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I. Podmiot objęty informacją 

 

 

Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Rynek 23,  

36-060 Głogów Małopolski zwany dalej „Bankiem”, wpisany jest do Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział 

Gospodarczy pod numerem KRS 0000087383.   

Główny Urząd Statystyczny nadał Bankowi REGON 000507443. 

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

Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim działa na terenie województwa 

podkarpackiego. W 2020 roku Bank prowadził działalność w ramach jednostek 

organizacyjnych: 

⎯ Centrala Banku – Głogów Młp. Rynek 23 

⎯ Punkt Kasowy – Rzeszów 

⎯ Filia – Głogów Młp. 

⎯ Oddział Raniżów 

⎯ Oddział Dzikowiec 

⎯ Oddział Markowa 

⎯ Punkt Kasowy Husów 

⎯ Oddział Świlcza 

⎯ Punkt Kasowy Bratkowice 

⎯ Punkt Kasowy Trzciana 

Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na koniec roku 2020 wynosiła 55 osób. 

Szczegółową strukturę organizacyjną w Banku określa Regulamin Organizacyjny. 

Według stanu na dzień 31.12.2020 roku, Bank nie posiadał podmiotów zależnych, w 

związku z powyższym nie dokonywał konsolidacji do celów rachunkowości i regulacji 

ostrożnościowych.  

Bank nie działa w holdingu, o którym mowa w art.141 f ust.1 ustawy Prawo bankowe. 

Bank jest Uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, którego głównym celem jest 

zapewnianie płynności i wypłacalności. 

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

pomocowych w sytuacjach zagrożenia płynności lub wypłacalności, oraz obowiązki,  

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

poddawanie się działaniom prewencyjnym podejmowanym przez jednostkę zarządzającą 

Systemem. 
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Bank posiada zaangażowanie kapitałowe w następujących podmiotach (których 

sprawozdania nie podlegają konsolidacji ze sprawozdaniem Banku): 

 

Nazwa podmiotu Kwota zaangażowania 

Zaangażowanie kapitałowe 

pomniejsza/nie pomniejsza 

fundusze własne Banku 

Bank Polskiej 

Spółdzielczości S.A. 

1 157 693,00 nie pomniejsza 

Spółdzielnia Systemu 

Ochrony Zrzeszenia 

BPS 

5 000,00 nie pomniejsza 

Bank Spółdzielczy w 

Wielopolu 

Skrzyńskim 

50 0000,00 nie pomniejsza 

 

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

 

1. Cele dla istotnych rodzajów ryzyka oraz sposób ich realizacji  

 

Cele strategiczne w zakresie zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka Bank zawarł  

w opracowanej przez Zarząd i przyjętej przez Radę Nadzorczą Strategii zarządzania 

poszczególnymi rodzajami ryzyka.  

 

Ryzyko kredytowe: 

Celem strategicznym w zakresie działalności kredytowej jest budowa odpowiedniego do 

posiadanych funduszy własnych bezpiecznego portfela kredytowego oraz portfela 

inwestycji finansowych, zapewniającego odpowiedni poziom dochodowości. 

Cel ten jest realizowany poprzez zarządzanie ryzykiem kredytowym obejmujące podstawowe 

kierunki działań (cele pośrednie): 

1) budowa bezpiecznego, zdywersyfikowanego portfela kredytowego, 

2) przeprowadzanie bezpiecznych inwestycji finansowych, 

3) podejmowanie działań zabezpieczających w obszarze ryzyka pojedynczej 

transakcji oraz ryzyka portfela, 

4) ) działania organizacyjno-proceduralne. 

Ryzyko kredytowe Banku należy rozpatrywać w dwóch aspektach:  

a) ryzyka pojedynczej transakcji,  

b) ryzyka łącznego portfela kredytowego.     

 

Ryzyko pojedynczej transakcji zależy od wysokości możliwej straty  

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

wysokości pojedynczych kredytów, prawdopodobieństwa ich niespłacenia  

i współzależności między poszczególnymi kredytami lub kredytobiorcami. Im mniejsza jest 
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ta wzajemna zależność (koncentracja) tym mniejsze jest ryzyko wystąpienia sytuacji,  

w której czynniki powodujące niespłacenie jednego kredytu będą również wpływały na 

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

zabezpieczenia się przed nadmiernym ryzykiem w działalności kredytowej jest odpowiednio 

prowadzone zarządzanie ryzykiem zarówno w odniesieniu do pojedynczego kredytu,  

jak i łącznego zaangażowania kredytowego. Zarządzanie ryzykiem kredytowym  

w odniesieniu do pojedynczego kredytu polega na: 

1. badaniu wiarygodności i zdolności kredytowej przed udzieleniem kredytu,  

w oparciu o zweryfikowane pod względem wiarygodności dokumenty, dostarczane przez 

klientów, 

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

3. prawidłowym zabezpieczaniu zwrotności ekspozycji kredytowych, zgodnie z regulacjami 

wewnętrznymi Banku, gwarantującym zwrotność kredytów, 

4. bieżącym monitoringu zabezpieczeń kredytowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

zabezpieczeń hipotecznych w całym okresie kredytowania, 

5. dokonywaniu okresowych przeglądów ekspozycji kredytowych oraz tworzeniu rezerw 

celowych, 

6. prawidłowym prowadzeniu windykacji i nadzoru nad trudnymi kredytami,  

7. kontroli działalności kredytowej. 

