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I. WPROWADZENIE 

1.1 Podstawa sporządzania informacji 

Niniejsza Informacja została opracowana w celu realizacji „Zasad polityki informacyjnej 

w Banku Spółdzielczym w Błaszkach” (wprowadzonej Uchwałą Zarządu Nr 69/2018 z dnia 

17.05.2018 r., zatwierdzonej Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 24/2018 z dnia 29.05.2018 r.) oraz 

spełnienia wymogów dotyczących ujawniania informacji zawartych 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, zmieniające 

rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (zwanego dalej CRR), stanowiącego podstawę prawną na 

dzień sporządzenia niniejszej informacji, tj. na 31 grudnia 2017 r.   

1.2 Informacje ogólne 

Bank Spółdzielczy w Błaszkach z siedzibę w Błaszkach przy Placu Niepodległości 33, 98-235 

Błaszki  wpisany został do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi 

Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 

21.06.2002 roku pod numerem 0000119464.  

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 827-10-03-871.  

Główny Urząd Statystyczny nadał Bankowi numer (REGON):000505154.  

Bank Spółdzielczy w Błaszkach na dzień 31.12.2017 roku nie posiadał udziałów 

w podmiotach zależnych nie objętych konsolidacją.  

W 2017 roku Bank Spółdzielczy w Błaszkach prowadził działalność poprzez:  

− Centrala Banku w Błaszkach, Plac Niepodległości 33,  

− Punkt Obsługi Bankowej w Gruszczycach.  

Działalność operacyjna prowadzona była również za pośrednictwem bankowości 

internetowej.  

Przedstawione w niniejszej Informacji dane sporządzone zostały według stanu na 31.12.2017 r. 

 i zawierają m.in. informacje dotyczące:  

− zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka,  

− funduszy własnych,  

− wymogów kapitałowych, 

− aktywów ważonych ryzykiem,  

− adekwatności kapitałowej,  

− ryzyka operacyjnego, 

− ryzyka stopy procentowej, 

− systemu kontroli wewnętrznej, 

− polityki w zakresie wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze, których 

działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka, 

− informację o spełnianiu przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów 

określnych w art. 22aa. Ustawy Prawo Bankowe, 

− ryzyka płynności i pozycji płynnościowej, 

− dźwigni finansowej. 

Informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej 

Bank udostępnia osobom zewnętrznym, w szczególności klientom Banku oraz uczestnikom 

rynków finansowych z częstotliwością roczną, w terminie pokrywającym się z terminem 
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publikacji sprawozdań finansowych. Zebranie Przedstawicieli, na którym zatwierdzono 

roczne sprawozdanie finansowe odbyło się 28czerwca 2018 r.  
Bank w zakresie ujawnianych informacji:  

− nie stosuje pominięcia informacji uznanych za nieistotne - informacje nieistotne to w opinii 

Banku informacje, których pominięcie lub nieprawidłowe ujawnienie nie powinno zmienić 

lub wpłynąć na ocenę lub decyzję użytkownika opierającego się na tych informacjach przy 

podejmowaniu decyzji ekonomicznych,  

− nie stosuje pominięcia informacji uznanych za zastrzeżone lub poufne – Bank uznaje 

informacje za zastrzeżone, jeżeli ich podanie do wiadomości publicznej w opinii Banku 

osłabiłoby jego pozycję konkurencyjną. Bank uznaje informacje za poufne, jeśli Bank 

zobowiązał się wobec klienta lub innego kontrahenta do zachowania poufności.  

− w przypadku pominięcia, informacja o tym jest podawana w treści Ujawnienia.  

Wszelkie dane liczbowe zostały wyrażone w tysiącach złotych.  

2. CELE I STRATEGIE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM  (CRR art. 435) 

2.1  Strategia i procesy zarządzania ryzykiem (art.435) 

Zarządzanie ryzykiem w Banku odbywa się zgodnie z długofalową „Strategią zarządzania 

ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Błaszkach”, przygotowaną przez Zarząd i zatwierdzoną 

przez Radę Nadzorczą Banku. Strategia jest zgodna z założeniami „Strategii rozwoju Banku 

Spółdzielczego w Błaszkach na lata 2016-2018” i podlega corocznemu przeglądowi 

zarządczemu i weryfikacji. Przegląd i weryfikacja dokonywana jest również w przypadku 

występowania znaczących zmian wewnątrz lub w otoczeniu Banku.  

Strategia zarządzania ryzykiem w Banku jest powiązana również z innymi regulacjami 

o charakterze strategicznym, m. in. Strategią zarządzania i planowania kapitałowego w Banku 

Spółdzielczym w Błaszkach, planem finansowym, a także innymi regulacjami w zakresie 

zarządzania ryzykiem.  

Strategicznym celem zarządzania ryzykiem jest profilowanie i utrzymywanie poziomu 

występującego ryzyka w akceptowanych granicach oraz zgodnego z wyznaczonymi celami 

finansowymi.  

Strategia zarządzania ryzykiem w Banku  Spółdzielczym w Błaszkach określa:  

1) zasady zarządzania ryzykiem;  

2) zadania organów Banku, jednostek organizacyjnych i poszczególnych osób w procesie 

zarządzania ryzykiem;  

3) zasady funkcjonowania systemu limitów,  

4) cele strategiczne w zakresie zarządzania istotnymi rodzajami ryzyka w Banku;  

5) generalną skłonność do podejmowania przez Bank ryzyka - apetyt na ryzyko;  

6) organizację systemu informacji zarządczej, 

7) zasady organizacji systemu kontroli wewnętrznej. 

Strategia zarządzania ryzykiem zawiera cele definiujące apetyt na ryzyko Banku, rozumiany 

jako maksymalny, akceptowalny poziom ryzyka jaki Bank może ponosić.  

Cele definiujące apetyt na ryzyko mają charakter wskaźników ilościowych, w tym limitów 

wewnętrznych, a także założeń dotyczących zasad zarządzania ryzykiem o charakterze 

jakościowym.  

Informacja dotycząca art. 435. ust. 1 lit a-d Rozporządzenia, tzn. strategii i procesów 

zarządzania tymi rodzajami ryzyka; struktury i organizacji odpowiedniej funkcji zarządzania 
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ryzykiem, w tym informacji na temat jej uprawnień i statutu, lub innych odpowiednich 

rozwiązań w tym względzie; zakresu i charakteru systemów raportowania i pomiaru ryzyka; 

strategii w zakresie zabezpieczenia i ograniczenia ryzyka, a także strategii i procesów 

monitorowania stałej skuteczności instrumentów zabezpieczających i czynników łagodzących 

ryzyko – zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu.  

Zatwierdzone przez Zarząd oświadczenie na temat adekwatności ustaleń dotyczących 

zarządzania ryzykiem w Banku, dające pewność, że stosowane systemy zarządzania ryzykiem 

są odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii Banku wymagane przez Art. 435 ust.1 lit. 

e zawarte są  w Załącznikach nr 2. 

Informacja na temat ryzyka, zgodna z art. 435 ust 1. lit f. w której omówiono ogólny profil 

ryzyka Banku związany ze strategią działalności, zawierająca kluczowe wskaźniki i dane 

liczbowe dotyczące ryzyka zawarta jest w Załączniku nr 3. 

  

2.2 Informacja w zakresie zasad zarządzania 

1. Liczba stanowisk dyrektorskich zajmowanych przez członków organu zarządzającego  

( art. 435.2.a) 

Członkowie Zarządu nie zajmują stanowisk dyrektorskich.  

2. Polityka rekrutacji dotycząca wyboru członków organu zarządzającego oraz 

rzeczywistego stanu ich wiedzy, umiejętności i wiedzy specjalistycznej; 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 (art.435.2.b-d) 

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

„Statutu Banku Spółdzielczego w Błaszkach” i „Regulaminu działania Rady Nadzorczej 

Banku Spółdzielczego w Błaszkach ” biorąc pod uwagę wyniki oceny wstępnej kwalifikacji, 

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

Członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji 

Członków Zarządu oraz Zarządu Banku Spółdzielczego w Błaszkach”. Zarząd Banku 

Spółdzielczego w Błaszkach składa się z Prezesa i dwóch Członków Zarządu.  

Członków Rady Nadzorczej powołuje Zebranie Przedstawicieli zgodnie ze „Statutem Banku 

Spółdzielczego w Błaszkach”, biorąc pod uwagę kwalifikacje, doświadczenie i reputację 

kandydata, oceny następczej dokonuje Zebranie Przedstawicieli.  

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

członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.  

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 

oraz nadzorze publicznym oraz warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych 

wymogów ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, 

uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE, utworzono Komitet Audytu składający się 

z trzech członków Rady Nadzorczej, pełniący rolę kontrolno-opiniodawczą. Komitet Audytu 

wspiera działania Rady Nadzorczej Banku w zakresie sprawozdawczości finansowej 

i systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem.  

Bank z uwagi na skalę działania nie tworzy w obrębie Rady Nadzorczej komitetu ds. ryzyka. 
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3. Opis przepływu informacji na temat ryzyka kierowanych do organu zarządzającego 

(art.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 informacji zarządczej dostarcza następujące rodzaje informacji:  

1) o charakterze strategicznym dla Banku,  

2) dotyczące realizacji celów strategicznych i polityki Banku w zakresie zarządzania 

ryzykiem oraz adekwatności kapitałowej,  

3) dotyczące monitorowania poziomu ryzyka, adekwatności kapitałowej oraz ogólnego 

poziomu ryzyka, 

4) stopnia wykorzystania limitów wewnętrznych, 

5) wyników testów warunków skrajnych, 

6) dotyczące oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Banku, uwzględniającej:  

a) wykonanie planu ekonomiczno -finansowego,  

b) strukturę aktywów, pasywów i zobowiązań pozabilansowych,  

c) strukturę przychodów i kosztów,  

d) wyniki osiągane na każdym poziomie rachunku zysków i strat,  

e) uzyskane wskaźniki ekonomiczne, określające akceptowalny poziom ryzyka.  

7) dotyczące realizacji zadań wynikających z regulacji zewnętrznych, w tym rekomendacji 

nadzorczych,  

8) dotyczące realizacji kontroli wewnętrznej Banku.  
 

Raporty z zakresu oceny poziomu poszczególnych rodzajów ryzyka Banku otrzymują:  

1) Zarząd Banku:  

a) w cyklach miesięcznych w zakresie:  

− ryzyka kredytowego z uwzględnieniem ryzyka koncentracji oraz ryzyka 

detalicznych ekspozycji kredytowych 

− ryzyka ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, 

− ryzyka operacyjnego, 

− ryzyka stopy procentowej,  

− ryzyka płynności,  

b) w cyklach kwartalnych w zakresie:  

− ogólnej sytuacji Banku, 

− adekwatności kapitałowej,  

c) w cyklach półrocznych w zakresie:  

− ryzyka braku zgodności.  
 

2) Rada Nadzorcza 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 

procedura; ponadto w regulacjach dotyczących zarządzania ryzykiem bankowym został 

określony w sposób ogólny zakres informacji zarządczej z obszaru, którego dotyczy 

regulacja; szczegółowy wykaz sprawozdań zarządczych określa odrębna regulacja. 
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3. ZAKRES STOSOWANIA WYMOGÓW ROZPORZĄDZENIA CRR (ART. 436) 

  

Bank nie posiadał podmiotów zależnych, w związku z powyższym nie dokonywał  

konsolidacji do celów rachunkowości i regulacji ostrożnościowych.  

 

4. FUNDUSZE WŁASNE  (CRR ART. 437)  

 

Zapewniając bezpieczeństwo ekonomiczne, Bank utrzymuje fundusze własne dostosowane do 

rozmiaru prowadzonej działalności tj. na poziomie zapewniającym stabilną sytuację 

ekonomiczną. Są one wyznacznikiem poziomu stabilności finansowej Banku oraz stanowią 

zabezpieczenie w przypadku poniesienia ewentualnych strat. 

Fundusze własne Banku obejmują: 

• kapitał Tier I, 

• kapitał Tier II.  

Kapitał Tier I Banku obejmuje: 

1) kapitał podstawowy Tier I, na który składają się: 

a) wpłacony fundusz udziałowy, z zastosowaniem przepisów o których mowa w §8 

„Strategii zarządzania i planowania kapitałowego”  tzn.: 

- Bank wykazuje w funduszach własnych w ramach funduszu udziałowego 

bezpośrednio udziały opłacone do dnia 28 czerwca 2013 roku; 

- Bank zalicza do funduszy własnych udziały opłacone po dacie 28 czerwca 

2013 roku po uzyskaniu zgody KNF; 

- Wypłata udziałów zaliczonych do funduszy własnych wymaga zgody KNF; 

b) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, 

obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone 

o wszelkie przewidywane obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty 

zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów, po uzyskaniu zgody właściwego 

organu, 

c) niepodzielony zysk z lat ubiegłych, po uzyskaniu zgody właściwego organu, 

d) w ramach skumulowanych, innych całkowitych dochodów: 

a) fundusz z aktualizacji wyceny majątku trwałego, 

e) kapitał rezerwowy, 

f) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej, 

g) w ramach innych przejściowych korekt kapitału podstawowego Tier I: 

 – (ze znakiem minus) określoną procentową wartości funduszu z aktualizacji wyceny 

majątku trwałego, 

2) pomniejszenia kapitału podstawowego Tier I: 

a) określona wartość procentowa wartości niematerialnych i prawnych wyceniona 

według wartości bilansowej, 
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b) posiadane przez Bank bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe 

w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, 

jeżeli Bank nie dokonał znacznej inwestycji, 

c) posiadane przez Bank bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe 

w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, 

jeżeli Bank dokonał znacznej inwestycji, 

d) strata z lat ubiegłych, strata w trakcie zatwierdzania, strata netto bieżącego okresu; 

3) kapitał dodatkowy Tier I, który stanowią: 

a) instrumenty kapitałowe spełniające warunki opisane w art.52 CRR; 

• pomniejszenia kapitału dodatkowego Tier I:, 

a) określona wartość procentowa wartości niematerialnych i prawnych wyceniona 

według wartości bilansowej, 

b) posiadane przez Bank bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe 

w instrumentach zaliczanych do dodatkowego kapitału podstawowego podmiotów 

sektora finansowego, jeżeli Bank nie dokonał znacznej inwestycji, 

c) posiadane przez Bank bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe 

w instrumentach zaliczanych do dodatkowego kapitału podstawowego podmiotów 

sektora, jeżeli Bank dokonał znacznej inwestycji. 

Kapitał Tier II Banku obejmuje: 

1) instrumenty kapitałowe spełniające warunki opisane w art.63 CRR; 

2) pożyczki podporządkowane; 

3) rezerwę na ryzyko ogólne do wysokości 1,25% aktywów ważonych ryzykiem; 

4) pomniejszenia kapitału Tier II: 

a) posiadane przez Bank bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe 

w instrumentach zaliczanych do kapitału Tier II podmiotów sektora finansowego, 

jeżeli Bank nie dokonał znacznej inwestycji, 

b) posiadane przez Bank bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe 

w instrumentach zaliczanych do kapitału Tier II, jeżeli Bank dokonał znacznej 

inwestycji. 

 

Struktura funduszy własnych na dzień 31.12.2017 roku. 
                             w tys. zł 

Lp. Wyszczególnienie Opis głównych cech 

instrumentów 

Przepis 

Rozporządzenia CRR 

Wartość  

TIER I 7 491,00 

TIER I  podstawowy  7 491,00 

1. Instrumenty kapitałowe Fundusz  udziałowy opłacony 

do dnia 28 czerwca 2013 roku 

Art. 26 ust.1 lit. a 394,00 

2. Kapitał rezerwowy  Fundusz  zasobowy tworzony 

z odpisów z zysków za 

kolejne lata oraz wpłat 

Art. 26 ust.1 lit. e 7 052,00 
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wpisowego 

3. Skumulowane inne 

całkowite dochody  

Fundusz z aktualizacji i 

wyceny rzeczowych aktywów 

trwałych  

Art. 26 ust.1 lit. d 

 

56,00 

4. Pomniejszenia kapitału 

podstawowego w tym: 

   

a Wartości niematerialne i 

prawne 

 Art.36 ust.1 lit. b, art.37, 

art. 472 ust.4 

0,0 

b Inne korekty w okresie 

przejściowym w kapitale 

podstawowym Tier I 
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TIER I dodatkowy  0,00 

TIER II 0,00 

Kapitał łączny = kapitał Tier I + kapitał Tier I     (Fundusze własne) 7 491,00 

Całkowita kwota ekspozycji na ryzyko 35 468,00 

WSPÓŁCZYNNIKI I BUFORY KAPITAŁOWE 

Kapitał podstawowy Tier I (wyrażony jako odsetek łącznej 

kwoty ekspozycji na ryzyko) 

Art.92 ust.2 lit. a 21,12% 

Kapitał Tier I (wyrażony jako odsetek łącznej kwoty 

ekspozycji na ryzyko) 

Art.92 ust.2 lit. b 21,12% 

Łączny kapitał (wyrażony jako odsetek łącznej kwoty 

ekspozycji na ryzyko) 

Art.92 ust.2 lit. c 21,12% 

 

5. WYMOGI KAPITAŁOWE  (CRR ART. 438) 

  

Bank przyjmuje strategię bezpiecznego funkcjonowania, opartą na utrzymywaniu rozmiarów 

działalności obarczonych ryzykiem na poziomie adekwatnym do posiadanych funduszy. Bank 

dokonuje agregacji wymogów kapitałowych na poszczególne rodzaje ryzyka, tym samym 

oblicza łączną wielkość wymogu kapitałowego (kapitał wewnętrzny). Punktem wyjściowym 

dla ustalenia wewnętrznego wymogu kapitałowego jest wyliczony, zgodnie z procedurą 

regulacyjny wymóg kapitałowy. Następnie Bank ocenia, czy wyznaczony regulacyjny wymóg 

kapitałowy w pełni pokrywa ryzyko kredytowe i operacyjne  oraz dodaje wymogi kapitałowe 

na pozostałe istotne rodzaje ryzyka obliczone zgodnie z procedurą wewnętrznego wymogu 

kapitałowego.  

Bank przyjmuje, że poziom adekwatności kapitałowej, rozumiany jako stopień obciążenia 

kapitałem wewnętrznym funduszy własnych, ma utrzymywać się na poziomie nie 

przekraczającym 61%. 

Bank Spółdzielczy w Błaszkach stosuje następujące metody wyliczania wymogów 

kapitałowych:  

• metodę standardową w zakresie ryzyka kredytowego,  

• metodę podstawowego wskaźnika w zakresie ryzyka operacyjnego.  

