłączeniem ekspozycji kredytowej wobec konsumentów): 

 

Branża Wartość tys. zł 

*** Brak informacji *** 361 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE 

ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 57 933     

BUDOWNICTWO 13 728     

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 4 814     

DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 359     

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ 

WSPIERAJĄCA        4 276     

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 35 

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 18 883     

Handel hurtowy i detaliczny 27 398 

Hotele i restauracje 5 997     

Inne           163     

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 187     

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE      16 385     

ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 12 805     

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA        6 202     
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Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz, wodę 7 472     

Razem 176 999 

 

 

5. Struktura ekspozycji kredytowych według terminów zapadalności 

 

Podział ekspozycji kredytowych według terminów zapadalności przedstawia się następująco: 

 

 
 

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu nie przeprowadza analiz dotyczących istotnych klas 

ekspozycji w  podziale na terminy zapadalności. 

 

 

6. Zmiana stanu korekt i rezerw/odpisów z tytułu ekspozycji zagrożonych wraz z 

saldem początkowym i końcowym 
 

 

Sektor finansowy Przedsiębiorst

wa

Gospodarstwa 

domowe

Instytucje 

niekom. dział. na 

rzecz gosp. dom.

Instytucje 

rządowe i 

samorządowe

RAZEM

bez terminu 77 134 1 513 781 0 0                79 428    

< tygodnia 100 000 0 0 0 0              100 000    

1 tydz.<1 m-c 75 651 2 124 2 0                   2 852    

1 m-c < 3 m-ce 100 150 5 318 4 548 5 1 898              111 919    

3 m-cy < 6 m-cy 20 075 12 040 6 236 7 1 480                39 838    

6 m-cy <1 roku 0 20 753 7 955 14 3 408                32 130    

1 roku < 2 lat 0 7 502 8 032 28 7 326                22 888    

2 lat < 5 lat 0 14 973 19 163 66 24 055                58 257    

5 lat < 10 lat 0 20 386 22 268 88 16 068                58 810    

10 lat < 20 lat 0 3 370 18 496 0 3 697                25 563    

powyżej 20 lat 0 0 1 289 0 0                   1 289    

OGÓŁEM 297 435 86 506 90 892 209 57 933              532 976    

Kategoria 

Saldo początkowe Saldo końcowe 

Rezerwy celowe 
Odpisy na 

odsetki 
Rezerwy celowe 

Odpisy na 

odsetki 

Poniżej standardu 825 - 25 - 

Wątpliwe 1 011 15 2 453 - 

Stracone 2 815 2 689 3 336 2 847 
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7. Jakość kredytowa ekspozycji restrukturyzowanych 

                  ( w tys. zł) 

 

 

Legenda: 

   
  pola, których wypełnianie jest obowiązkowe 

  pola, których wypełnianie jest nieobowiązkowe 

 

  a b C d e f g h 

  Wartość bilansowa brutto (w przypadku ekspozycji w bilansie) 

/kwota nominalna ekspozycji (w przypadku ekspozycji 

pozabilansowych) 

Skumulowana utrata wartości, skumulowane 

ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu 

ryzyka kredytowego i rezerw 

Zabezpieczenia rzeczowe lub gwarancje 

finansowe otrzymane  

 Obsługiwane 

ekspozycje 

restrukturyzowane 

Nieobsługiwane ekspozycje 

restrukturyzowane 

Obsługiwanych 

ekspozycji 

restrukturyzowanych 

Nieobsługiwanych 

ekspozycji 

restrukturyzowanych 

 W tym zabezpieczenie i 

gwarancje finansowe 

otrzymane z powodu 

nieobsługiwanych 

ekspozycji, wobec których 

zastosowano środki 

restrukturyzacyjne 

  W tym 

ekspozycje, 

których dotyczy 

niewykonanie 

zobowiązania 

W tym 

ekspozycje 

dotknięte 

utratą 

wartości 

1 Kredyty i zaliczki  1 103 3 692  3 692  3 679   

2 Banki centralne          

3 Instytucje rządowe          

4 Instytucje kredytowe          

5 Inne instytucje finansowe          

6 
Przedsiębiorstwa 

niefinansowe 
 1 101 1 747  1 747  1 747   

7 Gospodarstwa domowe  2 1 945  1 945  1 932   

8 
Dłużne papiery 

wartościowe 
         

9 
Udzielone zobowiązania 

do udzielenia pożyczki 
         

10 Łącznie  1 103 3 692  3 692  3 679   
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8. Jakość kredytowa ekspozycji obsługiwanych i nieobsługiwanych w podziale według liczby dni przeterminowania 

 a B c d e f g h i j k l 

Wartość bilansowa brutto/kwota nominalna 

Ekspozycje obsługiwane Ekspozycje nieobsługiwane 

 Nieprzetermino

wane lub 

przeterminowan

e ≤ 30 dni 

Przeterminow

ane > 30 dni ≤ 

90 dni 

 Małe 

prawdopodobie

ństwo spłaty 

ekspozycji 

nieprzetermino

wanych albo 

przeterminowan

ych ≤ 90 dni 

Przeter

minowa

ne > 90 

dni ≤ 

180 dni 

Przetermi

nowane > 

180 dni ≤ 

1 rok 

Przetermi

nowane > 

1 rok ≤ 5 

lat 

Przetermi

nowane  

powyżej 5 

lat 

Przetermi

nowane > 

5 lat ≤ 7 

lat 

Przetermi

nowane > 

7 lat 

W tym 

ekspozycje, 

których dotyczy 

niewykonanie 

zobowiązania 

1 Kredyty i 

zaliczki  

 