 

Zasady zarządzania ryzykiem kredytowym w odniesieniu do pojedynczej transakcji kredytowej 

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

oceny ryzyka kredytowego przed udzieleniem kredytu oraz w trakcie trwania umowy 

kredytowej.  

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

procedury oraz inne regulacje kredytowe zapewniające standaryzację świadczonych usług oraz 

ograniczające ryzyko kredytowe. 

W stosunku do ekspozycji kredytowych zaliczanych do klasy ekspozycji detalicznych zgodnie 

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

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

kredytowej osób fizycznych”. 

W stosunku do ekspozycji kredytowych zaliczanych do klasy ekspozycji wobec 

przedsiębiorców obok przyjętych metod oceny zdolności kredytowej, można stosować 

indywidualne zasady zarządzania. 

Zabezpieczenia transakcji kredytowych dokonywane są w stopniu adekwatnym do oceny 

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

zasad ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności.  

Bank udziela kredyty konsumenckie i zawiera z kredytobiorcami umowy o kredyty 

konsumenckie z zachowaniem zasad określonych w Ustawie o kredycie konsumenckim. 

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

Bank ustala wymagany poziom wskaźnika DtI opisany w metodyce oceny zdolności 

kredytowej, uwzględniający minimum egzystencji.  
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W Banku prowadzony jest systematyczny monitoring sytuacji ekonomicznej kredytobiorców 

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

arkusze analityczne. 

Bank dokonuje wyceny i aktualizacji aktywów i zobowiązań pozabilansowych oraz tworzy 

rezerwy na ryzyko związane z działalnością banku zgodnie z obowiązującymi ustawami  

i rozporządzeniami oraz z „Instrukcją monitoringu ekspozycji kredytowych i zabezpieczeń  

w Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim.” i „Instrukcją  klasyfikacji ekspozycji 

kredytowych i tworzenia rezerw celowych w Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim" 

obowiązującymi w Banku. 

Zasady bezpiecznego zarządzania ryzykiem kredytowym w odniesieniu do łącznego 

zaangażowania kredytowego Banku obejmują działania polegające na:  

1. dywersyfikacji ryzyka poprzez stosowanie limitów koncentracji, 

2. stosowanie limitów dotyczących rodzajów kredytów, 

3.  analizie ryzyka ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie,  

4. badaniu ekspozycji zagrożonych. 

 

Podstawowa analiza ryzyka kredytowego jest przeprowadzana co najmniej raz  

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

w odniesieniu do realizacji planu podstawowych wskaźników charakteryzujących ryzyko. 

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

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

 

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

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

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

ekspozycji przeterminowanych, koncentracji zabezpieczeń, kredytów zabezpieczonych 

hipotecznie i finansujących nieruchomości, analizę detalicznych ekspozycji zawierają 

zastawienia liczbowe oraz ich interpretację z rekomendacją dalszych działań. Analiza 

miesięczna i kwartalna opracowywana jest i przedkładana Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej 

Banku, zgodnie z obowiązującą w Banku Instrukcją sporządzania informacji zarządczej. 

Dane analityczne stanowiące źródło analizy ryzyka portfela kredytowego pobierane są z 

systemu operacyjnego oraz innych systemów wspomagających. Każdorazowo  

po zaimportowaniu danych do systemu informatycznego i wygenerowaniu raportów, 

przeprowadzana jest kontrola ich zgodności ze sprawozdawczością Banku za analizowany 

okres oraz kontrola spójności z poprzednimi okresami sprawozdawczymi. 

Badanie ryzyka łącznego portfela kredytowego Banku obejmuje: 

1. analizę ilościową i wartościową portfela, 

2. analizę wskaźnikową, 

3. ocenę realizacji limitów koncentracji, 

4. analizę jakościową portfela,  

5. analizę wrażliwości na wystąpienie sytuacji skrajnej. 