 

Bank stosuje współczynnik wsparcia, o którym mowa w art. 501 Rozporządzenia CRR.  

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. 
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Regulacyjne i wewnętrzne wymogi kapitałowe 

 

Poniższa tabela przedstawia poziom  wymogów kapitałowych na poszczególne rodzaje 

ryzyka wg stanu na 31.12.2017r. 
     w tys. zł 

 

RODZAJ  RYZYKA 

Alokacja 

kapitału wg 

Filaru I 

Alokacja 

dodatkowego 

kapitału wg 

Filaru II 

Ryzyko kredytowe 2 457,00 0,00 

regulacyjny wymóg kapitałowy   
 

2 457,00 0,00 

dodatkowy wymóg kapitałowy  0,00 0,00 

Ryzyko operacyjne 380,00 0,00 

regulacyjny wymóg kapitałowy   
 

380,00 0,00 

dodatkowy wymóg kapitałowy
 0,00 0,00 

Ryzyko koncentracji zaangażowań, z tego: 0,00 0,00 

koncentracji dużych zaangażowań 0,00 0,00 

koncentracji w sektor gospodarki 0,00 0,00 

koncentracji przyjętych form zabezpieczeń 0,00 0,00 

koncentracji zaangażowani w jednorodny instrument finansowy 0,00 0,00 

Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej  0,00 0,00 

Ryzyko płynności  0,00 0,00 

Ryzyko wyniku finansowego  0,00 0,00 

Ryzyko kapitałowe  0,00 0,00 

Pozostałe ryzyka
 0,00 0,00 

Kapitał regulacyjny 2 837,00 

Kapitał wewnętrzny 2 837,00 

Uznany kapitał (fundusze własne) 7 491,00 

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (%) 21,12% 

Współczynnik kapitału Tier I (%) 21,12% 

Łączny współczynnik kapitałowy (%) 21,12% 

Wewnętrzny współczynnik kapitałowy (%) 21,12% 
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W celu ustalenia łącznej wartości oszacowanych wymogów kapitałowych Bank dokonuje 

zestawienia wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka.  

Wymóg na ryzyko kredytowe wynosi: 2 457 tys. zł. 

Wymóg na ryzyko operacyjne wynosi: 380 tys. zł. 

Łączny wymóg wynosi: 2 837 tys. zł. 

Na dzień 31.12.2017 roku Bank Spółdzielczy w Błaszkach, dokonując oceny ryzyka 

oszacował, że nie wystąpiły wymogi kapitałowe na pozostałe istotne rodzaje ryzyka, tym 

samym wewnętrzny wymóg kapitałowy jest tożsamy z kwotą regulacyjnego wymogu 

kapitałowego. 

Poniższa tabela przedstawia kwoty stanowiące 8% ekspozycji ważonej ryzykiem po 

zastosowaniu współczynnika wsparcia wobec MŚP dla każdej z klas ekspozycji na dzień 

31.12.2017r.: 
                w tys. zł 
Lp. Wyszczególnienie Kwota  

1.  Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych  21,00 

2. Ekspozycje wobec samorządów terytorialnych i władz lokalnych 1,00 

3. Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego  0,00 

4. Ekspozycje wobec instytucji  0,00 

5. Ekspozycje wobec przedsiębiorstw 288,00 

6. Ekspozycje detaliczne 386,00 

7. Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach 1 561,00 

8. Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania  112,00 

9. Ekspozycje kapitałowe 58,00 

10. Inne ekspozycje  30,00 

 RAZEM 2 457,00 

     

 

6. EKSPOZYCJA NA RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA (CRR art. 439)  

Bank nie ogłasza informacji w zakresie ryzyka kredytowego kontrahenta, ponieważ w Banku 

nie występowały instrumenty pochodne oraz transakcje z przyrzeczeniem odkupu 

w rozumieniu art. 439 CRR. 

7. BUFORY KAPITAŁOWE (CRR art. 440) 

Wskaźnik bufora antycyklicznego  o okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku dla 

ekspozycji kredytowych na terenie RP wynosił 0%. Wskaźnik ten obowiązuje do czasu 

zmiany jego poziomu przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia. 
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Kwota specyficznego dla Banku bufora antycyklicznego 

1 Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 35 468 

2 Specyficzny dla instytucji wskaźnik bufora antycyklicznego 0 

3 Wymóg w zakresie specyficznego dla instytucji bufora 

antycyklicznego 

0 

 

Bank wyznacza natomiast poziom bufora zabezpieczającego. Na dzień 31.12.2017 roku 

kwota bufora zabezpieczającego wyniosła 443 tys. zł. 

 

8. WSKAŹNIKI GLOBALNEGO ZNACZENIA SYSTEMOWEGO (CRR art. 441) 

  

Obowiązek ujawniania nie dotyczy Banku. 

 

9. KOREKTY Z TYTUŁU RYZYKA KREDYTOWEGO (CRR art. 442) 

 

Stosowane w rachunkowości definicje pozycji przeterminowanych i o utraconej jakości 

(art.442 a)  

 

Ekspozycje przeterminowane – ekspozycja, której przeterminowanie przekracza 90 dni, 

a przeterminowana kwota przekracza, w przypadku ekspozycji detalicznych 500 złotych, zaś 

w przypadku pozostałych klas ekspozycji, przeterminowana kwota przekracza 3 000,00 zł 

zgodnie z podejściem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 16 grudnia 2008 r. 

w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. Nr 

235, poz.1589). 

Zasady klasyfikacji do poszczególnych kategorii ryzyka: 

Ekspozycje kredytowe z tytułu pożyczek i kredytów detalicznych klasyfikuje się 

do następujących kategorii ryzyka: 

1) „normalne” – obejmujących ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóźnienie 

w spłacie kapitału lub odsetek nie przekracza 6 miesięcy; 

2) „stracone” – obejmujących: 

a) ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału 

lub odsetek przekracza 6 miesięcy, 

b) ekspozycje kredytowe wobec dłużników, przeciwko którym Bank złożył wniosek 

o wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub rozpoczął zaspokajanie się 

z przedmiotów zabezpieczeń w innym trybie, 

c) ekspozycje kredytowe kwestionowane przez dłużników na drodze postępowania 

sądowego, 

d) ekspozycje kredytowe wobec dłużników, których miejsce pobytu jest nieznane 

i których majątek nie został ujawniony. 

Ekspozycje kredytowe z tytułu pożyczek i kredytów mieszkaniowych oraz pożyczek 

i kredytów hipotecznych klasyfikuje się do następujących kategorii ryzyka: 

1) „normalne” – obejmujących ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóźnienie 

w spłacie kapitału lub odsetek nie przekracza 1 miesiąca; 

2) „pod obserwacją” – obejmujących ekspozycje kredytowe, w przypadku których 

opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 1 miesiąc i nie przekracza 

3 miesięcy, 
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3) „poniżej standardu” – obejmujących ekspozycje kredytowe, w przypadku których 

opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 3 miesiące i nie przekracza 

6 miesięcy; 

4) „wątpliwe” – obejmujących ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóźnienie 

w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 6 miesięcy i nie przekracza 12 miesięcy; 

5) „stracone” – obejmujących: 

a) ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału 

lub odsetek przekracza 12 miesięcy, 

b) ekspozycje kredytowe wobec dłużników, przeciwko którym Bank złożył 

wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, 

c) ekspozycje kredytowe kwestionowane przez dłużników na drodze postępowania 

sądowego, 

d) ekspozycje kredytowe wobec dłużników, których miejsce pobytu jest nieznane 

i których majątek nie został ujawniony, 

e) ekspozycje kredytowe od klientów, którzy pozostają bez stałego źródła dochodu 

przez okres dłuższy niż 18 miesięcy. 

Ekspozycje kredytowe wobec klientów prowadzących pełną lub uproszczoną 

sprawozdawczość klasyfikuje się do następujących kategorii ryzyka: 

1) „normalne” – obejmujących ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóźnienie 

w spłacie kapitału lub odsetek nie przekracza 1 miesiąca, a sytuacja ekonomiczno-

finansowa dłużników ustalona w trybie określonym w § 7 ust. 1 nie budzi obaw; 

2) „pod obserwacją” – obejmujących: 

a) ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału 

lub odsetek przekracza 1 miesiąc i nie przekracza 3 miesięcy,  

b) ekspozycje kredytowe wobec dłużników, których sytuacja ekonomiczno-

finansowa ustalona w trybie określonym w § 7 ust. 1 nie budzi obaw, a które 

wymagają szczególnej uwagi ze względu na: 

- ryzyko branży, regionu, grupy klientów, grupy produktów 

- z baz BIK (raport na datę dokonywania przeglądu) wynika, że „Status 

Sytuacji Ekonomiczno-Finansowej” lub „Status Opóźnienia” wskazuje na 

zaliczenie ekspozycji klienta w innym banku do kategorii „wątpliwe” lub 

„stracone”,  

c) ekspozycje kredytowe od klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą 

krócej niż 6 miesięcy od daty klasyfikacji, przy czym Bank może zmienić 

klasyfikację ekspozycji dopiero po przeprowadzeniu pierwszego monitoringu w 

oparciu o roczne dane finansowe; wyjątek od tej reguły stanowią klienci, którzy 

rozpoczęli nową działalność po zmianie formy prawnej, podziale lub połączeniu 

oraz spółki celowe; 

3) „poniżej standardu” – obejmujących: 

a) ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału 

lub odsetek przekracza 3 miesiące i nie przekracza 6 miesięcy, 

b) ekspozycje kredytowe wobec dłużników, których sytuacja ekonomiczno-

finansowa ustalona w trybie określonym w § 7 ust. 1 może stanowić zagrożenie 

dla terminowej spłaty ekspozycji, w tym zawsze, jeżeli ponoszone straty klienta 

w ponad 20% (jest to warunek konieczny – co nie oznacza, że w przypadku 

mniejszych strat klienta nie trzeba przeklasyfikowywać) naruszają ich kapitały 

własne, z wyłączeniem przypadków gdy: 

- ekspozycja wynika z finansowania projektów inwestycyjnych, pod warunkiem, 

że ponoszone straty nie przekraczają poziomu założonego w projekcie, na 

podstawie którego oceniana była zdolność kredytowa dłużnika, 
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- ekspozycja wynika ze sfinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego 

mającego stanowić – po jego zrealizowaniu – podstawową i zasadniczą bazę 

działalności dłużnika, pod warunkiem, że ponoszone straty nie przekraczają 

poziomu założonego w projekcie, na podstawie którego oceniana była zdolność 

kredytowa dłużnika, 

- ekspozycja kredytowa została udzielona na rozpoczęcie działalności 

i ponoszone straty były założone w biznes planie, na podstawie którego była 

oceniania zdolność kredytowa dłużnika, 

- ponoszone straty mają charakter przejściowy i wynikają z sezonowości 

prowadzonej działalności, 

- strata wynika z jednorazowego zdarzenia nadzwyczajnego, a jej wysokość nie 

stanowi zagrożenie dla terminowej spłaty ekspozycji, 

c) ewentualnie ekspozycje kredytowe, w przypadku których: (jeżeli wymieniona 

sytuacja ma miejsce lecz w ocenie Banku nie stwarza ona zagrożenia dla 

terminowej obsługi zadłużenia, należy to uzasadnić w ocenie, np. w przypadku  

dynamicznego rozwoju firmy przez pewien czas mogą utrzymywać się ujemne 

przepływy na działalności operacyjnej, w uzasadnieniu można powołać się na 

plany biznesowe klienta) 

- klient osiągnął roczny zysk tylko w wyniku jednorazowych operacji nie 

należących do podstawowej działalności klienta/dłużnika, 

- klient w istotnym stopniu nie realizuje założeń biznes planu, co może 

spowodować nieterminową spłatę kredytu, 

- klient wykazuje ujemne przepływy z działalności operacyjne (dotyczy 

klientów prowadzących pełną sprawozdawczość), które nie mają charakteru 

jednorazowego, nie są uzasadnione cyklicznością prowadzonej działalności;  

- stratę netto utrzymującą się przez okres czterech kolejno następujących po 

sobie kwartałów lub w okresie ostatnich dwóch lat (przy monitoringu 

sporządzanym w okresach rocznych); 

4) „wątpliwe” – obejmujących: 

a) ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału 

lub odsetek przekracza 6 miesięcy i nie przekracza 12 miesięcy, 

b) ekspozycje kredytowe wobec dłużników, których sytuacja ekonomiczno-

finansowa ulega znacznemu pogorszeniu, a zwłaszcza gdy ponoszone straty w 

ponad 50% (jest to warunek konieczny – co nie oznacza, że w przypadku 

mniejszych strat klienta nie trzeba przeklasyfikowywać do tej kategorii) 

naruszają ich kapitały własne,  

c) ewentualnie ekspozycje kredytowe, w przypadku których: (poniżej podane są 

sytuacje, w których należy rozważyć przeklasyfikowanie; jeżeli wymieniona 

sytuacja ma miejsce lecz w ocenie Banku nie stwarza ona zagrożenia dla 

terminowej obsługi zadłużenia, należy to uzasadnić w ocenie) 

- klient ponosi straty na wszystkich poziomach działalności (rachunku 

wyników), które nie mają charakteru jednorazowego lub nie są uzasadnione 

cyklicznością prowadzonej działalności, 

- klient wykazuje ujemne przepływy z działalności operacyjnej w dwóch 

kolejnych latach (dotyczy klientów prowadzących pełną sprawozdawczość); 

5) „stracone” – obejmujących: 

a) ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału 

lub odsetek przekracza 12 miesięcy, 
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b) ekspozycje kredytowe wobec dłużników, których sytuacja ekonomiczno-

finansowa pogorszyła się w sposób nieodwracalnie uniemożliwiający spłacenie 

długu, 

c) ewentualnie, ekspozycje kredytowe, w przypadku których ponoszone straty 

klienta w ponad 100% naruszają ich kapitały własne,  

d) ekspozycje kredytowe wobec dłużników, w stosunku do których ogłoszono 

upadłość lub w stosunku do których nastąpiło otwarcie likwidacji z wyjątkiem, 

gdy następuje ona na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji 

przedsiębiorstw państwowych, 

e) ekspozycje kredytowe wobec dłużników, przeciwko którym Bank złożył 

wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, 

f) ekspozycje kredytowe kwestionowane przez dłużników na drodze postępowania 

sądowego, 

g) ekspozycje kredytowe wobec dłużników, których miejsce pobytu jest nieznane 

i których majątek nie został ujawniony. 

Ekspozycje kredytowe wobec jednostek samorządu terytorialnego klasyfikuje się 

do następujących kategorii ryzyka: 

1) „normalne” – obejmujących ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóźnienie 

w spłacie kapitału lub odsetek nie przekracza 1 miesiąca, a sytuacja ekonomiczno-

finansowa dłużników nie budzi obaw; 

2) „pod obserwacją” – obejmujących ekspozycje kredytowe, w przypadku których 

opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 1 miesiąc i nie przekracza 

3 miesięcy, a sytuacja ekonomiczno-finansowa dłużników nie budzi obaw; 

3) „poniżej standardu” – obejmujących: 

a) ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału 

lub odsetek przekracza 3 miesiące i nie przekracza 6 miesięcy, 

b) ekspozycje kredytowe wobec dłużników, których sytuacja ekonomiczno-

finansowa może stanowić zagrożenie dla terminowej spłaty ekspozycji, (przy 

analizie należy wziąć pod uwagę realizację wskaźnika, o którym mowa w art. 

243 ustawy o finansach publicznych); 

4) „wątpliwe” – obejmujących: 

a) ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału 

lub odsetek przekracza 6 miesięcy i nie przekracza 12 miesięcy, 

b) ekspozycje kredytowe wobec dłużników, których sytuacja ekonomiczno-

finansowa ulega znacznemu pogorszeniu (przy analizie należy wziąć pod uwagę 

realizację wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach 

publicznych);  

5) „stracone” – obejmujących: 

a) ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału 

lub odsetek przekracza 12 miesięcy, 

b) ekspozycje kredytowe wobec dłużników, których sytuacja ekonomiczno-

finansowa pogorszyła się w sposób długotrwale uniemożliwiający spłacenie 

długu, 

c) ekspozycje kredytów wobec dłużników, przeciwko którym Bank złożył wniosek 

o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, 

d) ekspozycje kredytowe kwestionowane przez dłużników na drodze postępowania 

sądowego. 

Ekspozycje kredytowe wobec rolników nie prowadzących sprawozdawczości, klientów, 

którzy rozliczają podatek dochodowy w formie ryczałtu bądź karty podatkowej, 

klasyfikuje się do następujących kategorii ryzyka: 
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1) „normalne” – obejmujących ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóźnienie 

w spłacie kapitału lub odsetek nie przekracza 1 miesiąca, a sytuacja ekonomiczno-

finansowa dłużników nie budzi obaw; 

2) „pod obserwacją” – obejmujących: 

a) ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub 

odsetek przekracza 1 miesiąc i nie przekracza 3 miesięcy, a sytuacja 

ekonomiczno-finansowa dłużników nie budzi obaw, a które wymagają 

szczególnej uwagi ze względu na:  

- ryzyko np. regionu, branży, grupy klientów, grupy produktów, 

- z baz BIK (raport na datę dokonywania przeglądu) wynika, że „Status 

Sytuacji Ekonomiczno-Finansowej” lub „Status Opóźnienia” wskazuje na 

zaliczenie ekspozycji klienta w innym banku do kategorii „wątpliwe” lub 

„stracone”,  

b) ekspozycje kredytowe od klienta, który prowadzi działalność gospodarczą krócej 

niż 6 miesięcy od daty klasyfikacji - przy czym Bank może zmienić klasyfikację 

ekspozycji dopiero po przeprowadzeniu pierwszego monitoringu w oparciu 

o roczne dane finansowe klienta;  

3)  „poniżej standardu” – obejmujących: 

a) ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału 

lub odsetek przekracza 3 miesiące i nie przekracza 6 miesięcy, 

b) ekspozycje kredytowe wobec dłużników, których sytuacja ekonomiczno-

finansowa może stanowić zagrożenie dla terminowej spłaty ekspozycji, 

c) ewentualnie ekspozycje kredytowe, w przypadku których klient wykazuje: 

- ujemny dochód dyspozycyjny rolnika/stratę netto utrzymujące się przez okres 

czterech kolejno następujących po sobie kwartałów lub za ostatni rok (przy 

monitoringu sporządzanym w okresach rocznych), 

- spadek przychodów ze sprzedaży/przychodów z gospodarstwa 

identyfikowany w okresie ostatnich czterech kwartałów lub w okresie 

ostatnich dwóch lat (przy monitoringu sporządzanym w okresach rocznych); 

(obliczone na podstawie informacji przedstawionych przez klienta)  

4)  „wątpliwe” – obejmujących: 

a) ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału 

lub odsetek przekracza 6 miesięcy i nie przekracza 12 miesięcy, 

b) ekspozycje kredytowe wobec dłużników, których sytuacja ekonomiczno-

finansowa ulega znacznemu pogorszeniu,  

c) ewentualnie ekspozycje kredytowe, w przypadku których klient wykazuje 

ujemny dochód dyspozycyjny rolnika/stratę netto utrzymujące się przez okres 

ostatnich dwóch lat, (obliczone na podstawie informacji przedstawionych przez 

klienta) 

5) „stracone” – obejmujących: 

a) ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału 

lub odsetek przekracza 12 miesięcy, 

b) ekspozycje kredytowe wobec dłużników, których sytuacja ekonomiczno-

finansowa pogorszyła się w sposób nieodwracalnie uniemożliwiający spłacenie 

długu, 

c) ekspozycje kredytowe wobec dłużników, w stosunku do których ogłoszono 

upadłość lub w stosunku do których nastąpiło otwarcie likwidacji, 

d) ekspozycje kredytów wobec dłużników, przeciwko którym Bank złożył wniosek 

o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, 
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e) ekspozycje kredytowe kwestionowane przez dłużników na drodze postępowania 

sądowego, 

f) ekspozycje kredytowe wobec dłużników, których miejsce pobytu jest nieznane 

i których majątek nie został ujawniony. 