 476 067 14  3 236 24 30 712 4 658    

2 Banki 

centralne  

 

            

3 Instytucje 

rządowe  

 

            

4 Instytucje 

kredytowe  

 

 309 319           

5 Inne 

instytucje 

finansowe  

 

            

6 Przedsiębio

rstwa 

niefinansow

e  

 

 82 506   1 156   393 2 208    

7 W tym 

MŚP  

 

 82 506   1 156   393 2 208    

8 Gospodarst

wa domowe  

 

 84 242 14  2 080 24 30 319 2 450    
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9 Dłużne 

papiery 

wartościow

e 

 111 820           

10 Banki 

centralne  

 

 105 398           

11 Instytucje 

rządowe  

 

            

12 Instytucje 

kredytowe  

 

 6 422           

13 Inne 

instytucje 

finansowe  

 

            

14 Przedsiębio

rstwa 

niefinansow

e  

 

            

15 Ekspozycje 

pozabilans

owe  

 

            

16 Banki 

centralne  

 

            

17 Instytucje 

rządowe  

 

            

18 Instytucje 

kredytowe  

 

            

19 Inne 

instytucje 

finansowe  
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20 Przedsiębio

rstwa 

niefinansow

e  

 

            

21 Gospodarst

wa domowe 
            

22 Łącznie  587 887 14  3 236 24 30 712 4 658    

 

Legenda: 

  pola, których wypełnianie jest obowiązkowe 

  pola, których wypełnianie jest nieobowiązkowe 

  

pola zablokowane, zgodnie ze wzorcem zaprezentowanym w  „Wytycznych dotyczących ujawniania w zakresie ekspozycji nieobsługiwanych i 

restrukturyzowanych” (EBA/GL/2018/10) 

 

kolumny „h” oraz „i” -  dostosowano do podziału terminowego obowiązującego w sprawozdawczości FINREP , formularz F.18, w wytycznych EBA obowiązują 

przedziały: kol „h” - przeterminowane >1 rok <=2 lata, kol „i” - przeterminowane >2 lata<=5 lat 
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9. Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane oraz związane z nimi rezerwy 

 
  Wartość bilansowa brutto/kwota nominalna Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany 

wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw 

Skumulowa

ne odpisania 

częściowe 

Otrzymane zabezpieczenie i gwarancje 

finansowe 

Ekspozycje 

obsługiwane 

Ekspozycje 

nieobsługiwane 

Ekspozycje obsługiwane – 

skumulowana utrata wartości i 

rezerwy 

Ekspozycje nieobsługiwane – 

skumulowana utrata wartości, 

skumulowane ujemne zmiany 

wartości godziwej z powodu 

ryzyka kredytowego i rezerw 

Z tytułu 

ekspozycji 

obsługiwanych 

Z tytułu 

ekspozycji 

nieobsługiwanych 

 W tym 

etap 1 

W 

tym 

etap 

2 

 W tym 

etap 2 

W 

tym 

etap 3 

 W tym etap 1 W tym etap 2  W tym 

etap 2 

W tym etap 3    

1 Kredyty i 

zaliczki  

 

478 609               

2 Banki 

centralne  

 

               

3 Instytucje 

rządowe  

 

               

4 Instytucje 

kredytowe  

 

309 319               

5 Inne 

instytucje 

finansowe  

 

2 527               

6 Przedsiębiorst

wa 

niefinansowe  

 

82 506   4 913      3 757      

7 W tym MŚP  

 

82 506   4 913      3 757      

8 Gospodarstwa 

domowe  

 

84 257   7 021   42   4 904      
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9 Dłużne 

papiery 

wartościowe 

111 820               

10 Banki 

centralne  

 

105 398               

11 Instytucje 

rządowe  

 

               

12 Instytucje 

kredytowe  

 

6 422               

13 Inne 

instytucje 

finansowe  

 

               

14 Przedsiębiorst

wa 

niefinansowe  

 

               

15 Ekspozycje 

pozabilansow

e  

 

36 803   15            

16 Banki 

centralne  

 

               

17 Instytucje 

rządowe  

 

               

18 Instytucje 

kredytowe  

 

               

19 Inne 

instytucje 

finansowe  

 

               

20 Przedsiębiorst

wa 

niefinansowe  

 

27 025   3            
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21 Gospodarstwa 

domowe 

9 778   12            

22 Łącznie 627 232   11 949   42   8 661      

 

Legenda:  

  pola, których wypełnianie jest obowiązkowe 

   pola, których wypełnianie jest nieobowiązkowe 

  pola zablokowane, zgodnie z objaśnieniami poniżej nie dotyczy banków stosujących krajowe zasady rachunkowości 

  

pola zablokowane, zgodnie ze wzorcem zaprezentowanym w  „Wytycznych dotyczących ujawniania w zakresie ekspozycji 

nieobsługiwanych i restrukturyzowanych” (EBA/GL/2018/10) 

 

 

 

11. Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie i postępowania egzekucyjne 

 

Nie dotyczy 

 



• zarządzania 
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VI. Techniki ograniczania ryzyka kredytowego 

 

Techniki redukcji ryzyka kredytowego Bank stosuje w zakresie: 

1) tworzenia rezerw celowych i odpisów na odsetki – w zakresie pomniejszania podstawy 

ich naliczania: 

 

 

 

VII. Korzystanie z ocen zewnętrznych instytucji oceny wiarygodności 

kredytowej ECAI 

 

Bank nie wykorzystuje ocen zewnętrznych instytucji oceny wiarygodności kredytowej ECAI 

dla potrzeb wyznaczania aktywów ważonych ryzykiem.  