W celu dywersyfikacji ryzyka kredytowego Bank wprowadza odpowiednie do skali  

i złożoności działalności limity wewnętrzne ograniczające jego poziom. Przyjęte rodzaje 

limitów wewnętrznych oraz ich wysokość zatwierdza Zarząd Banku na podstawie propozycji 
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Zespołu ds. Analiz i Ryzyk. Wysokość limitów jest dostosowana do akceptowanego przez Radę 

Nadzorczą ogólnego poziomu ryzyka, zatwierdzonego w ramach założeń do planu 

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

w roku w trakcie przeglądu zarządczego procedur w zakresie zarządzania ryzykiem 

kredytowym.  

Limity określające jednostkowe zaangażowanie danego klienta są monitorowane w momencie 

udzielania kredytu oraz podczas monitoringu sytuacji klienta po udzieleniu kredytu przez 

pracownika Banku. 

Każdy przypadek lub możliwość przekroczenia limitów jednostkowych jest sygnalizowany 

osobie nadzorującej komórkę udzielającą kredyty, a następnie Prezesowi Zarządu 

nadzorującemu ryzyko kredytowe. 

Powyższe działania pozwalają mierzyć, kontrolować i monitorować profil ryzyka kredytowego, 

występującego w działalności Banku. Gdy  ryzyko występujące w portfelu kredytowym 

okazuje się nieakceptowane, Zarząd Banku stosuje następujące rozwiązania: 

1. Ograniczanie kwoty zaangażowania poprzez wprowadzenie ostrzejszych limitów na 

kredyty udzielane określonym kredytobiorcom, na duże zaangażowania kredytowe lub na 

pewne rodzaje kredytów o wysokim stopniu zbadanego ryzyka, 

2. Zwiększenie poziomu zabezpieczeń, 

3. Restrukturyzowanie zadłużenia, 

4. Doskonalenie standardów kredytowych i systemu kontroli wewnętrznej, opracowanie 

odpowiednich procedur wewnętrznych, 

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

stwierdzonego zagrożenia. 

 

 

 

Ryzyko płynności  

 

Celem strategicznym w zakresie zarządzania płynnością jest: 

1. Zapewnienie finansowania aktywów i terminowego wykonania zobowiązań w toku 

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

konieczności poniesienia straty, 

2. Zapewnienie utrzymania płynności bieżącej, krótkoterminowej, średnioterminowej oraz 

długoterminowej dostosowanej do rozmiarów i rodzaju działalności, w sposób 

zapewniający wykonanie wszystkich zobowiązań pieniężnych zgodnie z terminami ich 

płatności, 

3. Minimalizowanie ryzyka przekroczenia zdefiniowanych w Banku limitów płynności, 

4. Monitorowanie sytuacji płynnościowej Banku pod kątem wystąpienia sytuacji awaryjnej 

powodującej konieczność uruchomienia planu awaryjnego utrzymania płynności, 

5. Minimalizowanie ryzyka utraty płynności przez Bank w przyszłości, 

6. Optymalne zarządzanie nadwyżkami środków finansowych, 

7. Utrzymywanie nadzorczych miar płynności na bezpiecznym poziomie. 
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Bank zarządza płynnością: 

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

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

wartościowe Narodowego Banku Polskiego , Skarbu Państwa oraz gwarantowane przez 

Skarb Państwa, zarządza gotówką poprzez ustalanie limitów kasowych, 

2. Płynnością krótko i średnioterminową poprzez niezależną ocenę wskaźników płynności, 

wyznaczanie i monitorowanie limitów płynnościowych oraz przeprowadzanie testów 

warunków skrajnych,  

3. Płynnością długoterminową poprzez badanie stabilności bazy depozytowej oraz ustalanie 

limitów koncentracji aktywów.   

Głównym źródłem finansowania aktywów o długim terminie zapadalności są depozyty stabilne 

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

długoterminowego aktywów oraz fundusze własne Banku.  

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

w obszarze płynności. 

W celu kształtowania odpowiedniej struktury aktywów i pasywów Bank prowadzi aktywną 

politykę stóp procentowych. 

 

Ryzyko stopy procentowej  

 

Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest: 

1. Minimalizowanie ryzyka związanego z możliwością wystąpienia niekorzystnych 

zmian rynkowych stóp procentowych i negatywnym wpływem tych zmian na 

sytuację finansową Banku, 

2. Zidentyfikowanie podstawowych zagrożeń związanych z ryzykiem stopy 

procentowej, z jednoczesnym zastosowaniem odpowiednich metod zarządzania tym 

ryzykiem, mających na celu eliminację zagrożeń nierównomiernej reakcji różnych 

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

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

do wywiązywania się w sposób optymalny z bieżących i przyszłych zobowiązań 

bilansowych, jak i pozabilansowych, przy zapewnieniu pożądanego wyniku 

finansowego oraz realnej wartości posiadanych kapitałów. 