Bank tworzy rezerwy celowe, w odniesieniu do ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych 

do: 

1) kategorii "normalne" - w zakresie ekspozycji kredytowych wynikających z pożyczek 

i kredytów detalicznych; 

2) kategorii "pod obserwacją"; 

3) grupy "zagrożone" − w tym do kategorii "poniżej standardu", "wątpliwe" lub 

"stracone". 

Rezerwy celowe na ryzyko związane z ekspozycjami kredytowymi wynikającymi z pożyczek 

i kredytów detalicznych, zaklasyfikowanymi do kategorii "normalne", tworzy się 

w wysokości co najmniej wymaganego poziomu rezerw, stanowiącego 1,5 % podstawy 

tworzenia rezerw celowych. 

Rezerwy celowe na ryzyko związane z ekspozycjami kredytowymi zaklasyfikowanymi 

do kategorii "pod obserwacją", "poniżej standardu", "wątpliwe" i "stracone" tworzy 

się na podstawie indywidualnej oceny ryzyka obciążającego daną ekspozycję, jednak 

w wysokości co najmniej wymaganego poziomu rezerw, stanowiącego w relacji do podstawy 

tworzenia rezerw celowych: 

1) 1,5 % - w przypadku kategorii "pod obserwacją"; 

2) 20 % - w przypadku kategorii "poniżej standardu"; 

3) 50 % - w przypadku kategorii "wątpliwe"; 

4) 100 % - w przypadku kategorii "stracone". 

 

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

ryzyka kredytowego (art.442 b)  

Dla potrzeb naliczenia odpowiedniej wysokości rezerw celowych od ekspozycji kredytowych 

klasyfikowanych do kategorii „normalnej”, „pod obserwacją”, „poniżej standardu”, 

„wątpliwej” lub „straconej”, stosuje się zasady wynikające z Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad 

tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków oraz zasady określone 

w procedurze pn. „Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw na ryzyko 

związane z działalnością Banków dla Uczestników Systemu Ochrony SGB”.  

Całkowita kwota ekspozycji po rozliczeniu równoważących się transakcji i bez uwzględnienia 

skutków ograniczenia ryzyka kredytowego, a także średnia kwota ekspozycji w danym okresie 

z podziałem na różne kategorie ekspozycji (art. 442 c) 

 

Ekspozycje kredytowe według wyceny bilansowej (po korektach rachunkowych) na dzień 

31.12.2017 roku, bez uwzględnienia skutków ograniczania ryzyka kredytowego oraz średnią 

na przestrzeni 2017 roku (liczoną jako suma stanów wszystkich kwartałów 2017 roku 

podzielona przez 4) kwotę ekspozycji w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku 

w podziale na klasy przedstawia poniższe zestawienie. 
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                  w tys. zł  

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

Stan na dzień 

31.12.2017 r. 

 

Średnia kwota 

w okresie  

od 01.01.2017 r. 

 do 31.12.2017 r.  

1.  
Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków 

centralnych 
445,00 394,00 

2.  
Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub 

władz lokalnych 
91,00 92,00 

3.  Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego 8,00 8,00 

4.  Ekspozycje wobec instytucji 28 559,00 28 082,00 

5.  Ekspozycje wobec przedsiębiorstw 4 649,00 4 144,00 

6.  Ekspozycje detaliczne 8 450,00 8 372,00 

7.  
Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na 

nieruchomościach 
25 611,00 25 626,00 

8.  
Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie 

zobowiązania 
1 404,00 1 419,00 

9.  Ekspozycje kapitałowe 724,00 678,00 

10.  Inne pozycje 2 670,00 2 056,00 

 RAZEM 72 611,00 70 871,00 

 

Rozkład geograficzny ekspozycji w podziale na obszary ważne pod względem istotnych 

kategorii ekspozycji wraz z dodatkowymi szczegółowymi podziałami w stosownych 

przypadkach (art. 442 d)  

 

Strukturę geograficzną ekspozycji kredytowych według stanu na dzień 31.12.2017 roku 

przedstawia poniższa tabela: 

L.p. Obszary geograficzne Kwota (w tys. zł) 

1. Województwo łódzkie 34 912,00 

2. Województwo wielkopolskie 5 399,00 

 RAZEM 40 311,00 

 

W zakresie struktury geograficznej przyjmuje się, iż terenem działania Banku jest teren 

określony w Statucie.  

Istotnym obszarem geograficznym dla ekspozycji kredytowych jest województwo łódzkie. 

W ocenie Banku ryzyko kredytowe na terenie działania Banku jest jednorodne i nie zachodzi 

potrzeba badania zaangażowania w poszczególne gminy bądź powiaty. 

 

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 (art. 442 e)  
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Struktura zaangażowania Banku według typu kontrahenta w rozbiciu na kategorie należności 

według stanu na dzień 31.12.2017 r. została zaprezentowana w poniższych tabelach: 

a) struktura zaangażowania Banku wobec sektora finansowego:  
               w tys. zł  

Lp. Typ kontrahenta / Kategoria należności Wartość  

1.  Banki  

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

29 589,00 

29 589,00 

0,00 

0,00 

 Razem zaangażowanie w sektorze finansowym 29 589,00 

  

b) struktura zaangażowania Banku wobec sektora niefinansowego:   
                                                        w tys. zł 

Lp. Typ kontrahenta / Kategoria należności Wartość  

1.  Przedsiębiorstwa i spółki państwowe  

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności poniżej standardu 

    Należności wątpliwe 

    Należności stracone 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2.  Przedsiębiorstwa i spółki prywatne oraz spółdzielnie 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności poniżej standardu 

    Należności wątpliwe 

    Należności stracone 

3 097,00 

3 097,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3.  Przedsiębiorcy indywidualni 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności poniżej standardu 

    Należności wątpliwe 

    Należności stracone 

1 433,00 

1 424,00 

0,00 

0,00 

0,00 

9,00 

4.  Osoby prywatne 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

  Należności poniżej standardu 

    Należności wątpliwe 

 Należności stracone 

3 997,00 

3 997,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5.  

  

Rolnicy indywidualni 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności poniżej standardu 

    Należności wątpliwe 

    Należności stracone 

31 693,00 

29 746,00 

235,00 

773,00 

25,00 

914,00 

6.  Instytucje niekomercyjne działające na rzecz 

gospodarstw domowych 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności poniżej standardu 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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    Należności wątpliwe 

    Należności stracone 

0,00 

0,00 

 Razem zaangażowanie w sektorze niefinansowym 40 220,00 

 

c) struktura zaangażowania Banku wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych: 

                    w tys. zł  

Wyszczególnienie Wartość  

Instytucje rządowe i samorządowe      

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności poniżej standardu 

    Należności wątpliwe 

    Należności stracone 

91,00 

91,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Razem zaangażowanie w sektorze budżetowym 91,00 

 

 

Strukturę zaangażowania Banku w poszczególnych branżach według stanu na dzień 

31.12.2017 r. przedstawia poniższa tabela: 

 

 
                      w tys. zł  

Lp. Branże  Wartość  

1.  Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 31 693,00 

2.  Przetwórstwo przemysłowe 242,00 

3.  Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle 

1 578,00 

4.  Transport i gospodarka magazynowa     131,00 

5.  Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 110,00 

6.  Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1 346,00 

7.  Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 343,00 

8.  Administracja publiczna i obrona narodowa: obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 82,00 

9.  Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 559,00 

10.  Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 9,00 

11.  Pozostałe 4 218,00 

 Razem zaangażowanie w poszczególne branże 40 311,00 

 

 

Zestawienie rezydualnych terminów zapadalności dla wszystkich ekspozycji z podziałem 

na kategorię ekspozycji wraz dodatkowymi szczegółowymi podziałami w stosownych 

przypadkach (art. 442 f)  

 

Strukturę ekspozycji według okresów zapadalności dla całego portfela kredytowego (bez 

odsetek, w tys. zł) według stanu na dzień 31.12.2017 roku przedstawia poniższa tabela: 
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w tys. zł  

Typ 

Kontrahenta 

Bez 

określ. 

term. 

 

1-7 dni 

 

7-30 dni 

 

1-3 m-cy 

 

3-6  m-cy 

 

6-12 m-cy 

 

1-2  lat 

 

2-5  lat 

 

5-10 lat 
10-20 lat 

 

Powyżej 

20 lat 

1.Kasa  1 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.Należności od 

sektora 

finansowego 
3 359,00 14 163,00 5 500,00 4 000,00 2 000,00 230,00 0,00 0,00 337,00 0,00 0,00 

3. Należności od 

sektora 

niefinansowego 
337,00 12,00 383,00 1 022,00 1 983,00 5 422,00 6 373,00 13 088,00 9 067,00 1 965,00 568,00 

Przedsiębiorstwa i 

spółki prywatne 
oraz spółdzielnie 

0,00 0,00 117,00 79,00 105,00 649,00 280,00 383,00 1 158,00 105,00 221,00 

Gospodarstwa 

domowe 
337,00 12,00 266,00 943,00 1 878,00 4 773,00 6 093,00 12 705,00 7 909,00 1 860,00 347,00 

Instytucje 

niekomercyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.Należności od 

sektora inst. 

rządowych i 

samorządowych 

0,00 0,00 3,00 4,00 4,00 2,00 3,00 11,00 30,00 34,00 0,00 

RAZEM 5 664,00 14 175,00 5 886,00 5 026,00 3 987,00 5 654,00 6 376,00 13 099,00 9 434,00 1 999,00 568,00 

 

Bank Spółdzielczy w Błaszkach podaje strukturę ekspozycji według okresów zapadalności 

dla całego portfela kredytowego z uwagi na fakt, iż system informatyczny nie został w pełni 

dostosowany do pozyskiwania informacji o terminach zapadalności dla istotnych klas 

należności. 

 

Podział na istotne branże lub typy kontrahenta - kwoty (art. 442 g ):  

1) ekspozycji o utraconej wartości i ekspozycji przeterminowanych, przedstawione 

oddzielnie,  

2) korekt z tytułu szczególnego i ogólnego rodzaju ryzyka kredytowego,  

3) narzutów związanych z korektami z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka 

kredytowego w danym okresie sprawozdawczym.  

 

Strukturę należności normalnych i zagrożonych w wartości bilansowej tj. po      

pomniejszeniach o utworzone rezerwy i pobraną prowizję rozliczoną wg ESP według stanu na 

dzień 31.12.2017 r. przedstawiają poniższe tabele: 

 

a) przedsiębiorstwa i spółki prywatne oraz spółdzielnie 

         w tys. zł 
Przedsiębiorstwa i spółki 

prywatne oraz spółdzielnie 

Kredyty  Rezerwy 

celowe 

Korekta 

wartości  

Odsetki  Wartość 

bilansowa 

Należności normalne 3 097,00 0,00 7,00 1,00 3 091,00 

Należności pod obserwacją 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności poniżej standardu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności wątpliwe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności stracone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 3 097,00 0,00 7,00 1,00 3 091,00 
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b) przedsiębiorcy indywidualni:    
                    w tys. zł 

Przedsiębiorcy indywidualni  Kredyty  Rezerwy 

celowe 

Korekta 

wartości  

Odsetki  Wartość 

bilansowa 

Należności normalne 1 424,00 0,00 8,00 3,00 1 419,00 

Należności pod obserwacją 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności poniżej standardu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności wątpliwe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności stracone 9,00 20,00 0,00 11,00 0,00 

Razem 1 433,00 20,00 8,00 14,00 1 419,00 

 

c) rolnicy indywidualni:  
         w tys. zł 

Rolnicy indywidualni Kredyty  Rezerwy 

celowe 

Korekta 

wartości  

Odsetki  Wartość 

bilansowa 

Należności normalne 29 746,00 0,00 232,00 33,00 29 547,00 

Należności pod obserwacją 235,00 4,00 1,00 3,00 233,00 

Należności poniżej standardu 773,00 232,00 20,00 27,00 548,00 

Należności wątpliwe 25,00 12,00 1,00 0,00 12,00 

 Należności stracone 914,00 645,00 9,00 40,00 300,00 

Razem 31 693,00 893,00 263,00 103,00 30 640,00 

 

 

d) osoby prywatne 
                    w tys. zł 

Osoby prywatne  Kredyty  Rezerwy 

celowe 

Korekta 

wartości  

Odsetki  Wartość 

bilansowa 

Należności normalne 3 997,00 3,00      49,00 6,00 3 951,00 

Należności pod obserwacją 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności poniżej standardu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności wątpliwe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności stracone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 
3 997,00 3,00 49,00 6,00 3 951,00 

 

 

e) instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 
                                

w tys. zł
  

Instytucje niekomercyjne 

działające na rzecz 

gospodarstw domowych 

Kredyty Rezerwy 

celowe 

Korekta 

wartości 

Odsetki Wartość 

bilansowa 

Należności normalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności pod obserwacją 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności poniżej standardu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności wątpliwe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności stracone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 



Bank Spółdzielczy w Błaszkach  

22 

 

f) instytucje rządowe i samorządowe 
                                

w tys. zł
 

Instytucje rządowe i 

samorządowe 

Kredyty  Rezerwy 

celowe 

Korekta 

wartości  

Odsetki  Wartość 

bilansowa 

Należności normalne 91,00 0,00 1,00 8,00 98,00 

Należności pod obserwacją 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności poniżej standardu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności wątpliwe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności stracone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 
91,00 0,00 1,00 8,00 98,00 

 

 

Podział na branże: 
                      w tys. zł 

Rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo 

Kredyty Rezerwa i 

odpis 

aktualizujący 

Korekta 

wartości 

Odsetki Wartość 

bilansowa 

Należności normalne 29 746,00 0,00 232,00 33,00 29 547,00 

Należności pod obserwacją 235,00 4,00 1,00 3,00 233,00 

Należności poniżej standardu 773,00 232,00 20,00 27,00 548,00 

Należności wątpliwe 25,00 12,00 1,00 0,00 12,00 

Należności stracone 914,00 645,00 9,00 40,00 300,00 

Razem 31 693,00 893,00 263,00 103,00 30 640,00 

Przetwórstwo przemysłowe Kredyty Rezerwa i 

odpis 

aktualizujący 

Korekta 

wartości 

Odsetki Wartość 

bilansowa 

Należności normalne 242,00 0,00 2,00 0,00 240,00 

Należności pod obserwacją 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności poniżej standardu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności wątpliwe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności stracone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 242,00 0,00 2,00 0,00 240,00 

Handel hurtowy i 

detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle 

Kredyty Rezerwa i 

odpis 

aktualizujący 

Korekta 

wartości 

Odsetki Wartość 

bilansowa 

Należności normalne 1 578,00 0,00 6,00 3,00 1 575,00 

Należności pod obserwacją 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności poniżej standardu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności wątpliwe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności stracone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 1 578,00 0,00 6,00 3,00 1 575,00 

Transport i gospodarka 

magazynowa 

Kredyty Rezerwa i 

odpis 

aktualizujący 

Korekta 

wartości 

Odsetki Wartość 

bilansowa 

Należności normalne 131,00 0,00 1,00 0,00 130,00 

Należności pod obserwacją 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności poniżej standardu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności wątpliwe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności stracone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Razem 131,00 0,00 1,00 0,00 130,00 

Działalność związana z 

zakwaterowaniem i 

usługami gastronomicznymi 

Kredyty Rezerwa i 

odpis 

aktualizujący 

Korekta 

wartości 

Odsetki Wartość 

bilansowa 

Należności normalne 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 

Należności pod obserwacją 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności poniżej standardu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności wątpliwe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności stracone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Razem 
110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 

Działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna 

Kredyty Rezerwa i 

odpis 

aktualizujący 

Korekta 

wartości 

Odsetki Wartość 

bilansowa 

Należności normalne 343,00 0,00 3,00 1,00 341,00 

Należności pod obserwacją 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności poniżej standardu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności wątpliwe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności stracone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Razem 
343,00 0,00 3,00 1,00 341,00 

Działalność związana z 

kulturą, rozrywką i 

rekreacją 

Kredyty Rezerwa i 

odpis 

aktualizujący 

Korekta 

wartości 

Odsetki Wartość 

bilansowa 

Należności normalne 9,00 0,00 0,00        0,00 9,00 

Należności pod obserwacją 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności poniżej standardu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności wątpliwe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności stracone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Razem 
9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 

Administracja publiczna i 

obrona narodowa; 

obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne 

Kredyty Rezerwa i 

odpis 

aktualizujący 

Korekta 

wartości 

Odsetki Wartość 

bilansowa 

Należności normalne 82,00 0,00 0,00        0,00 82,00 

Należności pod obserwacją 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności poniżej standardu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności wątpliwe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności stracone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Razem 
82,00 0,00 0,00 0,00 82,00 

Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna 

Kredyty Rezerwa i 

odpis 

aktualizujący 

Korekta 

wartości 

Odsetki Wartość 

bilansowa 

Należności normalne 550,00 0,00 3,00 0,00 547,00 

Należności pod obserwacją 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności poniżej standardu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności wątpliwe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności stracone 9,00 20,00 0,00 11,00 0,00 

Razem 559,00 20,00 3,00 11,00 547,00 
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Działalność finansowa Kredyty Rezerwa i 

odpis 

aktualizujący 

Korekta 

wartości 

Odsetki Wartość 

bilansowa 

Należności normalne 1 346,00 0,00 0,00 0,00 1 346,00 

Należności pod obserwacją 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności poniżej standardu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności wątpliwe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności stracone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 1 346,00 0,00 0,00 0,00 1 346,00 

Inne Kredyty Rezerwa i 

odpis 

aktualizujący 

Korekta 

wartości 

Odsetki Wartość 

bilansowa 

Należności normalne 4 218,00 3,00 49,00 6,00 4 172,00 

Należności pod obserwacją 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności poniżej standardu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności wątpliwe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności stracone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 4 218,00 3,00 49,00 6,00 4 172,00 

 

W Banku Spółdzielczym w Błaszkach procentowy udział kredytów i pożyczek zagrożonych ogółem 

w portfelu kredytowym ukształtował się na dzień 31.12.2017 r.  na poziomie 4,29%. 