 

 

VIII. Ryzyko rynkowe 

 

Według stanu na datę sporządzania informacji nie tworzono wymogu kapitałowego w zakresie 

ryzyka walutowego.  

 

IX. Ryzyko operacyjne 

 

Bank wyznacza wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne metodą wskaźnika podstawowego.  

 

Kwota wymogu kapitałowego w zakresie ryzyka operacyjnego według stanu na datę 

sporządzania informacji wynosi 2 482 tys. zł. 

 

 

X. Ekspozycje kapitałowe 

 

Ekspozycje kapitałowe wedle zamiaru ich nabycia oraz opis stosowanych metod wycen i zasad 

rachunkowości dla tych ekspozycji: 

Rodzaj ekspozycji 

Kwota zakupiona ze względu na: 

 zyski kapitałowe 

 zamiar strategiczny 

Zasady wyceny 

akcje Banku Zrzeszającego zamiar strategiczny Cena nabycia 

 

 

Wartość bilansowa i godziwa posiadanych papierów wartościowych: 

 
Rodzaj ekspozycji Wartość bilansowa Wartość godziwa 

akcje Banku Zrzeszającego. 5 504 5 504 

Partner 20 20 

SSOZ  5 5 

 

Rodzaj zabezpieczenia 

Wartość ekspozycji kredytowych (bilansowa brutto) dla 

których Bank stosuje pomniejszenie podstawy naliczania 

rezerw celowych tys. zł 

Hipoteka na nieruchomości 2 821 
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XI. Ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym 

 

Przez ryzyko stopy procentowej rozumie się możliwy negatywny wpływ zmian stóp 

procentowych na wyniki finansowe oraz w konsekwencji na kształtowanie się poziomu 

funduszy własnych Banku (kapitału uznanego banku). 

 

Aktywa oprocentowane wynoszą 679 729 tys. zł, pasywa oprocentowane wynoszą  640 280 

tys. zł. Nadwyżka aktywów nad pasywami oprocentowanymi wynosi 39 449 tys. zł (wskaźnik 

luki 0,06). 

Uwzględniając ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania aktywów i pasywów 

wrażliwych na zmianę stóp procentowych, potencjalne zmiany dochodu odsetkowego 

na skutek zmian stóp procentowych są następujące: 

 

• przy wzroście stóp procentowych o 1 p.p. zmiana wyniku wyniesie -62,5 tys. zł - jest to 

efekt ujemnej luki ważonej okresami przeszacowania w okresie 12 miesięcy, natomiast 

przy spadku stóp o tę samą wielkość zmiana wyniku wyniesie 62,5 tys. zł; 
 

Uwzględniając jednocześnie ryzyko przeszacowania oraz ryzyko bazowe (nierównomierne 

zmiany oprocentowania aktywów i pasywów w Banku), przy założonej zmianie stóp 

procentowych NBP o 1 p.p., zmiana wyniku odsetkowego wyniesie -3 940,1 tys. zł, stanowiąc 

-5,8% funduszy własnych; biorąc pod uwagę wyliczenie zmiany wyniku odsetkowego przy 

ryzyku niedopasowania terminów przeszacowania na poziomie 62,5 tys. zł (przy założonym 

jednoczesnym spadku wszystkich stóp procentowych w Banku o 1 p.p.), samo ryzyko bazowe, 

rozumiane jako nierównomierna zmiana oprocentowania aktywów i pasywów Banku, daje 

spadek wyniku odsetkowego w wysokości łącznej -4 002,6 tys. zł (jako rozpiętość  

od 62,5 tys. zł do -3 940,1 tys. zł); 
 

Zmiana wartości ekonomicznej kapitału na skutek zmian stóp procentowych: stanowi 

oszacowaną stratę związaną z opóźnieniem przeszacowania aktywów i pasywów w stosunku 

do daty analizy. 

 

1/ Test warunków skrajnych – zmiana o 200 p.b. zmiana wartości ekonomicznej wynosi         

4 445,7 tys. zł, co stanowi 6,50% funduszy własnych.                                                                                                                                                                                                             

2/ Test scenariuszowy – wartość zmiany maksymalna wynosi 5 460,8 tys. zł, co stanowi 

7,99% kapitału podstawowego Tier 1 
 

Test odwrócony wskazuje iż maksymalna zmiana stóp procentowych, przy której wynik 

finansowy brutto Banku nie będzie ujemny, wynosi 0,36 p.p. 

 

 

XII. Polityka wynagradzania 

 

Polityka wynagradzania osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko 

Banku stanowi załącznik do niniejszej Informacji. 
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XIII. Ryzyko płynności 

 

System zarządzania ryzykiem płynności i finansowania Banku składa się z trzech niezależnych 

poziomów: 

a) Zarządzania działalnością operacyjną Banku, określoną Zasadach zarządzania 

płynnością śróddzienną w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu. 

b) Monitorowanie ryzyka płynności i finansowania przez komórkę ds. analiz i ryzyk. 

c) Kontrola ryzyka płynności i finansowania poprzez komórkę ds. zgodności i kontroli 

wewnętrznej / komórkę audytu wewnętrznego banku zrzeszającego zarządzającego 

systemem ochrony.  