 

Realizacja strategii Banku w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej 

oparta jest m.in. na następujących zasadach: 

1. do pomiaru ryzyka stopy procentowej Bank stosuje metodę luki stopy procentowej, 
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2. do oceny tego ryzyka Bank może dodatkowo wykorzystywać również inne metody, np. 

badania symulacyjne wpływu zmian stóp procentowych na przychody odsetkowe, koszty 

odsetkowe i w konsekwencji na zmiany wyniku odsetkowego  oraz wartości ekonomicznej 

kapitału Banku (wpływ na fundusze własne), 

3. zarządzanie ryzykiem stopy procentowej koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem 

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

zmian w zakresie krzywej dochodowości (ryzyko krzywej dochodowości) i ewentualnego 

wpływu tych zmian na wynik odsetkowy oraz wartość ekonomiczną kapitału, 

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

i odpowiednie kształtowanie struktury aktywów, pasywów i zobowiązań pozabilansowych. 

 

Ryzyko operacyjne:  

 

Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym jest: 

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

operacyjnego na akceptowalnym przez Zarząd i Radę Nadzorczą, bezpiecznym dla 

działania i rozwoju poziomie, 

2. Optymalizacja efektywności gospodarowania poprzez zapobieganie  

i minimalizowanie strat operacyjnych oraz wyeliminowanie przyczyn ich 

powstawania, racjonalizacja kosztów, jak również zwiększenie szybkości oraz 

adekwatności reakcji Banku na zdarzenia niezależne od jego działań, 

3. Wdrożenie efektywnej struktury zarządzania ryzykiem operacyjnym, w tym 

określenie ról i odpowiedzialności w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, 

zgłaszania, rejestrowania i analizowania zdarzeń ryzyka operacyjnego oraz 

wprowadzania działań zabezpieczających, 

 

Cele szczegółowe to: 

1. zapewnienie świadomości występowania ryzyka operacyjnego obciążającego Bank na 

wszystkich szczeblach zarządzania, 

2. wdrożenie i systematyczna weryfikacja procesów zapobiegania występowaniu oraz 

zmniejszania skutków ryzyka, odpowiednio do rodzaju ryzyka i jego możliwego wpływu 

na wynik Banku, 

3. zapewnienie opłacalności stosowania wybranych metod ograniczania ryzyka, odpowiednio 

do skali działania Banku i wielkości ryzyka, 

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

o zapisy ustawy o ochronie danych osobowych, RODO oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

systemów informatycznych i informacji, zgodnie z zapisami Rekomendacji „D”, 
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5. zapewnienie skutecznego systemu przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu środków 

pochodzących z nielegalnych źródeł oraz przeciwdziałaniu terroryzmu, 

6. zapewnienie bezpieczeństwa płatności elektronicznych.  

 

Zakładany wzrost skali działalności stanowi jednocześnie wzrost ekspozycji Banku na ryzyko 

operacyjne. W związku z powyższym istotnym jest zwiększenie efektywności procesu 

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

w celu ograniczania możliwości wystąpienia zdarzeń operacyjnych, generujących straty. 

 

Celem strategicznym w zakresie systemów informatycznych i ich bezpieczeństwa, jako 

istotnego elementu ryzyka operacyjnego, jest: 

1. bieżące dostosowywanie systemu do wymogów prawa,  

2. wprowadzanie nowych produktów, 

3. wprowadzanie nowych wersji oprogramowania, w tym oprogramowania 

wspomagającego zarządzanie ryzykiem, a także programów służących bezpieczeństwu 

sieci i systemów informatycznych, 

4. bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, 

5. monitorowanie zgodności z zaleceniami Rekomendacji D. 

 

Ryzyko wyniku finansowego: 

 

Celem strategicznym w zakresie ryzyka wyniku finansowego jest wypracowanie takiej 

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

poziomu podejmowanego ryzyka. 

 

Proces zarządzania ryzykiem wyniku finansowego jest elementem zarządzania ryzykiem 

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

działania) oraz monitorowania wykonania planu. 

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

odbywa się poprzez podejmowanie następujących działań: 

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

i jednostkami samorządu terytorialnego,  

2. Analiza potrzeb klientów i rozpoznanie możliwości ich zaspokajania, 

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

4. Dostosowanie oferty produktowej oraz cenowej do oczekiwań klientów, 

5. Zapewnienie konkurencyjności cen oferowanych produktów, 

6. Elastyczność w zakresie konstrukcji produktów oraz negocjowania cen, 

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

Zrzeszającym, 
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8. Aktywizacja sprzedaży poprzez szkolenia sprzedażowe, budowanie postaw pro 

sprzedażowych, 

Bank w ramach procesu planowania określa plan ekonomiczno-finansowy, przeprowadza 

analizę czynników mogących mieć wpływ na wynik finansowy, tworzy plany działań 

awaryjnych mających na celu wypracowanie założonych wyników finansowych. 