Uzgodnienie zmian korekty o szczególne i ogólne ryzyko kredytowe dla ekspozycji 

o utraconej wartości (art. 442 i)  

Rezerwy celowe na ryzyko związane z ekspozycjami kredytowymi zaklasyfikowanymi do 

kategorii „pod obserwacją”, „poniżej standardu”, „wątpliwe” i „stracone” tworzy się na 

podstawie indywidualnej oceny ryzyka obciążającego daną ekspozycję, jednak w wysokości 

co najmniej wymaganego poziomu rezerw, stanowiącego w relacji do podstawy tworzenia 

rezerw celowych:  

• 1,5% - w przypadku kategorii „pod obserwacją”,  

• 20% - w przypadku kategorii „poniżej standardu”,  

• 50% - w przypadku kategorii „wątpliwe”,  

• 100% - w przypadku kategorii „stracone”.  
 

Stan rezerw celowych na początek i koniec roku obrotowego 2017 r. oraz ich zmiany 

przedstawia poniższa tabela:  
    w tys. zł

 

Kategorie należności 
 

Stan na początek 

roku obrotowego 

Zwiększenia rezerw 

(utworzenie)
 

Rozwiązanie 

rezerw
 

Stan na koniec 

roku obrotowego 
Należności normalne 2,00 3,00 2,00 3,00 

-sektor finansowy 0,00 0,00 0,00 0,00 

-sektor niefinansowy 2,00 3,00 2,00 3,00 

-sektor budżetowy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności pod obserwacją 0,00 6,00 2,00 4,00 

-sektor finansowy 0,00 0,00 0,00 0,00 

-sektor niefinansowy 0,00 6,00 2,00 4,00 

-sektor budżetowy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności poniżej 

standardu 

359,00 403,00 530,00 232,00 

-sektor finansowy 0,00 0,00 0,00 0,00 

-sektor niefinansowy 359,00 403,00 530,00 232,00 
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-sektor budżetowy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności wątpliwe 15,00 12,00 15,00 12,00 

-sektor finansowy 0,00 0,00 0,00 0,00 

-sektor niefinansowy 15,00 12,00 15,00 12,00 

-sektor budżetowy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności stracone 20,00 646,00 1,00 665,00 

-sektor finansowy 0,00 0,00 0,00 0,00 

-sektor niefinansowy 20,00 646,00 1,00 665,00 

-sektor budżetowy 0,00 0,00 0,00 0,00 

RAZEM 396,00 1 070,00 550,00 916,00 

 

Stan korekt wartości z tytułu zapłaconych przez klientów prowizji od kredytów na początek 

i koniec 2017 r. zaprezentowano w poniższej tabeli: 

                                      w tys. zł 

Korekty wartości 
Stan na początek 

roku obrotowego 
% 

Stan na koniec 

roku obrotowego 
% 

Sektor niefinansowy 

w sytuacji normalnej 238,00 84,40 296,00 90,52 

w sytuacji pod obserwacją 0,00 0,00 1,00 0,31 

w sytuacji poniżej standardu 43,00 15,25  20,00 6,11 

w sytuacji wątpliwej 1,00 0,35 1,00 0,31 

w sytuacji straconej 0,00 0,0 9,00 2,75 

RAZEM 282,00 100 327,00 100,00 

Sektor budżetowy 

w sytuacji normalnej 0,00 0,00 0,00 0,00 

RAZEM 282,00 100,00 327,00 100,00 

 

10. AKTYWA WOLNE OD OBCIĄŻEŃ (CRR art. 443) 

  

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

jakiejkolwiek formie ustaleń mających na celu zabezpieczenie lub wsparcie jakości 

kredytowej transakcji bilansowej lub pozabilansowej, z której nie mógł zostać swobodnie 

wycofany.  

Aktywa Banku w podziale na obciążone i nieobciążone wg stanu na 31.12.2017 r. 

              w tys. zł 

 Wartość bilansowa 

aktywów obciążonych 

Wartość bilansowa 

aktywów wolnych od 

obciążeń 

Aktywa instytucji sprawozdającej - 71 606 

Instrumenty udziałowe (kapitałowe) - 724 

Dłużne papiery wartościowe - - 

Kredyty - 68 099 

Inne aktywa - 2 783 

  

Wartość nominalna otrzymanego zabezpieczenia ujętego w pozycjach pozabilansowych na 

dzień 31.12.2017 roku wynosi 86 399 tys. zł. 
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11. KORZYSTANIE Z ECAI – ZEWNĘTRZNYCH INSTYTUCJI OCENY 

WIARYGODNOŚCI KREDYTOWEJ (CRR art. 444)  

 

W 2017 roku Bank nie korzystał z usług zewnętrznej firmy ratingowej. 

 

12. EKSPOZYCJA NA RYZYKO RYNKOWE (CRR art. 445) 

  

Wymóg kapitałowy wyznaczony na ryzyko rynkowe, zgodnie z art. 92 ust. 3 lit. b) CRR nie 

dotyczy Banku. 

 

13. RYZYKO OPERACYJNE (CRR art. 446)  

 

Ryzyko operacyjne – możliwość wystąpienia straty wynikającej z niedostosowania lub 

zawodności wewnętrznych procesów, ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych, w tym 

również ryzyko prawne. Powyższa definicja nie obejmuje ryzyka reputacji i ryzyka 

strategicznego, które związane jest z ryzykiem biznesowym. 

 

Bieżące zarządzanie ryzykiem operacyjnym polega na: 

1. zapobieganiu zdarzeniom operacyjnym powstającym w bieżącej działalności Banku, 

w procesach oraz systemach przy zastosowaniu mechanizmów kontrolnych adekwatnych 

do skali generowanego ryzyka, 

2. podejmowaniu działań zmierzających do ograniczenia liczby i skali występujących 

zagrożeń w przypadku przekroczenia akceptowanego poziomu, 

3. likwidowaniu negatywnych skutków zdarzeń operacyjnych, 

4. rejestrowaniu danych o zdarzeniach operacyjnych i poniesionych stratach operacyjnych 

w programie wspomagającym zarządzanie ryzykiem operacyjnym RIRO. 

5. rejestrowaniu zdarzeń z tzw. pogranicza ryzyka. Przykładem zdarzenia z pogranicza 

ryzyka jest wyłudzenie kredytu, które jest ujmowane zarówno w ocenie ryzyka 

kredytowego jak i w ocenie ryzyka operacyjnego (oszustwo). 

Do skutecznej identyfikacji i pomiaru ryzyka bank wykorzystuje następujące narzędzia 

identyfikacji czynników ryzyka: 

1. rejestr zdarzeń i strat operacyjnych; 

2. rejestr skarg i reklamacji klientów banku; 

3. wyniki testów (Planów Ciągłości Działania, planów awaryjnych); 

4. dokumentów z audytu wewnętrznego i zewnętrznego; 

5. innych materiałów kontroli wewnętrznej; 

6. wyniki samooceny ryzyka operacyjnego; 

7. KRI. 

 

System raportowania poziomu ryzyka operacyjnego obejmuje informację miesięczną 

sporządzaną przez Zespół analiz i ryzyka bankowego przedstawianą Zarządowi Banku oraz 

kwartalnie dla Rady Nadzorczej.  

 

Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego wyliczany jest metodą podstawowego 

wskaźnika (BIA) i na dzień 31.12.2017r. wynosił 380,00 tys. zł. 

Klasyfikacja zdarzeń operacyjnych służy identyfikacji przyczyn powstawania tych zdarzeń, 

pomiarowi ryzyka operacyjnego oraz wykorzystania narzędzi statystycznych.  

Rejestr zdarzeń ryzyka operacyjnego zgodnie z Rekomendacją M KNF obejmuje 7 kategorii: 

1. Oszustwa wewnętrzne 

2. Oszustwa zewnętrzne 
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3. Zasady dotyczące zatrudnienia oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy 

4. Klienci, produkty i praktyki operacyjne 

5. Szkody związane z aktywami rzeczowymi 

6. Zakłócenia działalności banku i awarie systemów 

7. Wykonanie transakcji, dostawa i zarządzanie procesami operacyjnymi 

w ramach trzech linii biznesowych: 

1. Bankowość komercyjna 

2. Bankowość detaliczna 

3. Płatności i rozliczenia. 

 

Proces ewidencji incydentów ryzyka operacyjnego realizowany jest za pomocą programu 

informatycznego wspomagającego zarządzanie ryzykiem operacyjnym, który umożliwia 

rejestrację, analizę, pomiar i monitorowanie ryzyka.  

 

W 2017 r. zarejestrowano łącznie 1 887 incydenty ryzyka operacyjnego o łącznej wartości 

strat 1,77 tys. zł.  

• Rodzaj zdarzenia 6. Zakłócenia działalności banków i awarie systemów, 50 

incydentów, co stanowi 2,65% incydentów ogółem;  

• Rodzaj zdarzenia 7. Wykonanie transakcji , dostawa i zarządzanie procesami 

operacyjnymi, 1837 incydenty, co stanowi 97,35% incydentów ogółem. 

Incydenty z kategorii 6 i 7 stanowią 100% ogółu zarejestrowanych zdarzeń ryzyka 

operacyjnego i związane były z pomyłkami pracowników w rejestracji transakcji oraz 

błędnym logowaniem do systemu. 

Limit kapitału na ryzyko operacyjne nie został przekroczony.  

Rejestr zdarzeń ryzyka operacyjnego w 2017 r:   

                        w tys. zł
 

LINIA: BANKOWOŚĆ KOMERCYJNA 

Rodzaje zdarzeń ryzyka operacyjnego w ramach linii Ilość 

zdarzeń 

Straty brutto 

 

1. Oszustwa wewnętrzne 0 0,00 

2. Oszustwa zewnętrzne 0 0,00 

3. Zasady dotyczące  zatrudnienia oraz bezpieczeństwo 

w miejscu pracy 
0 0,00 

4. Klienci, produkty i praktyki bankowe 0 0,00 

5. Szkody związane z aktywami rzeczowymi 0 0,00 

6. Zakłócenia działalności banku i awarie systemów 0 0,00 

7. Wykonanie transakcji , dostawa i zarządzanie 

procesami operacyjnymi 
28 0,00 

                   RAZEM 28 0,00 
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LINIA: BANKOWOŚĆ DETALICZNA 

1. Oszustwa wewnętrzne 0 0,00 

2. Oszustwa zewnętrzne 1 0,00 

3. Zasady dotyczące  zatrudnienia oraz bezpieczeństwo 

w miejscu pracy 
0 0,00 

4. Klienci, produkty i praktyki bankowe 0 0,00 

5. Szkody związane z aktywami rzeczowymi 0 0,00 

6. Zakłócenia działalności banku i awarie systemów 0 0,00 

7. Wykonanie transakcji , dostawa i zarządzanie 

procesami operacyjnymi 

823 1,77 

                 RAZEM 823 1,77 

LINIA: PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA 

1. Oszustwa wewnętrzne 0 0,00 

2. Oszustwa zewnętrzne 0 0,00 

3. Zasady dotyczące  zatrudnienia oraz bezpieczeństwo 

w miejscu pracy 

0 0,00 

4. Klienci, produkty i praktyki bankowe 0 0,00 

5. Szkody związane z aktywami rzeczowymi 0 0,00 

6. Zakłócenia działalności banku i awarie systemów 50 0,00 

7. Wykonanie transakcji , dostawa i zarządzanie 

procesami operacyjnymi 

986 0,00 

RAZEM 1036 0,00 

 
Na podstawie analizy występowania incydentów ryzyka operacyjnego w 2017 roku oraz 

skutków tych zdarzeń można stwierdzić że: 

1. Straty finansowe (w tym utracone korzyści) wyniosły 1,77 tys. zł 

2. Straty niefinansowe nie wystąpiły 

Na podstawie przeprowadzonej analizy uznaje się poziom ryzyka operacyjnego w Banku jako 

niski i akceptowalny dla Banku.  

  

W celu ograniczenia ryzyka operacyjnego, w Banku podejmowane były działania 

prewencyjne, polegające między innymi na prowadzeniu odpowiedniej polityki personalnej, 

a tym samym dbałość o uniwersalizm pracowników oraz uczestnictwo w szkoleniach, 

sprzedaż klientom kart bankomatowych oraz bankowości elektronicznej, które zmniejszą 

obciążenie pracowników z tytułu popełnianych błędów operacji bankowych, bieżące 

przeglądy, serwis i konserwacje sprzętu i urządzeń. 

Ponadto zostały zdefiniowane plany utrzymania ciągłości działania na wypadek utraty 

ciągłości procesów krytycznych niezbędnych do funkcjonowania Banku. 
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14. EKSPOZYCJE W PAPIERACH KAPITAŁOWYCH NIEUWZGLĘDNIONYCH 

W PORTFELU HANDLOWYM (CRR art. 447)  

 

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. 447 a)  

 

Poniżej przedstawiono podział ekspozycji ze względu na cel nabycia oraz opis stosowanych 

zasad rachunkowości i metod wyceny, w tym podstawowe założenia i praktyki mające wpływ 

na wycenę oraz opis wszelkich istotnych zmian tych praktyk. 

Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży, nie notowane na giełdzie wg stanu na dzień 

31.12.2017 r.: 
   w tys. zł 

Lp. Rodzaj ekspozycji Ilość 

akcji/udziałów 

Wartość bilansowa 

w tys. zł 

Cel nabycia 

1. 
Akcje 

SGB- Banku  S.A. 
7 229 722,90 strategiczny 

2. Udziały IPS 1 1,00 strategiczny 

3. Udział TUW 200 0,40 strategiczny 

 RAZEM 7 430 724,30 xxx 

• W portfelu Banku na dzień 31.12.2017 r. znajduje się 7 229 akcji Banku 

Zrzeszającego SGB – Bank S.A. w Poznaniu w kwocie 722,90 tys. zł o wartości 

nominalnej 100 zł za sztukę.  

• W portfelu Banku na dzień 31.12.2017 r. znajduje się 1 udział w Spółdzielni -

Spółdzielczy System Ochrony SGB w kwocie 1,00 tys. zł o wartości nominalnej  

1000,00 zł za sztukę.  

• W portfelu Banku na dzień 31.12.2017 r. znajduje się 200 udziałów w Towarzystwa 

Ubezpieczeń Wzajemnych „Wielkopolska” w kwocie 0,40 tys. zł o wartości 

nominalnej 2,00  zł za sztukę.  

 

Bank dokonując wyceny ekspozycji kapitałowych stosuje powszechnie obowiązujące 

zasady rachunkowości, zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniami 

Ministra Finansów w tym zakresie i tak: 

• aktywa finansowe i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez 

wynik finansowy wycenia się według wartości godziwej, a skutki zmiany wartości 

godziwej zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów z operacji 

finansowych, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie które ma zostać rozliczone przez 

przekazanie instrumentu kapitałowego, którego wartości godziwej nie można 

wiarygodnie ustalić należy wycenić według zamortyzowanego kosztu;  

• aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności wycenia się według 

zamortyzowanego kosztu, z uwzględnieniem metody efektywnej stopy procentowej; 
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15. EKSPOZYCJA NA RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ PRZYPISANE 

POZYCJOM NIEUWZGLĘDNIONYM W PORTFELU HANDLOWYM (CRR art. 448)  

 

Charakter ryzyka stopy procentowej i zasadnicze założenia oraz częstotliwość pomiarów 

ryzyka stopy procentowej (art. 448 a)  

 

Ryzyko stopy procentowej jest definiowane przez Bank, jako możliwy negatywny wpływ 

zmian stóp procentowych na wyniki finansowe oraz w konsekwencji na kształtowanie się 

poziomu funduszy własnych banku, w ramach którego bank wyróżnia następujące kategorie:  

1. ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania- wynika z różnic w czasie 

pomiędzy wystąpieniem zmian stóp procentowych aktywów, pasywów i zobowiązań 

pozabilansowych posiadających różne okresy przeszacowania stóp procentowych, 

(okres przeszacowania – okres (przedział czasowy), w którym możliwa jest zmiana 

obowiązującego oprocentowania dla aktywów i pasywów oraz zobowiązań 

pozabilansowych wrażliwych na stopę procentową);  

2. ryzyko bazowe – wynika z niedoskonałego powiązania (korelacji) stóp bazowych 

stosowanych w Banku, dla instrumentów generujących przychody i koszty odsetkowe; 

3. ryzyko opcji klienta – wynika z prawa, jakie posiada klient Banku do zmiany 

wielkości i harmonogramu przepływów gotówkowych aktywów, pasywów lub pozycji 

pozabilansowych Banku; 

4. ryzyko krzywej dochodowości – wynika ze zmiany relacji pomiędzy stopami 

procentowymi odnoszącymi się do różnych terminów, a dotyczącymi tego samego 

rynku lub indeksu. 

 

Monitorowanie i raportowanie ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej odbywa się 

z częstotliwością miesięczną,  przy wykorzystaniu następujących metod:  

 

1. metodę luki (jako podstawowe narzędzie analityczne), 

2. metodę symulacji zmian wyniku odsetkowego, 

3. analizę zmian wartości ekonomicznej banku, 

4. analizę podstawowych wskaźników związanych z ryzykiem stopy procentowej. 

 

Bank przeprowadza pomiar ryzyka stopy procentowej z częstotliwością miesięczną, dla 

wszystkich oprocentowanych pozycji bilansowych i pozabilansowych Banku. 
 