 

Głównym źródłem finansowania działalności Banku są depozyty podmiotów niefinansowych. 

Bank posiada i aktualizuje w okresach rocznych plan pozyskiwania i utrzymywania depozytów. 

Bank dostosowuje skalę działania do możliwości zapewnienia stabilnego finansowania. 

Bank zakłada możliwość pozyskiwania dodatkowym źródeł środków z Banku Zrzeszającego 

na zasadach i w zakresie możliwości Banku Zrzeszającego; 

W sytuacji awaryjnej, dodatkowym źródłem finansowania mogą być środki uzyskane w ramach 

Minimum Depozytowego lub Funduszu Pomocowego na zasadach określonych w Umowie 

Systemu Ochrony a także pozyskanie kredytu refinansowego w Narodowym Banku Polskim. 

 

Bank jest członkiem Zrzeszenia oraz Uczestnikiem Systemu Ochrony. W związku z tym, 

zarządzanie ryzykiem płynności odbywa się zgodnie z zasadami ustalonymi w Zrzeszeniu i 

Systemie. 

Bank Zrzeszający realizuje następujące zadania: 

1) prowadzenie rozliczeń pieniężnych Banków Spółdzielczych, 

2) zabezpieczanie Banków Spółdzielczych przed ryzykiem związanym z zakłóceniami w 

realizacji rozliczeń międzybankowych, 

3) zabezpieczanie płynności śróddziennej dla Banków Spółdzielczych, 

4) prowadzenie rachunków bieżących Banków Spółdzielczych, 

5) udzielanie kredytów w rachunku bieżącym Bankom Spółdzielczym zgodnie z regulacjami 

wewnętrznymi Banku Zrzeszającego, 

6) gromadzenie nadwyżek środków Banków Spółdzielczych, 

7) prowadzenie rachunków Minimum Depozytowego / Depozytu Obowiązkowego, 

8) utrzymywanie aktywów płynnych stanowiących pokrycie środków Minimum 

Depozytowego, / Depozytu Obowiązkowego. 

9) wyznaczanie i utrzymywanie zagregowanego wymogu pokrycia płynności (LCR), 

10) pośredniczenie w zakupie przez Banki Spółdzielcze papierów wartościowych w ramach 

limitów ustalonych przez Spółdzielnię, 

11) przeprowadzanie „zagregowanych” testów warunków skrajnych i awaryjnych planów 

płynności, 

12) wsparcie Banków Spółdzielczych w zakresie narzędzi analitycznych służących pomiarowi 

ryzyka płynności, w tym wyznaczanie krzywej krańcowego kosztu finansowania. 

 

Jednostka zarządzająca Systemem Ochrony realizuje następujące zadania: 

1) udzielanie pomocy płynnościowej Uczestnikom, zgodnie z przepisami obowiązującymi w 

Systemie Ochrony, 
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2) wyznaczanie minimalnego zasobu aktywów płynnych w Systemie Ochrony (m.in. poprzez 

aktualizację kwoty Minimum Depozytowego / / Depozytu Obowiązkowego), 

3) ustalanie limitów ryzyka płynności w Systemie Ochrony; 

4) monitorowanie poziomu płynności Uczestników na zasadzie indywidualnej i 

zagregowanej, 

5) prowadzenie wymiany informacji o ryzyku płynności pomiędzy Uczestnikami, 

6) opracowanie procedur wzorcowych dotyczących zarządzania ryzykiem płynności. 

Nadwyżki środków niewykorzystane na działalność kredytową lub nie przeznaczone przez 

Bank na zakup innych aktywów (w tym aktywów płynnych) gromadzi Bank Zrzeszający. 

Bank może w inny sposób zagospodarować nadwyżkę środków tylko za zgodą Banku 

Zrzeszającego. 

 

Na datę sporządzania niniejszej informacji Bank wykazywał nadwyżkę płynności (rozumianą 

jako maksymalna kwota środków, o którą mogą zostać zmniejszone aktywa płynne, aby 

regulacyjne miary płynności nie spadły poniżej wymaganego minimum: 
 

Nazwa nadwyżki 
Wartość nadwyżki 

w tys.zł. 

LCR ponad minimum – nadwyżka aktywów płynnych 72 979 

 

Wielkość miar płynności oraz wskaźnika LCR przedstawiają się następująco: 

 
Nazwa Wielkość Obowiązujący poziom 

Nadzorcza miara płynności długoterminowej 184 % 100% 

Wskaźnik LCR 176 % 100% 

 

Wielkości charakterystyczne dla wskaźnika LCR na koniec czterech ostatnich kwartałów roku: 

 
Nazwa wielkości Kwartał 

poprzedni 

(n-3) 

Kwartał 

poprzedni (n-2) 

Kwartał 

(n-1) 

Kwartał 

kończący rok 

(n) 

Zabezpieczenie przed utratą płynności 66 450 131 577 208 099 168 397 

Wypływy środków pieniężnych netto 45 808 76 796 84 956 95 418 

Wskaźnik pokrycia wypływów netto 164 % 

 

173 % 

 

245 % 

 

176  % 

 

Urealniona luka płynności wszystkich przedziałów z uwzględnieniem pozycji bilansowych i 

pozabilansowych oraz skumulowane luki płynności przedstawiają się następująco: 

 

 

  
 

 

 