Informacja o stopniu realizacji planu ekonomiczno - finansowego jest okresowo raportowana 

Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej, zgodnie z Systemem Informacji Zarządczej. 

  

 

Ryzyko kapitałowe: 

 

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

złożoności i profilu ryzyka Banku. 

Podstawowym celem strategicznym w zakresie adekwatności kapitałowej jest budowa 

odpowiednich funduszy własnych, zapewniających bezpieczeństwo zgromadzonych 

depozytów, przy osiąganiu planowanego poziomu rentowności prowadzonej 

działalności. 

 

Cel ten jest realizowany poprzez zarządzanie adekwatnością kapitałową obejmujące 

podstawowe kierunki działań (cele pośrednie): 

1) sukcesywne zwiększanie wysokości funduszy własnych, 

2) zapewnienie odpowiedniej struktury funduszy własnych,  

3) odpowiednie kształtowanie struktury bilansu Banku w celu utrzymania planowanego 

poziomu wymogów kapitałowych, dostosowanych do wymagań Rozporządzenia 

575/2013 UE.  

4) Optymalne zarządzanie ryzykiem bankowym, 

 

Poziom funduszy własnych: 

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

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

przez NBP, obowiązującego w dniu sprawozdawczym. 

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

niższym niż wyższa z następujących wartości: 

1) suma wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka 

oraz wymogów kapitałowych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia innych 

norm określonych w ustawie Prawo bankowe, powiększonych o bufory kapitału 

(bezpieczeństwa i antycykliczny), z uwzględnieniem okresów przejściowych 

określonych w pakiecie CRD IV / CRR. 
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2) oszacowana przez bank kwota, niezbędna do pokrycia wszystkich 

zidentyfikowanych, istotnych rodzajów ryzyka występujących w działalności banku 

oraz zmian otoczenia gospodarczego, uwzględniająca przewidywany poziom 

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

antycykliczny), z uwzględnieniem okresów przejściowych określonych w pakiecie 

CRD IV / CRR. 

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

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

niższym niż 8,5%. 

4. W przypadku obniżenia łącznego wskaźnika kapitałowego poniżej poziomu Bank 

przeprowadza szczegółową analizę wymogów kapitałowych kształtujących poziom 

łącznego wskaźnika kapitałowego oraz podejmuje działania ograniczające poszczególne 

rodzaje ryzyka. 

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

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

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

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

odpowiednio dostosowywany w szczególności w sytuacji pojawienia się nowych rodzajów 

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

w którym działa Bank. 

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

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

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

następujące działania: 

1) Wzrost funduszu zasobowego z tytułu odpisu całego  zysku zatwierdzonego  

w roku obrotowym, 

2) Analiza zasad tworzenia wymogów kapitałowych, 

3) Zmiana struktury aktywów pod kątem wag ryzyka, 

4) Zmiana struktury aktywów na bardziej dochodowe, 

5) Weryfikacja polityki kredytowej i  inwestycyjnej, 

6) Podjęcia działań zwiększających przychody odsetkowe, 

7) Oszczędności kosztów, 

8) Analiza wskaźnika C/I 

 

Ww. działania mają za zadanie osiągnięcie wskaźników kapitałowych zatwierdzonych przez 

Radę Nadzorczą. 

 

Budowa funduszy własnych: 

1. Podstawowym źródłem budowy funduszy własnych jest wynik finansowy.  

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

kapitałów, polityka dywidendowa) Bank ujmuje w zatwierdzanej przez Radę 

Nadzorczą Strategii działania, natomiast szczegółowe zamierzenia w tym zakresie 

ujęte są w Polityce kapitałowej, stanowiącej założenia do planu ekonomiczno-
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finansowego. 

3. Bank analizuje wpływ wystąpienia warunków skrajnych (spadek funduszy, wzrost 

wymogów kapitałowych) na wskaźnik kapitałowy i na podstawie tych analiz 

opracowuje i weryfikuje plany awaryjne w zakresie adekwatności kapitałowej. 

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

nadwyżki ponad wymagalny  minimalny wskaźnik kapitałowy oraz w postaci 

określonych w Polityce kapitałowej planów awaryjnych zwiększenia funduszy 

własnych.  

5. Bank w rocznych planach finansowych oraz w planach perspektywicznych 

uwzględnia gospodarkę funduszami własnymi, mającą na celu optymalizację wzrostu 

posiadanych przez Bank funduszy własnych.  

6. Strategia kształtowania funduszy własnych podlega analizie pod względem jej 

dostosowania do aktualnej sytuacji Banku po zakończeniu każdego roku 

kalendarzowego.  

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

8. Bank dąży do kształtowania zaangażowania kapitałowego w instytucjach finansowych  

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

stanowiło zagrożenia dla bieżącej i przyszłej adekwatności kapitałowej banku. 