Analizy z zakresu oceny ryzyka otrzymują: 

 

1. w cyklach miesięcznych – Zarząd Banku, 

2. w cyklach kwartalnych – Rada Nadzorcza. 

 

Celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest utrzymanie zmienności wyniku 

finansowego  oraz bilansowej wartości zaktualizowanej kapitału, wynikającej ze zmian stóp 

procentowych, w granicach nie zagrażających bezpieczeństwu Banku i akceptowanych przez 

Radę Nadzorczą w ramach zatwierdzonej strategii działania Banku. 

Celem Banku jest utrzymanie niskiej wrażliwości wyniku odsetkowego na zmiany rynkowych 

stóp procentowych. Bank będzie utrzymywał pozycję luki (niedopasowanie pomiędzy 
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aktywami i pasywami wrażliwymi na zmiany stóp procentowych) w ramach przyjętych 

w procedurze zarządzania ryzykiem stopy procentowej limitów. 

 

Wahania w zakresie zysku, wartości gospodarczej lub innego stosownego wskaźnika 

używanego przez kierownictwo Banku do oceny skutków szokowych wzrostów lub 

spadków stóp procentowych (art. 448 b) 
  

Testy warunków skrajnych przeprowadzane są w związku z dokonywaną oceną potencjalnego 

wpływu na sytuację finansową banku dużych zmian parametrów rynkowych lub zmian 

w profilu ryzyka banku. Stanowią one narzędzie diagnostyczne oceniające stabilność 

przychodów banku w sytuacjach niekorzystnych.  

 

Bank dokonuje pomiaru wyniku odsetkowego w skali 12 miesięcy spowodowanej zmianą 

wszystkich stóp procentowych o dwa punkty procentowe – test warunków skrajnych. 

Według danych na dzień 31.12.2017 roku zmiana wyniku odsetkowego przy podanych 

poniżej warunkach wyniosła: 

1. przy spadku stóp procentowych o 200 punktów bazowych możliwość spadku 

dochodów odsetkowych o 776,5 tys. zł, co stanowi 10,4% funduszy własnych; 

2. przy wzroście stóp procentowych o 200 punktów bazowych możliwość wzrostu 

dochodu odsetkowego o 288,4 tys. zł., co stanowi 3,9% funduszy własnych. 

 w tys. zł 

Punkty bazowe 

( + ) wzrost / ( - ) spadek 

Zmiana wyniku odsetkowego 

w skali 12 m- cy 

 (+) 200 (+) 288,4 

(-) 200 (-) 776,5 

 

Powyższe wielkości wpływają znacząco na sytuację ekonomiczno-finansową Banku. 

 

Zmiana wartości ekonomicznej Banku na skutek zmian stóp procentowych o 200 p.b. stanowi 

oszacowaną stratę związaną z opóźnieniem przeszacowania aktywów i pasywów w stosunku 

do daty analizy. Na 31.12.2017 r. zmiana wartości ekonomicznej Banku wyniosła 28,2 tys. zł, 

co stanowi 0,38% funduszy własnych. Poziom ryzyka określa się jako niski. 

 
          

16. EKSPOZYCJA NA POZYCJE SEKURYTYZACYJNE (CRR art. 449)  

 

Na dzień 31.12.2017 r. Bank nie posiadał ekspozycji na pozycje sekurytyzacyjne. 

 

17. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 
 

1. W Banku funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, który jest dostosowany do struktury 

organizacyjnej, wielkości i stopnia złożoności działalności Banku. Celem systemu 

kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do 

zapewnienia: 

1) skuteczności i efektywności działania Banku, 

2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej, 

3) przestrzeganie zasad zarządzania ryzykiem w Banku, 
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4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i 

standardami rynkowymi. 

2. System kontroli wewnętrznej chroni zasoby Banku, zapewnia wysoką jakość  

i niezawodność informacji oraz zgodność działania z przepisami prawa, a także eliminuje 

występowanie nieprawidłowości i błędów.  

System kontroli wewnętrznej identyfikuje i ocenia istotne czynniki zewnętrzne 

i wewnętrzne, które mogą niekorzystnie wpłynąć m.in. na adekwatność kapitałową, 

rentowność operacji, wiarygodność sprawozdawczości, przestrzeganie przepisów 

i regulacji wewnętrznych. Obejmuje on  również m.in. mechanizmy kontroli wewnętrznej.  

Mechanizmy kontrolne przyjęte w Banku wbudowane są w funkcjonujące w Banku 

procesy, czynności, w codzienną działalność operacyjną Banku.  

3. W zakresie mechanizmów kontroli wewnętrznej w Banku funkcjonują w szczególności: 

1) zasady polityki, regulaminy i procedury obejmujące wszystkie obszary działalności, 

wraz z zasadami przyczyniające się do realizacji założeń strategii Banku, 

2) zasady, metody i techniki identyfikacji, pomiaru, monitorowania, oceny 

i kontrolowania poszczególnych rodzajów ryzyka, 

3) ustanowione limity ostrożnościowe ograniczające poziom ryzyka występującego 

w poszczególnych obszarach działania Banku, wraz z zasadami ustalania ich 

poziomu, monitorowania, aktualizowania, postępowania w przypadku przekroczeń, 

4) zasady funkcjonowania wewnętrznego systemu sprawozdawczości zarządczej, 

5) kontrola działalności na poszczególnych szczeblach wykonywana przez każdego 

pracownika oraz dodatkowo przez bezpośredniego zwierzchnika, mająca na celu 

weryfikację jakości i poprawności realizowanych w Banku zadań.  

4. Czynności kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego obejmują funkcjonujące 

niezależnie:  

1) kontrolę wewnętrzną,  

2) audyt wewnętrzny sprawowany przez Spółdzielczy System Ochrony SGB. 

5. Kontrola wewnętrzna stanowi podstawę weryfikacji procedur dotyczących prowadzonej 

przez Bank działalności oraz sprawności pozostałych mechanizmów kontrolnych na 

wszystkich szczeblach organizacyjnych. 

6. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem w Banku systemu zarządzania,  

tj. systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego 

adekwatność i skuteczność. 

Nadzór Rady Nadzorczej nad funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej obejmuje 

m.in.: 

1) akceptowanie zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, 

2) akceptowanie planów kontroli wewnętrznej,  

3) okresowe zapoznawanie się z informacją dotyczącą wszystkich obszarów kontroli 

wewnętrznej i audytu wewnętrznego,  

4) ocenę efektów działań podjętych w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości 

w funkcjonowaniu mechanizmów kontroli wewnętrznej, 

5) ocenę adekwatności i skuteczności funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej. 
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7. Zarząd odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz działanie skutecznego systemu 

zarządzania, tj. systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz 

procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego. 

Do zadań Zarządu, z punktu widzenia prawidłowego działania systemu kontroli 

wewnętrznej należy m.in.: 

1) zapewnienie ciągłości monitorowania efektywności mechanizmów kontrolnych oraz 

identyfikowania obszarów działalności, operacji, transakcji i czynności 

przeznaczonych do stałego monitorowania, 

2) wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie okresowej, co najmniej 

raz w roku, weryfikacji funkcjonujących w Banku mechanizmów i procedur 

kontroli wewnętrznej,  

3) określenie formy udokumentowania przeprowadzonego przeglądu i oceny 

efektywności wewnętrznych mechanizmów kontrolnych oraz wniosków 

wynikających z tych przeglądów, 

4) określenie trybu przekazania wewnątrz Banku raportu pokontrolnego/raportu,  

w celu podjęcia działań służących usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości 

mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz sposobu kontroli skorygowania tych 

nieprawidłowości, 

5) okresowe zapoznawanie się z informacją dotyczącą kontroli wewnętrznej i audytu 

wewnętrznego, 

6) zapewnienie ciągłości i skuteczności działania kontroli wewnętrznej, a także 

właściwej współpracy wszystkich pracowników Banku z komórką audytu 

wewnętrznego oraz dostępu osobom wykonującym czynności kontrolne/czynności 

audytowe do niezbędnych dokumentów źródłowych, w tym zawierających 

informacje poufne, 

7) ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej. 

8. W 2017 roku audyt wewnętrzny sprawowany był przez komórkę Audytu Wewnętrznego 

Spółdzielni. Zadaniem audytu wewnętrznego była ocena procesu zarządzania ryzykiem 

kredytowym i koncentracji zaangażowań. 

 

18. POLITYKA W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ (CRR art. 450)  

 

1. Realizując zapisy Uchwały nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 

4 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu 

zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków 

szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu 

szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki 

zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze 

w banku, zwanej dalej Uchwałą dokonano oceny obowiązującego w  Banku Spółdzielczym 

systemu wynagradzania i stwierdzono, że brak w nim elementów zachęcających 

pracowników do nadmiernego ryzyka. W Banku nie funkcjonuje system wynagradzania 

oparty na zmiennych składnikach wynagradzania w rozumieniu Uchwały. 

2. Bank realizując zapisy Uchwały i stosując wskazaną w niej zasadę proporcjonalności 

wprowadza niniejszą „Politykę zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących 

stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Błaszkach” zwaną dalej „Polityką”, 
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w ograniczonym zakresie, korzystając z możliwości indywidualnego określenia sposobu 

i zakresu stosowania przepisów dotyczących zmiennych składników wynagrodzeń.  

3. Bank nie jest znaczącą jednostką pod względem organizacji wewnętrznej oraz rodzaju, 

zakresu i złożoności prowadzonej działalności. Bank z uwagi na profil działania, charakter 

posiadanych w ofercie produktów oraz skalę działalności na rynku bankowym ustala, iż 

niniejsza Polityka dotyczyć będzie członków Zarządu Banku. 

4. Bank dokonał i raz w roku dokona analizy stanowisk, wymienionych w treści Uchwały 

oraz określi krąg pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil 

ryzyka Banku, jak również dokonał i raz w roku dokona analizy zasadności wprowadzenia 

systemu wynagradzania pracowników opartego na zmiennym składniku wynagrodzeń 

w rozumieniu Uchwały, w odniesieniu do konkretnych stanowisk, przy uwzględnieniu 

treści § 27 ust. 2 pkt. 1 Uchwały. „Polityka” stanowi załącznik do niniejszego 

opracowania. 

Informacje ilościowe: 

Informacje o sumie wypłaconych w 2017r. wynagrodzeń osobom zajmującym stanowiska 

kierownicze w rozumieniu uchwały 258/2011 KNF przedstawia  tabela poniżej: 

                 w tys. zł  

L.p. Stanowiska kierownicze Stałe składniki 

(netto) 

Zmienne składniki1) 

(netto) 

Ilość 

osób 

1. Członkowie Zarządu 207 13 3 

2. 
Pozostali pracownicy zajmujący 

stanowiska kierownicze zgodnie z 

uchwałą 258/2011 KNF 

- - - 

 

Informacje o sumie wypłaconych w 2017r. wynagrodzeń z tytułu motywacji nowo 

zatrudnionych oraz odpraw związanych z ustaniem stosunku zatrudnienia z osobami 

zajmującymi stanowiska kierownicze zgodnie z uchwałą 258/2011 KNF zawiera tabela 

poniżej: 

                                   w tys. zł 

L.p. Tytuł wynagrodzenia: Wartość (netto) 

1. Suma wypłat indywidualnych odpraw z tytułu zakończenia stosunku 

pracy z osobami na stanowiskach kierowniczych 

0 

2. Ilość osób, które otrzymało ww. wynagrodzenie 0 

3. Najwyższa kwota wypłacona pojedynczej osobie  0 

4. Suma wypłat zmiennych składników wynagradzania z tytułu 

nawiązania w 2017r. stosunku pracy z osobami na stanowiskach 

kierowniczych 

0 

5. Ilość osób, które otrzymało ww. wynagrodzenie 0 

6. Najwyższa kwota wypłacona pojedynczej osobie  0 
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19. DŹWIGNIA FINANSOWA (CRR art. 451) 

  

Wskaźnik dźwigni finansowej to wyrażony w procentach udział kapitału Tier I w łącznej 

kwocie aktywów według wartości bilansowej, powiększonej o łączną kwotę zobowiązań 

pozabilansowych udzielonych (po uwzględnieniu współczynnika konwersji kredytowej). 

W Banku przyjmuje się, jako długoterminowy cel kapitałowy utrzymanie minimalnej 

wielkości wskaźnika dźwigni finansowej na poziomie minimum 8%. 

Miara kapitału będąca podstawą do obliczenia wskaźnika dźwigni ( kapitał Tier I) na dzień 

31.12.2017 r. wynosiła 7 491,00 tys. zł. 

Łączna miara ekspozycji całkowitej, będąca podstawą obliczenia wskaźnika dźwigni, 

wyniosła 72 611 tys. zł. 

 

Zestawienie dotyczące uzgodnienia aktywów księgowych i ekspozycji wskaźnika dźwigni 

  Kwota mająca 

zastosowanie 

1 Aktywa razem według opublikowanych sprawozdań finansowych 72 622 

2 Korekta z tytułu jednostek objętych konsolidacją na potrzeby 

rachunkowości ale nieobjętych zakresem konsolidacji 

regulacyjnej 

0 

3 (Korekta z tytułu aktywów powierniczych ujętych w bilansie 

zgodnie z mającymi zastosowanie standardami rachunkowości ale 

wykluczonych z miary ekspozycji całkowitej składającej się na 

wskaźnik dźwigni zgodnie z art. 429 ust. 13 rozporządzenia (UE) 

nr 575/2013) 

0 

4 Korekta z tytułu instrumentów pochodnych 0 

5 Korekta z tytułu transakcji finansowych z użyciem papierów 

wartościowych (SFT) 

0 

6 Korekta z tytułu pozycji pozabilansowych (tj. konwersja na kwoty 

ekwiwalentu kredytowego ekspozycji pozabilansowych) 

-560 

EU-

6a 

(Korekta z tytułu ekspozycji wewnątrz grupy wykluczonych z 

miary ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik dźwigni 

zgodnie z art. 429 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 575/2013) 

0 

EU-

6b 

(Korekta z tytułu ekspozycji wykluczonych z miary ekspozycji 

całkowitej składającej się na wskaźnik dźwigni zgodnie z art. 429 

ust. 14 rozporządzenia (UE) nr 575/2013) 

0 

7 Inne korekty(rezerwa uznana z grudnia 2016 r.) 549 

8 Miara ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik 

dźwigni 

72 611 
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Wspólne ujawnienie wskaźnika dźwigni 

  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) 

72 155 

2 (Kwoty aktywów odliczane przy ustalaniu kapitału Tier I) 0 

3 Całkowite ekspozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów 

pochodnych, transakcji finansowanych z użyciem papierów 

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

72 155 

Ekspozycje z tytułu instrumentów pochodnych 

4 Koszt odtworzenia związany z wszystkimi transakcjami na 

instrumentach pochodnych (tj. z pominięciem kwalifikującego się 

zmiennego depozytu zabezpieczającego w gotówce) 

0 

5 Kwoty narzutu w odniesieniu do potencjalnej przyszłej ekspozycji 

związanej z wszystkimi transakcjami na instrumentach pochodnych 

(metoda wyceny według wartości rynkowej) 

0 

EU-

5a 

Ekspozycja obliczona według metody wyceny pierwotnej 

ekspozycji 

0 

6 Ubruttowienie zapewnionego zabezpieczenia instrumentów 

pochodnych jeżeli odliczono je od kwoty aktywów bilansowych 

zgodnie z mającymi zastosowanie standardami rachunkowości 

0 

7 (Odliczenia aktywów wierzytelności w odniesieniu do zmiennego 

depozytu zabezpieczającego w gotówce zapewnionego w 

transakcjach na instrumentach pochodnych) 

0 

8 (Wyłączone ekspozycje z tytułu transakcji rozliczanych za 

pośrednictwem klienta w odniesieniu do składnika rozliczanego z 

kontrahentem centralnym) 

0 

9 Skorygowana skuteczna wartość nominalna wystawionych 

kredytowych instrumentów pochodnych 

0 

10 (Skorygowana skuteczna wartość nominalna kompensat i odliczeń 

narzutów w odniesieniu do wystawionych kredytowych 

instrumentów pochodnych) 

0 

11 Całkowite ekspozycje z tytułu instrumentów pochodnych (suma 

wierszy 4-10) 

0 

Ekspozycje z tytułu transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 
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12 Aktywa z tytułu transakcji finansowanych z użyciem papierów 

wartościowych brutto (bez uwzględnienia kompensowania) po 

korekcie z tytułu transakcji księgowych dotyczących sprzedaży 

0 

13 (Skompensowane kwoty zobowiązań gotówkowych i 

wierzytelności gotówkowych w odniesieniu do aktywów tytułu 

transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 

brutto) 

0 

14 Ekspozycja na ryzyko kredytowe kontrahenta w odniesieniu do 

aktywów tytułu transakcji finansowanych z użyciem papierów 

wartościowych 

0 

EU-

14a 

Odstępstwo dotyczące transakcji finansowanych z użyciem 

papierów wartościowych: ekspozycja na ryzyko kredytowe 

kontrahenta zgodnie z art. 429 ust. 4 i art. 222 rozporządzenia 

(UE) nr 575/2013) 

0 

15 Ekspozycja z tytułu transakcji zawieranych przez pośrednika 0 

EU-

15a 

(Wyłączone ekspozycje z tytułu transakcji finansowanych z 

użyciem papierów wartościowych rozliczanych za pośrednictwem 

klienta w odniesieniu do składnika rozliczanego z kontrahentem 

centralnym) 

0 

16 Całkowite ekspozycje z tytułu transakcji finansowanych z 

użyciem papierów wartościowych (suma wierszy 12-15a) 

0 

Inne pozycje pozabilansowe 

17 Ekspozycje pozabilansowe wyrażone wartością nominalną brutto 1 016 

18 (Korekty z tytułu konwersji na kwoty ekwiwalentu kredytowego) -560 

19 Inne ekspozycje pozabilansowe (suma wierszy 17-18) 456 

Ekspozycje wyłączone zgodnie z art. 429 ust. 7 i 14 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (bilansowe 

i pozabilansowe) 

EU-

19a 

(Wyłączenie z ekspozycji wewnątrz grupy (na zasadzie 

nieskonsolidowanej) zgodnie z art. 429 ust. 7 rozporządzenia (UE) 

nr 575/2013) (bilansowe i pozabilansowe) 

0 

EU-

19b 

(Ekspozycje wyłączone zgodnie z art. 429 ust. 14 rozporządzenia 

(UE) nr 575/2013) (bilansowe i pozabilansowe) 

0 

Kapitał i miara ekspozycji całkowitej 

20 Kapitał Tier I 7 491 

21 Miara ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik 

dźwigni (suma wierszy 3, 11, 16, 19, EU-19a, EU-19b 

72 611 

Wskaźnik dźwigni 

22 Wskaźnik dźwigni 10,32% 

Wybór przepisów przejściowych i kwota wyłączonych pozycji powierniczych 
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EU-

23 

Wybór przepisów przejściowych na potrzeby określenia miary 

kapitału 

0 

EU-

24 

Kwota wyłączonych pozycji powierniczych zgodnie z art. 429 ust. 