1. Luka -32 489 240 287 49 441 97 360 35 978 19 218 14 248 19 073 59 457 71 655 -612 640

2. Luka skumulowana -32 489 207 797 257 238 354 599 390 577 409 795 424 043 443 116 502 573 574 228 -38 412

3. Wskaźnik płynności 0,64 369,27 13,19 12,15 36,41 10,69 187,97 - 991,95 - 0,05

4. Wskaźnik płynności skumulowany 0,64 3,27 3,70 4,40 4,71 4,82 4,95 5,13 5,68 6,35 0,95

Urealnione zestawienie płynności
według stanu na dzień 31-12-2020 Prognoza płynności 
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Na datę sporządzania niniejszej informacji Bank posiadał możliwość skorzystania z limitu 

zaangażowania w Banku przez Bank Zrzeszający w wysokości 51 793 tys. zł 

 

Przyczyny, które mogą spowodować narażenie Banku na ryzyko płynności to:  

• 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, 

• nadmierna koncentracja depozytów pod względem dużych kontrahentów,  

• znaczące zaangażowanie depozytowe osób wewnętrznych Banku, 

• konieczność pozyskiwania depozytów po wysokim koszcie w sytuacji nagłego 

zapotrzebowania na środki, 

• wadliwe plany awaryjne płynności nie uwzględniające szokowych zachowań klientów, 

• niewystarczające fundusze własne do finansowania aktywów strukturalnie niepłynnych, 

• ryzyko reputacji. 

 

Bank dywersyfikuje źródła finansowania poprzez: 

• ograniczanie depozytów dużych deponentów, 

• różne terminy wymagalności depozytów, 

• różny charakter depozytów: depozyty terminowe i bieżące, 

 

Bank ograniczania ryzyka płynności poprzez: 

• stosowanie limitów ograniczających ryzyko płynności,  

• systematyczne testowanie planu awaryjnego płynności zapewniającego niezakłócone 

prowadzenie działalności w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, 

• lokowanie nadwyżek w aktywa płynne, które mają za zadanie zapewnienie przetrwanie w 

sytuacji skrajnej, 

• przystąpienie do Systemu Ochrony, które zapewnia w uzasadnionych przypadkach pomoc 

płynnościową z Funduszu Pomocowego, 

• utrzymywanie Minimum Depozytowego / Depozytu Obowiązkowego w Banku 

Zrzeszającym, 

 

Głównymi pojęciami stosowanymi w procesie mierzenia pozycji płynności i ryzyka płynności 

są: 

1) baza depozytowa – zobowiązania terminowe i bieżące wobec osób fizycznych oraz innych 

podmiotów niefinansowych, z wyłączeniem transakcji dotyczących obrotu na hurtowym 

rynku finansowym, 

2) depozyty – baza depozytowa oraz zobowiązania terminowe i bieżące wobec instytucji 

rządowych lub samorządowych oraz podmiotów finansowych, z wyłączeniem banków; 

3) płynność dzienna – zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych na 

zamknięcie dnia; 

4) płynność bieżąca – zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w terminie 

płatności przypadającym w okresie 7 kolejnych dni; 

5) płynność krótkoterminowa – zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych  

w terminie płatności przypadającym w okresie 30 kolejnych dni; 

6) płynność średnioterminowa – zapewnienie wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych 

w terminie płatności przypadającym w okresie powyżej 1 miesiąca i do 12 miesięcy; 

7) płynność długoterminowa – monitorowanie możliwości wykonania wszystkich zobowiązań 

pieniężnych w terminie płatności przypadającym w okresie powyżej 12 miesięcy; 
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8) bufor płynności – oszacowana przez Bank wysokość potrzebnych aktywów 

nieobciążonych, stanowiąca zabezpieczenie na wypadek zrealizowania się scenariuszy 

warunków skrajnych płynności w określonym, w obowiązującej w Banku Strategii 

zarządzania ryzykiem „horyzoncie przeżycia”; 

 

Bank wykorzystuje wyniki testów warunków skrajnych do: planowania awaryjnego, 

wyznaczania poziomu limitów, szacowania kapitału wewnętrznego, zmiany polityki 

płynnościowej Banku. 

 

W celu utrzymywania ryzyka płynności na odpowiednim poziomie oraz sprostania 

zapotrzebowaniom na środki płynne w sytuacjach kryzysowych Bank utrzymuje odpowiednią 

wielkość aktywów nieobciążonych lub dodatkowych źródeł finansowania, które mogą być 

natychmiast wykorzystywane przez Bank jako źródło środków płynnych. 

W ramach alternatywnych źródeł finansowania Bank wyróżnia: 

1) sprzedaż wysokopłynnych aktywów (aktywa nieobciążone) lub zaciągnięcie kredytów 

zabezpieczonych tymi aktywami, 

2) dodatkowe źródła finansowania w postaci: 

a) wykorzystania przyznanych linii kredytowych, 

b) sprzedaży innych aktywów, w tym kredytów, 

c) pozyskania niezabezpieczonego finansowania z Banku Zrzeszającego, 

d) pozyskania pożyczki płynnościowej ze Spółdzielni, 

 

Do aktywów nieobciążonych mogą być zaliczane aktywa, które spełniają wszystkie z 

wymienionych warunków: 

1) brak obciążeń, 

2) wysoka jakość kredytowa, 

3) łatwa zbywalność, 

4) brak prawnych, regulacyjnych i operacyjnych przeszkód do wykorzystania aktywów w 

celu pozyskania środków, 

5) sprzedaż aktywa nie oznacza konieczności podejmowania nadzwyczajnych działań. 