9. W celu ograniczenia zagrożeń, o których mowa w ust. 4, w banku ustalane są 

odpowiednie limity dotyczące inwestycji kapitałowych w podmiotach finansowych. 

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

mającą na celu optymalizację wzrostu posiadanych przez bank funduszy własnych 

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

z uwzględnieniem specyficznego charakteru jego działania oraz wyliczeń dotyczących 

dodatkowych wymogów kapitałowych. 

 

Wymogi kapitałowe: 

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

i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów. 

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

kapitałowe. 

3. W polityce kapitałowej określone są limity alokacji kapitału z tytułu poszczególnych 

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

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

sygnalizowane Zarządowi i Radzie Nadzorczej wraz z informacjami na temat podjętych działań 

w celu uniknięcia takiej sytuacji w przyszłości. 

5. Bank dokonuje okresowego przeglądu procesu szacowania wymogów wewnętrznych. 

Wyniki przeglądu są prezentowane Zarządowi i Radzie Nadzorczej.  

6. Bank dąży do kształtowania jednostkowego zaangażowania kapitałowego w 

instytucjach finansowych i bankach (akcje i udziały, zobowiązania podporządkowane), tak 

aby nie stanowiło ono jednocześnie; 

• więcej niż 10 % uznanych kapitałów, 
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• 10 % uznanych kapitałów tych podmiotów. 

7. Przekroczenie limitów, o których mowa w ust.6 wymaga przeprowadzenia 

dodatkowych analiz, które winny obejmować wpływ na przestrzeganie limitów koncentracji 

oraz na wysokość wskaźnika kapitałowego i wraz z wnioskami wymagają zatwierdzenia przez 

Zarząd Banku. 

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

wyznaczanego wewnętrznego wymogu kapitałowego są dostosowane do profilu ryzyka 

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

 

Zarządzanie ryzykami: 

1. Bank podejmuje ryzyko na poziomie zapewniającym utrzymanie łącznego wskaźnika 

kapitałowego (TCR) oraz pozostałych wskaźników kapitałowych na poziomie nie niższym niż 

wymagany minimalny poziom regulacyjny, zgodnie ze wskazaniem Ustawy o nadzorze makro 

ostrożnościowym.  

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

przyjmując kryteria ilościowe i jakościowe. 

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

Zarząd Banku. 

4. Bank podejmuje ryzyko odpowiednio do posiadanych funduszy własnych. 

 

Długofalowe cele kapitałowe: 

1. Realizacja celów kapitałowych odbywa się poprzez podejmowanie decyzji kapitałowych 

z zakresu struktury finansowania, podziału zysku oraz polityki dywidendowej. 

2. Bank przyjmuje następujące długoterminowe cele kapitałowe: 

1) dąży do posiadania funduszy własnych banku zapewniających utrzymanie łącznego 

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

2) dąży do uzyskania następującej struktury funduszy podstawowych: 

a) fundusz udziałowy: maksimum 1,5%, 

b) pozostałe fundusze łącznie:  minimum 98,5%; 

3) przeznacza co najmniej 90% wypracowanego zysku rocznego netto na zwiększenie 

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

a) strategią rozwoju banku, 

b) bieżącą adekwatnością kapitałową banku, 

c) zmiennością wyniku finansowego netto, 

d) obecną i przewidywaną sytuacją makroekonomiczną, 

e) funkcjonowaniem w ramach Systemu Ochrony Instytucjonalnej; 

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

pakietów udziałów, czyli pakietów przekraczających 5% funduszu udziałowego, 

nie przekroczyła 30% funduszu udziałowego Banku; 

5) dąży do uzyskania zaangażowania kapitałowego w akcje Banku Zrzeszającego 

na poziomie od minimum 8% do maksymalnie 12% uznanego kapitału  Banku; 
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6) ogranicza zaangażowanie kapitałowe w kapitałowe instrumenty finansowe, które nie są 

kwotowane na aktywnych rynkach do poziomu maksymalnie 10% uznanych kapitałów 

Banku, bądź do poziomu akceptowanego przez KNF. 

 

 

Organizacja zarządzania ryzykiem 

 

W procesie zarządzania ryzykiem w Banku uczestniczą  następujące organy, jednostki  

i komórki organizacyjne: 

1. Rada Nadzorcza,  

2. Zarząd, 

3. Komitet kredytowy, 

4. Zespół ds. Analiz i Ryzyk,  

5. Stanowisko ds. zgodności,  

6. Audyt wewnętrzny, realizowany przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia  

BPS  

7. Pozostali pracownicy Banku. 

 

Bank zapewnia niezależność działalności operacyjnej, która generuje ryzyko od niezależnej 

oceny ryzyka, przeprowadzanej przez Zespół ds. Analiz i  Ryzyk. 