11 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 

0 

 

 Podział ekspozycji bilansowych (z wyłączeniem instrumentów pochodnych, transakcji finansowanych 

z użyciem papierów wartościowych i ekspozycji wyłączonych 

  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: 

72 155 

EU-

2 

Ekspozycje zaliczane do portfela handlowego 0 

EU-

3 

Ekspozycje zaliczane do portfela bankowego w tym: 72 155 

EU-

4 

Obligacje zabezpieczone 0 

EU-

5 

Ekspozycje traktowane jako ekspozycje wobec państwa 445 

EU-

6 

Ekspozycje wobec samorządów regionalnych, wielostronnych 

banków rozwoju, organizacji międzynarodowych i podmiotów 

sektora publicznego których nie traktuje się jak państwa 

98 

EU-

7 

Instytucje 28 559 

EU-

8 

Ekspozycje zabezpieczone na nieruchomościach 25 213 

EU-

9 

Ekspozycje detaliczne 8 414 

EU-

10 

Przedsiębiorstwa 4 628 

EU-

11 

Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 1 404 

EU-

12 

Pozostałe ekspozycje (np. kapitałowe, sekurytyzacyjne i inne 

aktywa nie generujące zobowiązania kredytowego) 

3 394 
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Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej Bank klasyfikuje do ryzyk nieistotnych; zarządzanie 

tym rodzajem ryzyka odbywa się w ramach ryzyka kapitałowego – w oparciu o zatwierdzoną 

w Banku Strategię zarządzania i planowania kapitałowego. 

Takie podejście wynika z faktu, że Bank do obliczania aktywów ważonych ryzykiem stosuje 

metodę standardową (co ogranicza nadmierną możliwość wykorzystywania niższych wag 

ryzyka). W związku z tym zachowanie odpowiednich współczynników kapitałowych, 

powoduje, że wskaźnik dźwigni utrzymuje się również na bezpiecznym poziomie. 

Wskaźnik dźwigni finansowej na koniec grudnia 2017 roku zmniejszył się w stosunku do 

grudnia 2016 roku o 0,46 pp. 

 

 

20. INFORMACJA O SPEŁNIENIU PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ I 

ZARZĄDU WYMOGÓW OKREŚLONYCH W ART. 22aa USTAWY PRAWO 

BANKOWE 

 

Członków Rady Nadzorczej powołuje zgodnie ze Statutem Zebranie Przedstawicieli. Zarząd 

powoływany jest przez Radę Nadzorczą. 

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu zgodnie z art. 22aa Ustawy Prawo bankowe 

podlegają ocenie odpowiedniości, uwzględniającej posiadaną wiedzę, umiejętności 

i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych obowiązków 

oraz że dają rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków.  

Członkowie Zarządu zostali ocenieni pozytywnie /indywidualnie i kolegialnie/ przez Radę 

Nadzorczą w dniu 29.03.2018 r. 

Członkowie Rady Nadzorczej zostali ocenieni pozytywnie /indywidualnie i kolegialnie/ przez 

Zebranie Przedstawicieli w dniu 28.06.2018 poprzez podjęcie stosownych uchwał. 

 

Błaszki, dnia 04.07.2018 r. 

 

Sporządziła: Maria Filipowska   ……………………. 

 

Małgorzata Wągrowska       ……………………. 

 

 

ZARZĄD BANKU 

 

Jerzy Jałowy – Prezes Zarządu   …………………………. 

Anna Kędzia – Członek Zarządu   …………………………. 

Ewa Wzgarda  – Członek Zarządu  ………………….……… 
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Załącznik nr 1 do  

Ujawnienia informacji dotyczących  

ryzyka, funduszy własnych, 

wymogów kapitałowych, polityki w 

 zakresie wynagrodzeń i innych  

informacji wg stanu na 31.12.2017 r. 

 

 

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem (art. 435.1.a) 

W procesie zarządzania ryzykiem, strategiczne cele dla Banku zatwierdza Rada Nadzorcza. 

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.  

Do ryzyk istotnych w 2017 r. Bank zaliczał: 

1. ryzyko kredytowe, 

2. ryzyko operacyjne, 

3. ryzyko koncentracji, 

4. ryzyko płynności, 

5. ryzyko stopy procentowej, 

6. ryzyko braku zgodności, 

7. ryzyko kapitałowe. 

 

Proces zarządzania ryzykiem w Banku obejmuje gromadzenie informacji, identyfikację 

i ocenę ryzyka, limitowanie ryzyka, pomiar i monitorowanie ryzyka, raportowanie oraz 

stosowanie narzędzi redukcji ryzyka (działań zapobiegawczych).  

 

Główne cele strategiczne w zakresie poszczególnych rodzajów ryzyka przedstawia poniższa 

tabela: 

 

Rodzaj ryzyka Cele strategiczne 

Ryzyko 

kredytowe, w tym 

ryzyko 

koncentracji oraz 

ryzyko 

detalicznych 

ekspozycji 

kredytowych 

a) wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem kredytowym zapewniającego stabilny 

rozwój optymalnego jakościowo portfela kredytowego, 

b) dostarczanie Zarządowi Banku informacji o portfelu kredytowym umożliwiających 

podejmowanie ostrożnościowych, zasadnych decyzji dotyczących działalności 

kredytowej Banku. 

c) utrzymanie jakości portfela kredytowego Banku, wyrażonej udziałem kredytów 

zagrożonych w kredytach ogółem na poziomie nie wyższym od 9%, 

d) utrzymanie pokrycia rezerwami celowymi należności zagrożonych od podmiotów 

sektor niefinansowego i instytucji rządowych lub samorządowych na poziomie co 

najmniej 30%, 

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

kredytami) aktywów banku, 

f) utrzymywanie umiarkowanie zdywersyfikowanego portfela kredytowego z zakresie 

uwarunkowanym terenem działania Banku, 

g) bezwzględne przestrzeganie limitów koncentracji zaangażowań określonych w CRR, 

h) wdrożenie, weryfikacja i aktualizację Zasad identyfikacji, pomiaru i monitorowania 

ryzyka kredytowego z uwzględnieniem ryzyka koncentracji oraz ryzyka detalicznych 
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ekspozycji kredytowych w Banku Spółdzielczym w Błaszkach, 

i) wdrożenie, weryfikacja i zarządzania ryzykiem w obszarze związanym z detalicznymi 

ekspozycjami kredytowymi, które będą uwzględniały w sposób adekwatny do skali 

prowadzonej działalności zapisy dobrych praktyk w zakresie zarządzania detalicznymi 

ekspozycjami kredytowymi. 

j) prowadzenie działalności w zakresie związanym z udzielaniem detalicznych 

ekspozycji kredytowych mającej na celu utrzymanie zaangażowania na nieistotnym 

poziomie, 

k) utrzymywanie udziału portfela detalicznych ekspozycji zagrożonych na poziomie nie 

wyższym od 5% całego portfela detalicznych ekspozycji kredytowych, 

l) zaangażowanie się w detaliczne ekspozycje kredytowe maksymalnie do 5% ich 

udziału w portfelu kredytowym. 

Ryzykiem 

ekspozycji 

kredytowych 

zabezpieczonych 

hipotecznie
 

a) wdrożenie, weryfikacja i aktualizacja zasad zarządzania ryzykiem w obszarze 

związanym z detalicznymi ekspozycjami kredytowymi, które będą uwzględniały w 

sposób adekwatny do skali prowadzonej działalności zapisy dobrych praktyk w 

zakresie zarządzania detalicznymi ekspozycjami kredytowymi, 

b) prowadzenie działalności w zakresie związanym z udzielaniem kredytów 

zabezpieczonych hipotecznie mającej na celu utrzymanie zaangażowania na 

nieistotnym poziomie, 

c) utrzymywanie udziału portfela kredytów zagrożonych zabezpieczonych hipotecznie 

na poziomie nie wyższym od 8% całego portfela kredytowego, 

d) zaangażowanie się w ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie na 

nieruchomościach mieszkaniowych – maksymalnie do 12% ich udziału w portfelu 

kredytowym, 

e) zaangażowanie się w ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie na 

nieruchomościach komercyjnych – maksymalnie do 90% ich udziału w portfelu 

kredytowym, 

Ryzyko płynności a) zapewnienie finansowania aktywów i terminowego wykonania zobowiązań w toku 

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

konieczności poniesienia straty, 

b) zapobieganie powstania sytuacji kryzysowej, zwłaszcza z powodu czynników 

wewnątrzbankowych oraz posiadanie aktualnego i skutecznego planu awaryjnego na 

wypadek wystąpienia takiej sytuacji. 

Ryzyko stopy 

procentowej  

a) optymalizacja wyniku odsetkowego w warunkach zmienności rynkowych stóp 

procentowych;  

b) ograniczanie negatywnego wpływu zmian stóp procentowych poprzez doskonalenie 

narzędzi pomiaru i odpowiednie kształtowanie struktury aktywów i pasywów 

wrażliwych na zmiany stóp procentowych; 

c) utrzymywanie poziomu ryzyka w ramach ustanowionych limitów opisanych w 

wewnętrznej procedurze dotyczącej zasad zarządzania ryzykiem stopy procentowej.  

Ryzyko 

operacyjne  

a) 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 od niego niezależne; 

b) automatyzację procesów realizowanych w Banku, pozwalającą w sposób bezpieczny 

zredukować ryzyko wynikające z błędów ludzkich, 

c) wdrożenie efektywnej struktury zarządzania ryzykiem operacyjnym, w tym określenie 

ról i odpowiedzialności w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym; 

Ryzyko braku 

zgodności 

a) zapewnienie działania Banku zgodnego z przepisami prawa, regulacjami 

wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi;  

b) zapewnienie zgodności regulacji wewnętrznych Banku z przepisami zewnętrznymi, 

c) dążenie i dbałość o wizerunek zewnętrzny Banku rozumianego jako instytucja 

zaufania publicznego, pozytywny odbiór przez klientów, przejrzystość działań Banku 

wobec klientów, stworzenie kadry pracowniczej identyfikującej się z Bankiem, dobrze 

zorganizowanej wewnętrznie dla realizacji wspólnych celów wytyczonych przez 

Bank.  

Ryzyko a) dążenie do zapewnienia odpowiedniej struktury oraz systematycznego wzrostu 
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kapitałowe  funduszy własnych, adekwatnych do skali i rodzaju prowadzonej działalności; 

b) ograniczenie wyznaczania łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko do rodzajów ryzyka 

przewidzianych przez przepisy prawa przy założeniu braku prowadzenia działalności 

handlowej; 

c) posiadanie minimalnej wielkości łącznego współczynnika kapitałowego na poziomie 

15%;  

d) posiadanie minimalnej wielkości współczynnika kapitału Tier I na poziomie 14%; 

e) posiadanie minimalnej wielkości współczynnika kapitału podstawowego Tier I 

na poziomie 14%; 

f) obciążenie kapitałem wewnętrznym funduszy własnych na maksymalnym poziomie 

61%; tym samym posiadanie wewnętrznego współczynnika kapitałowego na 

minimalnym poziomie 13%;  

g)  dążenie do takiej struktury funduszy Tier I, aby kapitał rezerwowy stanowił 97% 

funduszy Tier I; 

h)  dywersyfikacja funduszu udziałowego poprzez uzyskanie ograniczenia pakietów 

udziałów do 5% funduszu udziałowego, 

i) przekazywanie na fundusze własne minimum 90% nadwyżki bilansowej; 

j) posiadanie  zaangażowania kapitałowego w kapitał zakładowy Banku Zrzeszającego 

na poziomie minimum 0,5% własnych sumy bilansowej Banku; 

k) ograniczenie jednostkowego zaangażowania kapitałowego w instytucjach 

finansowych, bankach krajowych, zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji  w 

taki sposób, aby umniejszenie funduszy własnych Banku z tego tytułu nie stanowiło 

zagrożenia dla celów określonych w pkt. c), d), e); 

l)   nie angażowanie się kapitałowe w podmioty będące Uczestnikami Systemu Ochrony, 

za wyjątkiem Banku Zrzeszającego;  

 

Struktura i organizacja procesu zarządzania ryzykiem  (art. 435.1.b) 

W procesie zarządzania ryzykiem bankowym w Banku uczestniczą: 

1) Rada Nadzorcza; 

2) Zarząd; 

3) Zespół – funkcjonujący w Banku Zespół analiz i ryzyka bankowego (kierujący komórką 

monitorowania ryzyka jest jednocześnie kierującym komórką ds. zgodności) 

4) komórki organizacyjne (lub wyznaczone osoby w Banku). 

 

Zakres i rodzaj raportowania i pomiaru ryzyka (art. 435.1.c) 

Podstawą monitorowania procesu zarządzania ryzykiem w Banku jest ustanowiony system 

informacji zarządczej (SIZ), który dostarcza informacji na temat: 

1) rodzajów i wielkości ryzyka w działalności Banku;  

2) profilu ryzyka;  

3) stopnia wykorzystania limitów wewnętrznych;  

4) wyników testów warunków skrajnych;  

5) skutków decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem.  

 
Bank stosuje metody identyfikowania i pomiaru ryzyka związanego z jego działalnością 

dostosowane do profilu, skali i złożoności ryzyka, w przypadku wątpliwości w zakresie poziomu 

ryzyka.  

Częstotliwość pomiaru ryzyka dostosowana jest do wielkości oraz charakteru poszczególnych 

rodzajów ryzyka w działalności Banku.  

Metody lub systemy pomiaru ryzyka, w szczególności ich założenia są poddawane okresowej 

ocenie uwzględniającej testowanie i weryfikację historyczną.  
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Do pomiary ryzyka Bank wykorzystuje system bankowy Novum Bank  Enterprise (NOE) 

oraz dodatkowe aplikacje informatyczne wspierające proces pomiaru ryzyka. 

 

Zasady polityki stosowania zabezpieczeń i ograniczania ryzyka oraz strategie i procesy 

monitorowania skuteczności zabezpieczeń i metod ograniczania ryzyka (art. 435.1.d)  

Zasady polityki stosowania zabezpieczeń i ograniczania ryzyka oraz strategie i procesy 

monitorowania skuteczności zabezpieczeń i metod ograniczania ryzyka (art. 435.1.d)  

Zasady polityki stosowania zabezpieczeń i ograniczania ryzyka oraz strategie i procesy 

monitorowania skuteczności zabezpieczeń i metod ograniczania ryzyka opisane zostały 

w poniższych  regulacjach wewnętrznych Banku: 

1. Instrukcja prowadzenia monitoringu ekspozycji kredytowych klientów 

indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Błaszkach; 

2. Zasadach udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Banku Spółdzielczym 

w Błaszkach - Podręcznik kredytowy; 

3. Zasady udzielania kredytów konsumenckich - Podręcznik kredytowy;  

4. Zasady udzielania kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie klientom 

indywidualnym w Banku Spółdzielczym w Błaszkach – Podręcznik kredytowy;  

5. Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw na ryzyko związane 

z działalnością Banku w Banku Spółdzielczym w Błaszkach, 

6. Instrukcja prawnych form zabezpieczeń wierzytelności banku w Banku Spółdzielczym 

w Błaszkach, 

7. Instrukcja kredytowania jednostek samorządu terytorialnego w Banku Spółdzielczym 

w Błaszkach. 

Podejmowanie przez Bank działań zabezpieczających obejmuje regulacje (polityki, plany 

awaryjne, instrukcje, procedury), systemy limitów wewnętrznych odpowiednich do skali 

i złożoności działalności, kontrolę ryzyka oraz rekomendacje i zalecenia dla jednostek 

organizacyjnych Banku. Wewnętrzne limity ostrożnościowe określane są w oparciu 

o regulacje nadzorcze, Strategię oraz Plan Finansowy Banku. Wysokość limitów 

opracowywana jest na podstawie analiz historycznych, stopnia wykorzystania limitów, 

apetytu na ryzyko, wysokości ryzyka którym jest obciążona pozycja objęta ryzykiem oraz 

analizę wpływu zrealizowania się limitu w maksymalnej wysokości na sytuacje finansową 

Banku.   

Stosowane w Banku procedury wewnętrzne określają sytuacje, w których dopuszczalne jest 

przekroczenie limitów wewnętrznych, warunki akceptacji ich przekroczenia oraz sposób 

postępowania. W ramach pomiaru ryzyka Bank przeprowadza testy warunków skrajnych dla 

wszystkich mierzalnych rodzajów ryzyka, które zostały uznane za istotne. Bank dokłada 

staranności aby zakres i założenia przyjmowane w przeprowadzanych testach warunków 

skrajnych dawały podstawy rzetelnej oceny ryzyka. Zakres przeprowadzania testów 

warunków skrajnych w Banku jest współmierny do charakteru, rozmiaru i skali działalności 

banku, złożoności modelu biznesowego oraz profilu ryzyka. 
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W celu ograniczenia ryzyka kredytowego Bank stosuje zabezpieczenia: 

1) weksel własny in blanco; 

2) poręczenie wekslowe (awal); 

3) poręczenie cywilne; 

4) gwarancję bankową; 

5) przelew (cesję) wierzytelności; 

6) przewłaszczenie na zabezpieczenie; 

7) zastaw rejestrowy; 

8) zastaw finansowy; 

9) kaucję; 

10) blokadę środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych; 

11) hipotekę; 

12) oświadczenie patronackie; 

13) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w akcie notarialnym. 