 

Z zakresu ryzyka płynności w Banku funkcjonuje system informacji zarządczej, który pozwala 

Zarządowi i Radzie Nadzorczej na m.in.:  

1) monitorowanie poziomu ryzyka, w tym przyjętych limitów, 

2) kontrolę realizacji celów strategicznych w zakresie ryzyka płynności, 

3) ocenę skutków podejmowanych decyzji, 

4) podejmowanie odpowiednich działań w celu ograniczania ryzyka. 

 

Raporty z ryzyka płynności dla Zarządu sporządzane są z częstotliwością przynajmniej 

miesięczną, a dla Rady Nadzorczej z częstotliwością przynajmniej kwartalną. 

System informacji zarządczej z zakresu ryzyka płynności zawiera m.in. dane na temat: 

1) struktury źródeł finansowania działalności Banku, ze szczególnym uwzględnieniem 

depozytów, 

2) stabilności źródeł finansowania działalności Banku, w tym oceny zagrożeń wynikających 

z nagłego wycofania depozytów internetowych i mobilnych,  

3) stopnia niedopasowania terminów płatności pozycji bilansowych i pozabilansowych; 

4) wpływu pozycji pozabilansowych na poziom ryzyka płynności, 

5) analizy wskaźników płynności, 

6) wyników testów warunków skrajnych, 

7) ryzyka związanego z płynnością długoterminową, 
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8) wyników testów warunków skrajnych, 

9) stopnia przestrzegania limitów. 

 

XIV. Dźwignia finansowa  

 

Zgodnie z art. 429 ust. 2 Rozporządzenia CRR Bank mierzy ryzyko dźwigni finansowej 

poprzez obliczanie wskaźnika dźwigni finansowej liczonego jako wyrażony w procentach 

udział kapitału Tier I (miara kapitału) w aktywach według wartości bilansowej, 

powiększonych o łączną kwotę zobowiązań pozabilansowych udzielonych (miara ekspozycji 

całkowitej), przy czym: 

1) w aktywach według wartości bilansowej Bank nie uwzględnia pozycji 

pomniejszających kapitał podstawowy i dodatkowy Tier I, w szczególności: 

wartości niematerialnych i prawnych pomniejszających kapitał podstawowy Tier I, 

udziałów kapitałowych pomniejszających kapitał podstawowy i dodatkowy Tier I, 

aktywów z tytułu podatku odroczonego opartych na przyszłej rentowności 

pomniejszających kapitał podstawowy Tier I; 

2) wartość ekspozycji pozabilansowych jest wyliczana od wartości nominalnej (bez 

uwzględniania korekt z tytułu rezerw celowych i odpisów aktualizujących 

odnoszących się do odsetek) z uwzględnieniem współczynników konwersji, z 

zastrzeżeniem dolnego limitu 10% dla pozycji pozabilansowych niskiego ryzyka  

 

1. Zestawienie dotyczące uzgodnienia aktywów księgowych i ekspozycji wskaźnika dźwigni 
Lp.* Pozycja Kwota  

1 Aktywa razem według opublikowanych sprawozdań finansowych 733 914 
6 Korekta z tytułu pozycji pozabilansowych (tj. konwersja na kwoty 

ekwiwalentu kredytowego ekspozycji pozabilansowych) 
15 926 

7 Inne korekty - 
8 Miara ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik dźwigni 749 840 

*) numeracja zgodna z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2016/200 z dnia 15 lutego 2016 roku ustanawiającym 

standardy techniczne w odniesieniu do ujawniania informacji na temat wskaźnika dźwigni instytucji 

 

2. Ujawnienie wskaźnika dźwigni 

Lp. Pozycja 

Ekspozycje wskaźnika 

dźwigni określone w 

rozporządzeniu w 

sprawie wymogów 

kapitałowych 

Ekspozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów pochodnych, transakcji finansowanych z użyciem 

papierów wartościowych i aktywów powierniczych) 

1 Pozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów pochodnych, 

transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i 

aktywów powierniczych ale z uwzględnieniem zabezpieczenia) 

733 914 

2 (Kwoty aktywów odliczane przy ustalaniu kapitału Tier I)  
3 Całkowite ekspozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów 

pochodnych, transakcji finansowanych z użyciem papierów 

wartościowych i aktywów powierniczych) (suma wierszy 1 i 2) 

733 914 

Inne pozycje pozabilansowe 
17 Ekspozycje pozabilansowe wyrażone wartością nominalną brutto 15 926 
18 (Korekty z tytułu konwersji na kwoty ekwiwalentu kredytowego)  
19 Inne ekspozycje pozabilansowe (suma wierszy 17-18) 15 926 

Kapitał i miara ekspozycji całkowitej 
20 Kapitał Tier I 68 363 
21 Miara ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik dźwigni (suma 

wierszy 3, 11, 16, 19, EU-19a, EU-19b 
749 840 
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Wskaźnik dźwigni 
22 Wskaźnik dźwigni w procentach 9,12 

 

3. Podział ekspozycji bilansowych (z wyłączeniem instrumentów pochodnych, transakcji 

finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ekspozycji wyłączonych 

 

Lp. Pozycja 

Ekspozycje wskaźnika 

dźwigni określone w 

rozporządzeniu w sprawie 

wymogów kapitałowych 

EU-1 Całkowite ekspozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów 

pochodnych, transakcji finansowanych z użyciem papierów 

wartościowych i ekspozycji wyłącznych) w tym: 