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

1. Adekwatny proces identyfikacji i oceny poszczególnych rodzajów ryzyka, 

2. Strategie, polityki, procedury i plany, 

3. Adekwatne systemy informacji zarządczej, 

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

procedurami. 

 

2. Adekwatności systemu zarządzania ryzykiem oraz ogólny profil ryzyka 

 

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

adekwatny do skali oraz złożoności prowadzonej przez Bank działalności. 

 

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

wewnętrznego na poszczególne rodzaje ryzyka w funduszach własnych. 

 

Na datę sporządzenia informacji profil ryzyka Banku przedstawiał się następująco: 

 
Rodzaj ryzyka Wartość % w stosunku do 

funduszy własnych 

Ryzyko kredytowe 46 

Ryzyko operacyjne 7 

Ryzyko stopy procentowej 2 

Ryzyko płynności 1 

dodatkowe 5 

 

 

3. Liczba stanowisk dyrektorskich członków Zarządu i Rady Nadzorczej 



15 
 

 

Poszczególni członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku sprawują następującą ilość 

funkcji w zarządzie lub radzie nadzorczej innego podmiotu: 

 
 Liczba funkcji w zarządzie 

innego podmiotu 

Liczba funkcji w radzie 

nadzorczej innego podmiotu 
Stanisław Pado –Prezes Zarządu nie dotyczy 1 
Anna Tarka – Wiceprezes Zarządu nie dotyczy nie dotyczy 
Wanda Kołodziej – Członek Zarządu nie dotyczy nie dotyczy 
Jadwiga Pado -  Członek Zarządu nie dotyczy nie dotyczy 
   

Jerzy Rybka – Przewodniczący RN 1 2 

Józef Gancarz – Członek RN nie dotyczy 1 

Janusz Grzesik –  Zastępca 

Przewodniczącego  RN 

nie dotyczy nie dotyczy 

Danuta Furgała – Członek RN nie dotyczy nie dotyczy 

Elżbieta Gwóźdź – Członek RN nie dotyczy nie dotyczy 

Krystyna Gaweł- Sekretarz RN nie dotyczy nie dotyczy 

 

 

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

zróżnicowania wyboru, informacja o odpowiedniości 

 

Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. Zasady rekrutacji dotyczące wyboru członków 

Zarządu określa Regulamin działania Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogowie 

Małopolskim", który zawiera szczegółowe kryteria reputacji i kwalifikacji. Rekrutację na 

stanowiska członków Zarządu w Banku w pierwszej kolejności prowadzi się wśród pracowników 

Banku, a dopiero w przypadku braku możliwości przesunięć w ramach struktury poszukuje się 

pracowników w zewnętrznych instytucjach bankowych, finansowych itp. 

Oceny kwalifikacji, doświadczenia i reputacji osób powoływanych na stanowiska członków 

Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza zgodnie z Polityką zapewnienia odpowiedniości w składzie 

Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogowie Małopolskim. 

W 2020 roku wszyscy członkowie Zarządu zostali zweryfikowani w ramach oceny 

odpowiedniości z wynikiem pozytywnym. 

Członków Rady Nadzorczej wybiera Zebranie Przedstawicieli zgodnie z Regulaminem 

działania Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim biorąc pod 

uwagę kwalifikacje, doświadczenie i reputację kandydata na członka Rady Nadzorczej. Oceny 

członków Rady Nadzorczej dokonuje Zebranie Przedstawicieli zgodnie z Polityką zapewnienia 

odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie Małopolskim.  

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 lata. 

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej spełniają wymogi określone w art. 22 aa zgodnie z art. 

22aa ustawy Prawo bankowe a w szczególności dają rękojmię ostrożnego i stabilnego 

zarządzania Bankiem, w tym prowadzenia działalności bankowej z zachowaniem 

bezpieczeństwa wkładów i lokat w nim zgromadzonych, a także, posiadają wiedzę, 

doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizacji zarządzania ryzykiem oraz ich reputacja 

osobista nie stwarza zagrożenia dla utraty reputacji Banku. 

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

członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. 
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5. Informacja o Komitetach powołanych w Banku 

 

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

 Komitet Kredytowy, który spotyka się zgodnie z częstotliwością posiedzeń Zarządu. 

 Komitet Audytu, wyłoniony z Rady Nadzorczej, który spotyka się nie rzadziej niż raz na 

kwartał. 

Bank z uwagi na skalę działania nie tworzy komitetu ds. ryzyka. 

 

6. Kontrola wewnętrzna w Banku 

 

1. W Banku funkcjonuje system kontroli wewnętrznej. 

2. System kontroli wewnętrznej w Banku został wdrożony zgodnie z modelem systemu 

kontroli wewnętrznej dla Uczestników SOZ BPS, zdefiniowanym w załączniku nr 4 do Umowy 

Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. 