Bank ustala zabezpieczenia w porozumieniu z ustanawiającym, biorąc pod uwagę:  

1) rodzaj i wysokość zobowiązania oraz okres, na jaki środki zostają przekazane; 

2) status prawny ustanawiającego; 

3) sytuację finansową i gospodarczą ustanawiającego oraz podmiotów powiązanych 

z nim kapitałowo lub organizacyjnie; 

4) istnienie powiązań organizacyjnych lub gospodarczych pomiędzy kredytobiorcą 

a ustanawiającym będącym osobą trzecią; 

5) typowe oraz indywidualne ryzyko związane z przekazaniem środków; 

6) cechy danego zabezpieczenia wynikające z dotyczących go przepisów prawa oraz 

umów o ustanowienie zabezpieczenia (np. sposób ustanowienia zabezpieczenia, 

przesłanki i zakres odpowiedzialności wynikającej z zabezpieczenia, sposób realizacji 

uprawnień Banku); 

7) przewidywany nakład pracy Banku oraz związane z ustanowieniem zabezpieczenia 

koszty Banku oraz klientów Banku; 

8) realną możliwość oraz długość przewidywanego terminu pełnego zaspokojenia 

roszczeń Banku z przyjętego zabezpieczenia; 

9) istniejące już obciążenia na rzeczy mającej stanowić przedmiot zabezpieczenia 

(w przypadku zabezpieczeń rzeczowych) oraz zadłużenie ustanawiającego (w 

przypadku zabezpieczenia osobistego); 

10) rynkową wartość zabezpieczenia; 

11) realną możliwość zaspokojenia się Banku z proponowanych zabezpieczeń w trakcie 

postępowania egzekucyjnego lub upadłościowego. 
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Załącznik nr 2 do  

Ujawnienia informacji dotyczących  

ryzyka, funduszy własnych, 

wymogów kapitałowych, polityki w 

 zakresie wynagrodzeń i innych  

informacji wg stanu na 31.12.2017r. 

 

Płynność ujawnienia: 

 

 

1. Rola i zakres odpowiedzialności jednostek biznesowych oraz komitetów 

zaangażowanych w zarządzanie ryzykiem płynności. 

 

W procesie identyfikacji, pomiaru i oceny ryzyka płynności uczestniczą: Rada Nadzorcza, 

Zarząd Banku, Komórka zarządzająca, Komórka monitorująca, pozostałe komórki 

i jednostki organizacyjne Banku.  

Zakres odpowiedzialności za zarządzanie ryzykiem płynności: 

Rada Nadzorcza Banku: 

1. Zatwierdza Strategię Banku, Plan Finansowy oraz Plan pozyskania długoterminowych 

źródeł finansowania, 

2. Określa akceptowany ogólny poziom ryzyka Banku, 

3. Pełni funkcję kontrolną w odniesieniu do zarządzania ryzykiem płynności 

podejmowanym przez Bank. 

Zarząd Banku: 

1. Odpowiada za stworzenie skutecznego systemu zarządzania ryzykiem płynności 

(opracowanie pisemnych zasad oraz procedur), oraz za realizację Planu 

Strategicznego, Planu Finansowego Banku w zakresie ryzyka płynności, a także 

sprawuje nadzór nad efektywnym procesem zarządzania tym ryzykiem, 

2. Odpowiada za ustanowienie procesu zarządzanie ryzykiem płynności w sposób 

zapewniający utrzymanie płynności bieżącej, krótkoterminowej, średnioterminowej 

oraz długoterminowej w normalnych warunkach, jak i w przypadku wystąpienia 

zdarzeń kryzysowych, 

3. Dostosowuje strukturę organizacyjną Banku oraz stopień zaawansowania metod 

zarządzania ryzykiem płynności do charakteru, rozmiaru i skali działalności Banku, 

złożoności modelu biznesowego oraz profilu ryzyka banku, 

4. Precyzyjnie i jednoznacznie określa tolerancję ryzyka płynności i finansowania 

adekwatną do strategii  

5. Sprawuje kontrolę nad stworzeniem odpowiedniego systemu raportowania, 

6. Odpowiada za dostosowanie rodzajów i wielkości ryzyka oraz procesu zarządzania do 

akceptowanego przez Radę Nadzorczą ogólnego poziomu ryzyka oraz za właściwe 

sformalizowanie i zaawansowanie tego procesu, 

7. Odpowiada za przydzielenie adekwatnych środków technicznych (zapewniających 

sprawne gromadzenie i przetwarzanie informacji dla celów zarządzania ryzykiem 

płynności) oraz dobór personelu do zarządzania ryzykiem płynności i finansowania, 

8. Przeprowadza co najmniej raz w roku przegląd polityki zarządzania ryzykiem 

płynności i finansowania oraz oceny mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie 

zarządzania ryzykiem, wprowadzając w razie potrzeby (w razie poważnych zmian 

profilu działalności Banku lub zasadniczych zmian sytuacji rynkowej), niezbędne 

korekty i udoskonalenia, 
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Komórka zarządzająca: 

1. Utrzymanie środków na rachunku bieżącym w Banku Zrzeszającym w ilości 

zapewniającej wywiązanie się z bieżących i przyszłych zobowiązań Banku, 

2. Bieżące zarządzanie środkami pieniężnymi w kasach Banku, 

3. Utrzymywanie krótkoterminowej, średnioterminowej i długoterminowej płynności 

Banku, 

4. Maksymalizowanie dochodów z przeprowadzanych transakcji (zapewnienie 

maksymalizacji dochodów, przy jednoczesnym utrzymaniu bezpiecznego poziomu 

ryzyka płynności i finansowania), 

5. Prawidłowość i bezpieczeństwo zawieranych transakcji, 

6. Opracowywania prognoz przepływów finansowych Banku, 

7. Realizację działań awaryjnych. 

Komórka monitorująca: 

1. Opracowywanie i cykliczną weryfikację zasad zarządzania ryzykiem płynności, 

2. Obliczanie i utrzymywanie poziomu nadzorczych miar płynności, 

3. Wyznaczanie wskaźnika LCR i wskaźnika NSFR, 

4. Identyfikację, pomiar, monitorowanie i analizę poziom ryzyka płynności,  

5. Opracowanie limitów dotyczących ryzyka płynności, 

6. Identyfikację zagrożeń mających wpływ na płynność finansową Banku, oraz 

dokonywanie pomiaru i kontroli ryzyka związanego z płynnością, zgodnie 

z procedurami ustalonymi przez Zarząd Banku, 

7. Uczestnictwo w opracowaniu polityki prowadzenia działalności – Planu 

Strategicznego Banku, 

8. Uczestnictwo w opracowaniu Planu finansowego oraz Planu pozyskania i utrzymania 

środków stabilnych,  przy uwzględnieniu ustalonych limitów ostrożnościowych, 

9. Weryfikację planów awaryjnych komórek i jednostek organizacyjnych, w celu 

zapewnienia spójności działań, 

10. Sporządzanie informacji zawierające ocenę ryzyka płynności wraz ze stosownymi 

wnioskami dla Zarządu i Rady Nadzorczej, 

11. Realizację działań awaryjnych. 

Każdy pracownik Banku zobowiązany jest do: 

1. Realizacji Planu Strategicznego, Planu Finansowego Banku w zakresie pozyskiwania 

depozytów i udzielania kredytów, 

2. Realizacji Planu pozyskania długoterminowych źródeł finansowania, 

3. Zgłaszania kierownictwu informacji o niepokojących sygnałach, mogących wpłynąć 

niekorzystnie na sytuację Banku (obserwacja zachowań klientów), 

4. Dbania o jak najlepszy wizerunek Banku, oraz do rzetelnej obsługi klientów, 

5. Kształtowania pozytywnych relacji z klientami Banku. 

 

2. Sposób pozyskiwania finansowania działalności.  

 

Głównym źródłem finansowania działalności Banku są depozyty od podmiotów 

niefinansowych oraz podmiotów sektora rządowego i samorządowego. 

Bank świadczy usługi dla następujących głównych grup klientów:  

• osoby fizyczne,  

• rolnicy,  

• rzemiosło, małe i średnie przedsiębiorstwa,  

• jednostki samorządowe. 

Strategia Banku zorientowana jest na określenie potrzeb i spełniania oczekiwań Klientów. 
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Zobowiązania wobec podmiotów sektora niefinansowego oraz podmiotów sektora 

rządowego i samorządowego stanowią główne źródło pozyskanych środków Banku. 

Fundusze własne Banku stanowią najbardziej stabilne źródło finansowania 

długoterminowego. 

Bank dąży do takiego konstruowania produktów depozytowych, aby były optymalne pod 

kątem ryzyka płynności. 

W 2017 roku Bank nie korzystał z finansowania działalności środkami pozyskanymi 

w formie kredytów z Banku Zrzeszającego. 

 

3. Stopień scentralizowania funkcji skarbowych i funkcji zarządzania płynnością. 

 

Funkcje skarbowe w Banku są w pełni scentralizowane i są wykonywane przez komórkę 

zarządzającą oraz komórkę monitorującą, zgodnie z zapisami obowiązujących w Banku 

przepisów m.in.  „Zasadami identyfikacji, pomiaru i monitorowania ryzyka płynności 

i finansowania w Banku Spółdzielczym w Błaszkach” oraz „Polityką zarządzania 

ryzykiem płynności i finansowania w Banku Spółdzielczym w Błaszkach”. Punkt Obsługi 

Bankowej nie wykonuje samodzielnie funkcji skarbowych. 

 

4. Zasady funkcjonowania w ramach zrzeszenia.  

 

Bank Spółdzielczy w Błaszkach jest zrzeszony w Zrzeszeniu SGB. Bank Zrzeszający 

prowadzi rachunki Banku Spółdzielczego w Błaszkach oraz przeprowadza jego 

rozliczenia pieniężne, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz jednolitym wzorem 

umowy rachunku bankowego. Wszystkie swoje nadwyżki środków Bank lokuje w Banku 

Zrzeszającym. 

Bank Spółdzielczy w Błaszkach wraz z innymi bankami spółdzielczymi i z Bankiem 

Zrzeszającym tworzy System Ochrony Instytucjonalnej, który zapewnia jego uczestnikom 

stabilność i bezpieczne działanie. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do realizacji działań 

związanych z funkcjonowaniem mechanizmów kontroli, ograniczania oraz 

klasyfikowania ryzyka, utrzymywania odpowiedniego poziomu środków na rachunku 

Minimum Depozytowego, dokonywania wpłat na Fundusz Pomocowy, przestrzegania 

ustanowionych przez Spółdzielnię limitów wewnętrznych.  

Zgodnie z decyzją KNF, Bank Spółdzielczy w Błaszkach jako uczestnik Systemu 

Ochrony SGB jest zwolniony z obowiązku spełniania indywidualnego minimalnego 

wskaźnika płynności LCR.   

 

 

5. Rozmiar i skład nadwyżki płynności  

 
Lp Nazwa nadwyżki Wartość części składowej nadwyżki 

1 Norma krótkoterminowa ponad minimum 

 M1 0,14 / 10 354 

2 Norma długoterminowa ponad minimum 

 M2 3,76 / 5 918 

3 LCR ponad minimum 

 LCR 252% / 4 027 
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6. Wielkość miar płynności oraz wskaźnika LCR.  

 
Lp Nazwa Wielkość Limit wynikający z przepisów 

1 Norma krótkoterminowa 0,34 0,20 

2 Norma długoterminowa 4,76 1,00 

3 Wskaźnik LCR 332% 80%/w IPS 64% 

 

7. Urealniona luka płynności dla pierwszych trzech przedziałów z uwzględnieniem 

pozycji bilansowych i pozabilansowych oraz skumulowane luki płynności  

 
Lp Przedział płynności Luka 

bilansowa 

prosta 

Luka bilansowa 

skumulowana 

Luka prosta (z 

pozabilansem) 

Luka 

skumulowana(z 

pozabilansem) 

1 Przedział do 1 miesiąca 7 647 7 647 7 238 7 238 

2 Przedział do 3 miesięcy 4 353 11 999 4 268 11 506 

3 Przedział do 6 miesięcy 2 948 14 947 2 514 14 020 

 

8. Dodatkowe zabezpieczenia płynności funkcjonujące w zrzeszeniu. 

 

Bank Spółdzielczy w Błaszkach prowadzi działalność kredytową w ramach posiadanych 

środków. Bank Spółdzielczy może wykorzystywać, do prowadzenia działalności 

bankowej środki finansowe Zrzeszenia, pozyskiwane w formie kredytów, udzielanych 

przez Bank Zrzeszający. Warunki i tryb udzielania kredytów na finansowanie działalności 

bankowej określają odpowiednie regulaminy. Bank Zrzeszający uczestniczy 

w finansowaniu przedsięwzięć, które przekraczają możliwości kapitałowe Banku 

Spółdzielczego, poprzez konsorcja bankowe lub samodzielne finansowanie. Procedury 

dotyczące udzielania, zabezpieczania, wykorzystywania, obsługi, monitorowania ryzyka 

oraz windykacji kredytów konsorcjalnych ustalają banki uczestniczące w konsorcjum. 

Konsorcja mogą być inicjowane przez Bank Spółdzielczy lub Bank Zrzeszający. 

Bank Spółdzielczy w Błaszkach uczestniczy w Systemie Ochrony Instytucjonalnej wraz 

z innymi bankami spółdzielczymi oraz z Bankiem Zrzeszającym. Celem funkcjonowania 

Spółdzielczego Systemu Ochrony jest zapewnienie płynności i wypłacalności każdego 

Uczestnika. Skutecznym mechanizmem zapewnienia płynności Uczestników Systemu 

Ochrony, a w szczególności zabezpieczenia płynności bieżącej jest Minimum 

Depozytowe. System udziela Uczestnikom również pomocy finansowej z Funduszu 

Pomocowego niezwłocznie po zgłoszeniu problemów z płynnością lub wypłacalnością na 

zasadach określonych w umowie. 

 

9. Aspekty ryzyka płynności, na które narażony jest Bank. 

 

Do głównych źródeł występowania ryzyka płynności w Banku zalicza się: 

1) Niedopasowanie terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów Banku, 

2) Ryzyka związane ze stroną pasywną bilansu Banku: 

a) Ryzyko nieprzewidywalnego zachowania się deponentów, 

b) Ryzyko związane ze zdolnością pozyskania depozytów, oraz zaciągania 

kredytów i pożyczek, 

c) Ryzyko poniesienia nieplanowanych kosztów, powodujące obniżenie wyniku 

finansowego Banku; 

3) Ryzyka związane ze stroną aktywną bilansu Banku:  
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a) Ryzyko braku wystarczającej ilości aktywów płynnych, lub możliwości zbycia 

tych aktywów, 

b) Ryzyko braku wystarczającej ilości środków pieniężnych w kasach Banku, 

c) Ryzyko niedotrzymania terminów spłat kredytów oraz innych należności; 

4)  Ryzyko dużych koncentracji zobowiązań i należności, 

5)  Inne czynniki wpływające na ryzyko płynności Banku, do których zaliczamy: 

a) Wzrost aktywów niepracujących,  

b) Brak możliwości pozyskiwania nowych klientów, 

c) Zmiany przepisów prawnych, mogących wpłynąć na spadek depozytów 

w Banku. 

 

10. Sposób dywersyfikacji źródeł finansowania. 

 

Bank dywersyfikuje  źródła finansowania poprzez: 

a) oferowanie produktów depozytowych klientom z sektora niefinansowego, 

budżetowego i finansowego, 

b) ograniczanie depozytów dużych deponentów, 

c) różne terminy wymagalności depozytów, 

d) różny charakter depozytów: depozyty terminowe i bieżące itp. 

 

11. Techniki ograniczania ryzyka płynności. 

 

Do podstawowych technik ograniczania ryzyka płynności można zaliczyć: 

1. Kształtowanie struktury aktywów i pasywów (zapadalności/wymagalności) w taki 

sposób, aby dopasować ją do potrzeb wynikających z cyklu działalności Banku; 

2. Utrzymywanie odpowiednich zasobów aktywów płynnych dla zapewnienia 

nieprzewidzianego zapotrzebowania na środki, na poziomie uzależnionym od 

stabilności depozytów oraz prawdopodobieństwa szybkiego wzrostu portfela 

kredytowego; 

3. Ograniczanie koncentracji wierzytelności, zaangażowań wobec udziałowców i grup 

powiązanych kapitałowo i organizacyjnie oraz innych nadmiernych zaangażowań; 

4. Wyodrębnienie stabilnych źródeł finansowania i podejmowanie działań w celu ich 

powiększenia; 

5. Utrzymywanie zróżnicowanej bazy depozytowej, zarówno w kategoriach 

terminowości, jak i podmiotowości klientów (ograniczanie uzależnienia od 

poszczególnych źródeł finansowania); 

6. Trafne prognozy krótko-, średnio- i długoterminowe dotyczące przepływów 

pieniężnych; 

7. Wypracowywanie technik szybkiego reagowania na działanie czynników 

zewnętrznych; 

8. Kształtowanie właściwych relacji z klientami – zarówno kredytobiorcami, jak 

i deponentami – w celu zmniejszenia niepewności co do ewentualnych zachowań w 

momencie powstania sytuacji kryzysowej. 

9 Systematyczne testowanie planu awaryjnego płynności zapewniającego niezakłócone 

prowadzenie działalności w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, 

10.  Utrzymywanie Minimum Depozytowego w Banku Zrzeszającym, 

11.  Stosowanie limitów ograniczających ryzyko płynności, w tym wewnętrznych limitów 

systemu ochrony.  

12. Systematyczne przeprowadzanie audytu systemu zarządzania ryzykiem płynności 

przez pracowników jednostki zarządzającej systemem ochrony. 
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12. Pojęcia stosowane w procesie mierzenia pozycji płynności i ryzyka płynności.  

 

Do podstawowych pojęć mierzenia pozycji płynności i ryzyka płynności należą: 

 

1. Płynność finansowa - zdolność do wymiany aktywów na gotówkę, celem 

uregulowania swoich bieżących zobowiązań; utrzymanie odpowiedniej płynności 

oznacza posiadanie lub łatwy dostęp do dostatecznej ilości środków finansowych, aby 

sprostać obecnemu lub potencjalnemu zapotrzebowaniu na te środki ze strony 

klientów (deponentów i kredytobiorców) Banku; płynność polega na zdolności do 

finansowania aktywów, terminowego wywiązywania się ze zobowiązań i przetrwania 

spadku depozytów w toku sezonowej działalności Banku, jak również w rozmaitych 

innych dających się przewidzieć warunkach; 

2. Płynność bieżąca - zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych 

w terminie płatności przypadającym w okresie 7 kolejnych dni; 

3. Płynność śróddzienna - zdolność wykonywania wszystkich zobowiązań pieniężnych 

w bieżącym dniu. 