733 914 

EU-2 Ekspozycje zaliczane do portfela handlowego 0,00 
EU-3 Ekspozycje zaliczane do portfela bankowego w tym: 733 914 
EU-5 Ekspozycje traktowane jako ekspozycje wobec państwa 138 419 
EU-6 Ekspozycje wobec samorządów regionalnych, wielostronnych 

banków rozwoju, organizacji międzynarodowych i podmiotów 

sektora publicznego których nie traktuje się jak państwa 

61 907 

EU-7 Instytucje 309 689 
EU-8 Ekspozycje zabezpieczone na nieruchomościach 157 813 
EU-9 Ekspozycje detaliczne 9 091 
EU-10 Przedsiębiorstwa 21 204 
EU-11 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 231 
EU-12 Pozostałe ekspozycje (np. kapitałowe, sekurytyzacyjne i inne 

aktywa nie generujące zobowiązania kredytowego) 
35 560 

 

4. Informacje jakościowe 
1 Opis procedur 

stosowanych w celu 

zarządzania ryzykiem 

nadmiernej dźwigni 

finansowej 

Zgodnie z Procedurą szacowania kapitału wewnętrznego oraz oceny 

adekwatności kapitałowej   w  Banku  Spółdzielczym  w Wolbromiu 

ryzyko nadmiernej dźwigni Bank zalicza do ryzyk istotnych. Bank 

wyznacza wskaźnik dźwigni na podstawie Instrukcji wyznaczania 

współczynników kapitałowych oraz wskaźnika dźwigni w Banku 

Spółdzielczym w Wolbromiu.  Zgodnie z zapisami Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Finansów Bank ocenia wpływ występowania straty 

finansowej (na koniec roku) na poziom wskaźnika dźwigni na skutek 

zmiany poziomu funduszy własnych (zmniejszenia ich na skutek straty) 

– test przeprowadzany jest raz w roku (do końca I kwartału każdego 

roku).  Bank ocenia stopień wrażliwości na wystąpienie ww. sytuacji 

na utrzymanie minimalnego poziomu wskaźnika dźwigni. W ramach 

zarzadzania ryzykiem nadmiernej dźwigni finansowej stosowany jest 

wskaźnik zgodnie z art. 429 Rozporządzenia 575/2013 UE. Ze względu 

na niskie ryzyko kontrahenta  i brak portfela handlowego nie wyliczany 

jest wskaźnik niedopasowania między aktywami i zobowiązaniami. 

2 Opis czynników które 

miały wpływ na wskaźnik 

dźwigni w okresie którego 

dotyczy ujawniony 

wskaźnik dźwigni 

Na wskaźnik dźwigni w 2020r. wpływ miały: 

-wielkość funduszy własnych; 

- wielkość posiadanej przez bank całkowitej kwoty ekspozycji z tyt.     

  aktywów,  

-  wielkość zobowiązań pozabilansowych; 

- oraz wielkość zobowiązań warunkowych dotyczących płatności lub 

dostawy z uwzględnieniem zobowiązań z tyt. otrzymanych środków 

finansowych, zaciągniętych zobowiązań,  z wyjątkiem zobowiązań, 

które można wyegzekwować wyłącznie w przypadku likwidacji 

Banku. 
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XV. Kontrola wewnętrzna 

 

  Funkcjonujący w Banku system kontroli wewnętrznej jest zorganizowany na trzech,    

  niezależnych poziomach (liniach obrony): 

1) pierwszy poziom (linia obrony) - zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej 

Banku, na podstawie miedzy innymi ustanowionych limitów, zgodności działania 

w Banku z przepisami wewnętrznymi, z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa oraz przyjętymi w Banku standardami rynkowymi. Na tym poziomie 

jednostki/komórki/stanowiska organizacyjne w ramach funkcji kontroli 

odpowiadają za identyfikację ryzyka, projektowanie i wdrażanie mechanizmów 

kontrolnych oraz za monitorowanie poziome przestrzegania mechanizmów 

kontrolnych poprzez ich weryfikację bieżącą lub testowanie.  

2) drugi poziom (linia obrony) – to zarządzanie ryzykiem przez pracowników na 

specjalnie powoływanych do tego stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych, 

(niezależnie od zarządzania ryzykiem na I poziomie) poprzez identyfikację, ocenę , 

kontrolowanie, monitorowanie i raportowanie ryzyka, a także monitorowanie 

przestrzegania mechanizmów kontrolnych w ramach własnego poziomu (linii 

obrony) w ramach monitorowania pionowego. Drugą linię obrony stanowią w 

Banku komórki/stanowiska organizacyjne mające za zadanie zapewnienie 

stosowania mechanizmów kontrolnych oraz dokonywanie niezależnego 

monitorowania ich przestrzegania. Komórki/stanowiska organizacyjne poza 

Stanowiskiem ds. zgodności, w pewnych obszarach mogą pełnić zadania w ramach 

I poziomu (linii obrony). Każdorazowo II poziom stanowi Stanowisko ds. 

zgodności. 

3) Trzeci poziom (linia obrony) – audyt wewnętrzny, mający za zadanie badanie i 

ocenę , w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu 

kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, powierzony 

SSOZ/Spółdzielni. 

 

Na I i II linii obrony pracownicy Banku w związku z wykonywaniem obowiązków 

służbowych stosują mechanizmy kontrolne oraz niezależnie monitorują ich przestrzeganie 

poprzez weryfikację bieżącą i testowanie okresowe. 

 

XVI. Aktywa obciążone/nieobciążone 

 

 
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 Banku     715 815   

  030 Instrumenty udziałowe     5 529   

  040 Dłużne papiery wartościowe      140 347   

 050 
w tym: obligacje 

zabezpieczone 
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 060 
w tym: papiery wartościowe 

zabezpieczone aktywami 
    

 070 

w tym: wyemitowane przez 

sektor instytucji rządowych i 

samorządowych 

  28 526  

 080 
w tym: wyemitowane przez 

instytucje finansowe 
  6 422  

 090 

w tym: wyemitowane przez 

przedsiębiorstwa 

niefinansowe 

    

  120 Inne aktywa      30 014   

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 Bank 
    

 140 Kredyty na żądanie   

  150 Instrumenty udziałowe     

  160 Dłużne papiery wartościowe     

 170 
w tym: obligacje 

zabezpieczone 
  

 180 
w tym: papiery wartościowe 

zabezpieczone aktywami 
  

 190 

w tym: wyemitowane przez 

sektor instytucji rządowych i 

samorządowych 

  

 200 
w tym: wyemitowane przez 

instytucje finansowe 
  

 210 

w tym: wyemitowane przez 

przedsiębiorstwa 

niefinansowe 

  

 220 
Kredyty i zaliczki inne niż 

kredyty na żądanie 
  

  230 
Inne zabezpieczenia 

otrzymane 
    

  240 

Wyemitowane własne dłużne 

papiery wartościowe inne niż 

obligacje zabezpieczone lub 

papiery typu ABS 

   

 250 

Aktywa, otrzymane 

zabezpieczenie i 

wyemitowane własne dłużne 

papiery wartościowe ogółem 

 

  

Formularz C - Aktywa obciążone/zabezpieczenia otrzymane i powiązane zobowiązania  
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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 

  

Formularz D - Informacje o istotności obciążeń jeśli uznano za istotne 

 

 

XVII. Informacje wynikające z art. 111a i 111b ustawy Prawo Bankowe 

 

Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Wolbromiu poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, w podziale na poszczególne państwa członkowskie i państwa trzecie, w których posiada 

podmioty zależne, na zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów 

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie 

(UE) nr 648/2012 za dany rok obrotowy. 

 

Bank Spółdzielczy nie prowadzi działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Bank na dzień 31.12.2020r. nie posiadał udziałów w podmiotach zależnych. 

 
Informacja o stopie zwrotu z aktywów obliczonej jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej.  

  Stopa zwrotu z aktywów (ROA) według stanu na 31 grudnia 2020 roku wynikająca z art. 111a     

  ustawy Prawo bankowe wynosi 0,24 %.  

 

Bank ujawnia  informacji odnośnie powierzana niektórych czynności w imieniu i na rzecz 

Banku zgodnie z art.111b Ustawy Prawo Bankowe oraz informację o przedsiębiorcach i 

przedsiębiorcach zagranicznych, którzy przy wykonywaniu czynności na rzecz Banku uzyskują 

dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową. 

Obsługę informatyczną systemu operacyjnego Banku zapewnia firma SoftNet Sp. z o.o. 

Systemy Bankowe z siedzibą w Krakowie, która ma dostęp do informacji chronionych 

tajemnicą bankową. 

 

XIX. Informacje o przedsiębiorcach o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 

ustawy Prawo Bankowe. 

 

Podmioty z którymi Bank posiada umowy outsorcingu, na  wykonywanie na rzecz jednostki 

organizacyjnej banku czynności o których mowa w art. 6a ust.1 i 7, którzy uzyskują dostęp do 

informacji chronionych tajemnicą bankową (art.111b).  

 

Lp. PEŁNA NAZWA PODMIOTU ADRES SIEDZIBY PODMIOTU 

1. SoftNet Sp. z o.o. ul. Pana Tadeusza 8, 30-727 Kraków 

2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa 
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3. Blue Media S.A. ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot 

4. Spółdzielnia Ochrony Zrzeszenia BPS ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa 

5. IT Card Centrum Technologii 

Płatniczych SA Warszawa 

ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa 

6. Biuro Informacji Kredytowej S.A. ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 

Warszawa 

7. Centrum Rozwoju Usług 

Zrzeszeniowych 

ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa 

8. Związek Rewizyjny Banków 

Spółdzielczych 

ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa 

9. Biuro Informacji Gospodarczej 

InfoMonitor S.A. 

ul. Zygmunta Modzelewskiego 77, 02-679 

Warszawa 

10. Kancelaria Radcy Prawnego w 

Katowicah – Andrzej Sznicer 

ul. Filarowa 5c, 40-565 Katowice 

11. 

 

Krajowa Izba Rozliczeniowa ul. rtm.W. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa 

 

 

 

Rejestr umów outsorcingu. 

 

Lp. DANE  FIRMY ADRES PRZEDMOT UMOWY 

1. SoftNet Sp. z o.o. ul. Pana Tadeusza 8,  

30-727 Kraków 

Centrum Przetwarzania Danych CPDNet 

oraz udostępnienie platformy sprzętowo-

programowej, zapewnienie ciągłości 

działania Centrum Zapasowego  

2. SoftNet Sp. z o.o. ul. Pana Tadeusza 8,  

30-727 Kraków 

Konserwacja i serwis programowy 

3. Blue Media S.A. ul.Powstańców Warszawy 6, 

81-718 Sopot 

Realizacja szybkich przelewów 

 