4. Płynność krótkoterminowa - zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych 

w terminie płatności przypadającym w okresie 30 kolejnych dni; 

5. Płynność średnioterminowa - zdolność wykonania wszystkich zobowiązań 

pieniężnych w terminie płatności przypadającym w okresie powyżej 1 miesiąca i do 

12 miesięcy; 

6. Płynność długoterminowa - zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych 

w terminie płatności przypadającym w okresie powyżej 12 miesięcy; 

7. Płynność rynku (produktu) - możliwość łatwej zamiany na gotówkę w wymaganym 

czasie określonych produktów na rynku bez znacznych strat finansowych na tych 

produktach; 

8. Ryzyko płynności - zagrożenie utraty zdolności do finansowania aktywów 

i terminowego wykonania zobowiązań w toku normalnej działalności banku lub 

w innych warunkach, które można przewidzieć, powodujące konieczność poniesienia 

nieakceptowalnych strat;  

9. Ryzyko płynności bieżącej - zagrożenie utraty zdolności do realizacji zobowiązań 

pieniężnych w bieżącym dniu; 

Inne pojęcia zostały określone w „Zasadach identyfikacji, pomiaru i monitorowania 

ryzyka płynności i finansowania w Banku Spółdzielczym w Błaszkach”. 

13.  Sposób odzwierciedlenia ryzyka płynności rynku w procesie zarządzania płynnością 

płatniczą. 

 

Bank Spółdzielczy w Błaszkach inwestuje nadwyżki środków w lokaty w Banku 

Zrzeszającym. 

 

14. Wykorzystanie sposobów testów warunków skrajnych. 

 

Bank Spółdzielczy w Błaszkach wykorzystuje testy warunków skrajnych w procesie 

zarządzania ryzykiem, a w szczególności w ramach awaryjnych planów płynności, 

w procesie planowania strategicznego oraz przy wyznaczaniu poziomu limitów. 
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15. Wskazanie w jaki sposób plan awaryjny uwzględnia wyniki testów warunków 

skrajnych.  

 

Zgodnie z zapisami znowelizowanej Rekomendacji P, Bank wykorzystuje wyniki testów 

warunków skrajnych w scenariuszach uruchamiających awaryjne plany płynnościowe. 

Określony plan awaryjny jest uruchamiany w przypadku nie utrzymania na odpowiednim 

poziomie wskaźników płynności oraz nadzorczych miar płynności. 

 

16. Polityka utrzymania rezerwy płynności. 

 

W celu identyfikacji zwiększającego się ryzyka, rosnącego zapotrzebowania na płynność, 

stworzenia możliwości wczesnego podejmowania działań w celu ograniczania ryzyka, 

Bank wprowadził zestaw wskaźników i sytuacje wczesnego ostrzegania. Aby sprostać 

zapotrzebowaniom na środki płynne w sytuacjach kryzysowych, Bank utrzymuje 

odpowiednią wielkość aktywów, które mogą być natychmiast wykorzystane przez Bank 

jako źródło środków płynnych. 

 

17. Ograniczenia regulacyjne odnośnie transferu płynności w ramach zrzeszenia. 

 

Bank Spółdzielczy w Błaszkach funkcjonując w ramach Zrzeszenia SGB oraz 

Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB może skorzystać z instrumentów wsparcia 

płynności, które zostały wymienione w pkt 8. 

 

18. Częstotliwość i rodzaj sprawozdawczości w zakresie ryzyka płynności. 

 

1. Komórka zarządzająca przekazuje następujące informacje: 

a) Codzienne dla Członka Zarządu bezpośrednio nadzorującego zarządzanie płynnością 

Zestawienie przepływów środków pieniężnych oraz zagospodarowanie wolnych 

środków, 

b) Tygodniowo dla Zarządu prognoza płynności bieżącej do 7 dni, 

c) Miesięczne dla Zarządu: 

- zestawienia przepływów środków pieniężnych, oraz zagospodarowanie wolnych      

środków, 

-  zestawienie zawartych transakcji lokacyjnych. 

 

2. Komórka monitorująca przekazuje następujące informacje: 

1)  Codzienne dla Członka Zarządu bezpośrednio nadzorującego zarządzanie płynnością: 

a) Kalkulacje nadzorczych miar płynności i wskaźnika LCR,  

2) Miesięczne dla Zarządu:  

b) Zestawienie kształtowania się bazy depozytowej i portfela kredytowego za dany 

miesiąc; 

3) Raport z analizy ryzyka płynności, zawierający: 

- źródła finansowania działalności Banku (wg pierwotnych terminów realizacji), 

- zaangażowanie środków oraz aktywa płynne (wg pierwotnych terminów realizacji), 

- analizę zrywalności depozytów oraz przedterminowej spłaty kredytów, 

- analizę największych deponentów w bazie depozytowej Banku, 

- analizę dużych depozytów, 

- analizę depozytów osób wewnętrznych, 

- analizę stabilności bazy depozytowej (wskaźniki osadu), 
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- analizę wskaźnikową ryzyka płynności Banku, wraz z oceną przestrzegania limitów 

ostrożnościowych, 

- urealnione zestawienie płynności Banku, 

- kształtowanie się nadzorczych miar płynności,  

- prognozę kształtowania się podstawowych wartości wpływających na płynność 

finansową Banku, 

- testy warunków skrajnych, 

- plany awaryjne. 

 

 

Lp. Nazwa informacji Termin 

sporządzenia 

Osoba 

sporządzająca 

Informacja 

składana 

Zarządowi 

Informacja 

składana 

Radzie 

Banku 

1. Analiza ryzyka płynności 

 

Zestawienie kształtowania się 

bazy depozytowej i portfela 

kredytowego 

do 15 każdego m-ca, 

 

 

Zespół analiz 

i ryzyka 

bankowego 

miesięcznie - 

2. Raport o sytuacji Banku 

Spółdzielczego w Błaszkach –

sprawozdanie z zakresu 

ryzyka płynności 

do końca m-ca 

następującego po 

kwartale 

Zespół analiz 

i ryzyka 

bankowego 

kwartalnie kwartalnie 

3. Prognoza płynności bieżącej 

do 7 dni 

w każdy 

poniedziałek na 7 

kolejnych dni 

kalendarzowych 

Główny Księgowy tygodniowo - 

4.    Wyliczanie nadzorczych miar 

płynności 

po zakończeniu 

dnia 

Zespół analiz 

i ryzyka 

bankowego 

codziennie - 

5.    - Zestawienia przepływów 

środków pieniężnych oraz 

zagospodarowanie wolnych 

środków, 

- Zestawienie zawartych 

transakcji lokacyjnych. 

po zakończeniu 

miesiąca 

 

Główny Księgowy  miesięcznie - 

6. Weryfikacja limitów 

dotyczących ryzyka płynności 

do 31 stycznia   

 

Zespół analiz 

i ryzyka 

bankowego  

rocznie rocznie 

7. Plan długoterminowych źródeł 

finansowania  

do 31 stycznia   

 

Zespół analiz 

i ryzyka 

bankowego  

rocznie rocznie 

 Wykonanie planu 

długoterminowych źródeł 

finansowania 

do końca m-ca 

następującego po 

kwartale 

Zespół analiz 

i ryzyka 

bankowego 

kwartalnie kwartalnie 

8. Analiza płynności 

długoterminowej 

do 31 stycznia   

 

Zespół analiz 

i ryzyka 

bankowego  

rocznie rocznie 

9. Testy planów awaryjnych 

dotyczących ryzyka płynności 

do 31 marca Zespół analiz 

i ryzyka 

bankowego 

rocznie rocznie 
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Załącznik nr 3 do  

Ujawnienia informacji dotyczących  

ryzyka, funduszy własnych, 

wymogów kapitałowych, polityki w 

 zakresie wynagrodzeń i innych  

informacji wg stanu na 31.12.2017 r. 

 

 

         

OŚWIADCZENIE 

ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH 

        dotyczące adekwatności ustaleń związanych z zarządzaniem ryzykiem 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Błaszkach oświadcza, że ustalenia opisane w „Ujawnieniu 

informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki 

w zakresie wynagrodzeń i innych informacji ujawniane zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. część ósma 

według stanu na 31.12.2017r.”, są adekwatne do stanu faktycznego i zgodne ze stosowanym 

systemem zarządzania ryzykiem oraz profilem i strategią ryzyka przyjętą przez Bank. 

 

Błaszki, dnia 04.07.2018r. 

 

ZARZĄD BANKU 

 

Jerzy Jałowy – Prezes Zarządu   …………………………. 

Anna Kędzia – Członek Zarządu   …………………………. 

Ewa Wzgarda  – Członek Zarządu  ………………………….. 
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Załącznik nr 4 do  

Ujawnienia informacji dotyczących  

ryzyka, funduszy własnych, 

wymogów kapitałowych, polityki w 

 zakresie wynagrodzeń i innych  

informacji wg stanu na 31.12.2017r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH 

        dotyczące ogólnego profilu ryzyka związanego ze strategią działania 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Błaszkach oświadcza, że profil ryzyka związanego ze 

strategią działania Banku w 2017 roku był zgodny z przyjętą strategią zarządzania ryzykiem. 

Do głównych zadań w zakresie zarządzania ryzykiem w Banku należy dostarczenie 

informacji na temat ryzyka i jego profilu, stosowanie działań profilaktycznych redukujących 

ryzyko i jego skutki oraz monitorowanie dopuszczalnego poziomu ryzyka w tym nowych 

norm płynnościowych określonych w Pakiecie CRDIV/CRR. Podejmowanie ryzyka zmusza 

Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach, poszukiwania form obrony 

przed zagrożeniami i dostosowywania działalności do zmieniających się warunków 

zewnętrznych. Bank w sposób ostrożnościowy podejmuje ryzyko, co oznacza, że stara się 

utrzymywać racjonalną równowagę pomiędzy prowadzeniem działalności przychodowej 

a kontrolowaniem ryzyka. 

W celu  dokonania pomiaru przyjętych założeń do procesu zarządzania ryzkiem, Bank 

przeprowadza analizę wartości podstawowych mierników charakteryzujących poszczególne 

rodzaje ryzyka to znaczy ocenia realizację ustalonego w Banku apetytu na ryzyko.  

Zgodnie z zapisami Strategii zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Błaszkach 

poniżej przedstawiono podstawowe wskaźniki wyznaczające ogólny profil ryzyka Banku wg 

danych na 31.12.2017 r.: 
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                                              w tys. zł  

NAZWA LIMITU 
WYSOKOŚĆ 

LIMITU 
STAN WYKORZYSTANIE  

               Ryzyko kredytowe ( w tym ryzyko koncentracji ) 

Kredyty i pożyczki zagrożone/ 

Kredyty i pożyczki 
max 9% 4,29% 48% 

Udział kredytów i pożyczek w 

sumie bilansowej 
max.75% 54,42% 73% 

Ekspozycje kredytowe 

zabezpieczonych hipotecznie na 

nieruchomościach 

mieszkaniowych/Kredyty i 

pożyczki 

max.12% 9,33% 78% 

Ekspozycje kredytowe 

zabezpieczonych hipotecznie na 

nieruchomościach 

komercyjnych/Kredyty i pożyczki  

max. 90%  58,01% 64% 

Ekspozycje kredytowe 

zabezpieczonych hipotecznie na 

nieruchomościach mieszkaniowych 

- zagrożone/Kredyty i pożyczki 

max. 1 0% 0% 

Ekspozycje kredytowe 

zabezpieczonych hipotecznie na 

nieruchomościach komercyjnych - 

zagrożone/Kredyty i pożyczki 

max.7% 4,03% 58% 

Udział detalicznych ekspozycji 

kredytowych w portfelu 

kredytowym  

max.5% 0,43% 9% 

Detaliczne ekspozycje kredytowe 

zagrożone/ Detaliczne ekspozycje 

kredytowe ogółem 

max.5% 0% 0% 

Suma dużych zaangażowań Banku 

wobec jednego podmiotu lub 

podmiotów powiązanych 

kapitałowo bądź organizacyjnie , 

równe lub przekraczające 10% 

funduszy własnych 

max 150% 121,99% 81% 

Ryzyko operacyjne 

Wskaźnik   

Wielkość strat poniesionych z od 20zł włącznie 0,02 zł 
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tytułu zdarzeń ryzyka operacyjnego 

na każdy milion sumy bilansowej  

Liczba oszustw wewnętrznych w 

ciągu ostatnich 12 miesięcy 
do 2 włącznie  0 

Suma bilansowa do 1 mln włącznie 71,60 mln 

Ilość placówek od 0 do 20 2 

Apetyt na ryzyko operacyjne ustalono na poziomie 50% utworzonego wymogu kapitałowego tj. suma strat z tytułu 

ryzyka operacyjnego nie może przekroczyć 50% utworzonego wg metody BIA wymogu kapitałowego (czyli 380,0 

tys. zł). Na dzień 31.12.2017r. straty finansowe z tytułu ryzyka operacyjnego wyniosły 1,77 tys. zł czyli 

wykorzystanie limitu ukształtowało się na poziomie 4,54%. 

Ryzyko płynności 

Nadzorcze miary płynności: 

- wskaźnik płynności bieżącej M1 min. 0,20 0,34 58% 

- wskaźnik pokrycia funduszami 

aktywów niepłynnych M2 
min 1,0 4,76 21% 

Wskaźnik pokrycia wypływów 

netto LCR - Liquidity Coverage 

Ratio 

min. 80,0% 332% 24% 

Udział kredytów powiększonych o 

fundusze własne w kredytach 

powiększonych o majątek trwały 

min. 105% 180,22% 58% 

Ryzyko stopy procentowej  

Limit na zmianę wyniku 

odsetkowego z tyt. ryzyka 

przeszacowania i bazowego w 

relacji do funduszy własnych [+/- 

100 p. b.] 

max. 10% 6,2% 61,61% 

Limit na zmianę wyniku 

odsetkowego z tyt. ryzyka 

bazowego w relacji do funduszy 

własnych [+/-100p.b] 

max. 8% 4,7% 59,20% 

Limit na zmianę wartości 

ekonomicznej Banku w relacji do 

funduszy własnych [+/-200p.b ] 

max. 5% 0,4% 7,53% 

Limit na zmianę wyniku 

odsetkowego z tyt. ryzyka 

przeszacowania i bazowego w 

relacji do wyniku odsetkowego [+/- 

100p.b ] 

max. 35% 24,3% 69,35% 

Ryzyko kapitałowe  

Współczynnik kapitałowy Tier I  min. 14% 21,12% 66,29% 
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Współczynnik kapitału 

podstawowego CET I 
min. 14% 21,12% 66,29% 

Łączny współczynnik kapitałowy 

Tier I
 min.15% 21,12% 71,02% 

Wysokość funduszy własnych 

Banku  
7 477 tys. zł 7 491 tys. zł 100,19% 

Marża odsetkowa min. 3,00  2,57% 116,73% 

Wynik finansowy netto  369 tys. zł 243 tys. zł 65,85% 

Obciążenie kapitałem 

wewnętrznym funduszy własnych 

Banku  

max. 61% 37,87% 62,08% 

Wskaźniki dźwigni finansowej min. 8% 10,32% 129% 

 

W ocenie Banku poziom ryzyka na dzień 31.12.2017r. był umiarkowany i zgodny z profilem 

ryzyka, a w szczególności z apatytem na ryzyko ustalonym przez Radę Nadzorczą Banku. 

Wysokość łącznego współczynnika  kapitałowego pokazuje, że fundusze własne Banku na 

31.12.2017 r. były adekwatne do ponoszonego przez Bank ryzyka. 

 

Błaszki, dnia 04.07.2018r. 

 

ZARZĄD BANKU 

 

Jerzy Jałowy – Prezes Zarządu   …………………………. 

Anna Kędzia – Członek Zarządu   …………………………. 

Ewa Wzgarda  – Członek Zarządu  …………………………. 
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INDEKS 

załączników do ujawnienia informacji 

dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie 

wynagrodzeń i innych informacji ujawniane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r., część ósma według 

stanu na 31.12.2017 r. 

( wersja elektroniczna ) 

 

 

WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW: 

Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem (art. 435.1.a-d); 

Załącznik nr 2 Płynność ujawnienia 

Załącznik nr 3 Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Błaszkach dotyczące 

adekwatności ustaleń związanych z zarządzaniem ryzykiem; 

Załącznik nr 4 Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Błaszkach dotyczące 

ogólnego profilu ryzyka związanego ze strategią działania; 

Załącznik nr 5 Strategia zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Błaszkach; 

Załącznik nr 6 Strategia rozwoju Banku Spółdzielczego w Błaszkach na lata 2016-2018; 

Załącznik nr 7 Strategia zarządzania i planowania kapitałowego w Banku Spółdzielczym w 

Błaszkach; 

Załącznik nr 8 Plan finansowy Banku Spółdzielczego w Błaszkach na rok 2017 r.; 

Załącznik nr 9 Statut Banku Spółdzielczego w Błaszkach; 

Załącznik nr 10 Regulamin Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Błaszkach; 

Załącznik nr 11 Procedura oceny kwalifikacji Członków Zarządu oraz Zarządu Banku 

Spółdzielczego w Błaszkach; 

Załącznik nr 12 Zasady identyfikacji, pomiaru i monitorowania ryzyka kredytowego 

z uwzględnieniem ryzyka koncentracji oraz ryzyka detalicznych ekspozycji 

kredytowych w Banku Spółdzielczym w Błaszkach, 

Załącznik nr 13 Zasady identyfikacji, pomiaru i monitorowania ryzyka ekspozycji 

kredytowych ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie 

w Banku Spółdzielczym w Błaszkach, 

Załącznik nr 14 Zasady zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w 

Błaszkach,  
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Załącznik nr 15 Zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku  Spółdzielczym 

w Błaszkach, 

Załącznik nr 16 Zasady identyfikacji, pomiaru i monitorowania ryzyka płynności w Banku 

Spółdzielczym w Błaszkach, 

Załącznik nr 17 Zasady zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku  Spółdzielczym 

w Błaszkach, 

Załącznik nr 18 Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym z uwzględnieniem ryzyka 

koncentracji oraz ryzyka detalicznych ekspozycji kredytowych w Banku 

Spółdzielczym w Błaszkach, 

Załącznik nr 19 Polityka zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych 

hipotecznie w Banku Spółdzielczym w Błaszkach, 

Załącznik nr 20 Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym 

w Błaszkach, 

Załącznik nr 21 Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym 

w Błaszkach, 

Załącznik nr 22 Instrukcja sporządzania informacji zarządczej w Banku Spółdzielczym 

w Błaszkach; 

Załącznik nr 23 Zasady szacowania kapitału wewnętrznego w Banku Spółdzielczym 

w Błaszkach; 

Załącznik nr 24 Zasady wyznaczania łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko w Banku 

Spółdzielczym w Błaszkach; 

Załącznik nr 25 Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska 

kierownicze w Banku Spółdzielczym w Błaszkach. 

Załącznik nr 26 Polityka Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Błaszkach. 

Załącznik nr 27 Regulamin Komitetu Audytu w Banku Spółdzielczym w Błaszkach 