3. System kontroli wewnętrznej stanowi, obok systemu zarządzania ryzykiem, element 

systemu zarządzania Bankiem. 

4. System kontroli wewnętrznej to zbiór zasad, procedur, mechanizmów i czynności 

kontrolnych, wkomponowany w sposób trwały i spójny w system zarządzania ryzykiem, 

powiązany z celami strategicznymi, wspomagający realizację celów biznesowych oraz 

umożliwiający sprawowanie nadzoru nad działalnością Banku. 

6. System kontroli wewnętrznej jest dostosowany do struktury organizacyjnej Banku i 

obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Banku. 

 

Celem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie: 

1) skuteczności i efektywności działania Banku, 

2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej, 

3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku, 

4) zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi  

i standardami rynkowymi. 

 

System Kontroli wewnętrznej w Banku obejmuje: 

1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów 

kontrolnych w procesach funkcjonujących w Banku, w szczególności zarządzania ryzykiem w 

Banku, która obejmuje wszystkie komórki i jednostki organizacyjne Banku odpowiedzialne za 

realizację zadań przypisanych tej funkcji; 

2) komórkę do spraw zgodności – mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i 

monitorowanie ryzyka braku zgodności działania Banku z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, przepisami wewnętrznymi Banku, standardami rynkowymi oraz 

przedstawienia raportów w tym zakresie; 

3) niezależną komórkę audytu wewnętrznego realizowaną przez Spółdzielnię Ochrony 

Zrzeszenia,  mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, 

adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej 

w Banku.  

Funkcjonujący w Banku system kontroli wewnętrznej, zorganizowany jest na trzech 

niezależnych i wzajemnie uzupełniających się poziomach (liniach obrony): 

1) pierwsza linia obrony – zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej Banku, na 

podstawie między innymi ustanowionych limitów, zgodności działania z powszechnie 
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obowiązującymi przepisami prawa, przepisami wewnętrznymi Banku oraz przyjętymi w Banku 

standardami rynkowymi. Na tym poziomie komórki/jednostki organizacyjne w ramach funkcji 

kontroli odpowiadają za identyfikację ryzyka, zaprojektowanie i wdrożenie mechanizmów 

kontrolnych oraz za monitorowanie poziome (weryfikacja bieżąca lub testowanie) 

przestrzegania mechanizmów kontrolnych w ramach własnej linii.  

2) druga linia obrony – zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie 

powołanych do tego stanowiskach/komórkach organizacyjnych (niezależnie od zarządzania 

ryzykiem na I linii) poprzez identyfikację, ocenę, kontrolowanie, monitorowanie i raportowanie 

ryzyka, a także monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych w ramach własnej 

linii oraz w stosunku do I linii obrony w ramach monitorowania pionowego. Drugą linię obrony 

stanowią w Banku komórki organizacyjne w, mające za zadanie zapewnienie stosowania 

mechanizmów kontrolnych oraz dokonywanie niezależnego monitorowania ich przestrzegania. 

Komórki drugiej linii obrony, poza komórkami wskazanymi w przepisach prawa, wybierane są 

z zachowaniem zasady niezależności oraz zgodnie z kryteriami przypisania do odpowiedniej 

linii; 

3) trzecia linia obrony – audyt wewnętrzny, mający za zadanie badanie i ocenę, w sposób 

niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem oraz 

systemu kontroli wewnętrznej, który jest realizowany przez niezależną komórkę audytu 

wewnętrznego umiejscowiona na mocy zapisów Umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS w 

Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. 

 

 

7. System przepływu informacji w zakresie ryzyka stosowany w Banku 

 

System przepływu informacji w zakresie ryzyka dotyczy głównie istotnych rodzajów ryzyka  

i odbywa się zgodnie z wewnętrzną procedurą Banku. 

W ramach informacji zarządczej z obszaru każdego ryzyka sprawozdawane są: 

 wyniki pomiaru ryzyka, w tym wyniki testów warunków skrajnych, 

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

na ryzyko) oraz pozostałych limitów, 

 wyniki kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, 

 wnioski dla Zarządu i Rady Nadzorczej. 

 

Raporty z zakresu poszczególnych rodzajów ryzyka pozwalają Zarządowi i Radzie Nadzorczej 

na m.in:  

1) monitorowanie poziomu ryzyka, w tym przyjętych limitów; 

2) kontrolę realizacji celów strategicznych; 

3) ocenę skutków podejmowanych decyzji; 

4) podejmowanie odpowiednich działań w celu ograniczania ryzyka, 

5) ocenę skuteczności i adekwatności zarządzania ryzykiem. 

 

Co do zasady raporty dotyczące poszczególnych rodzajów ryzyka dla Zarządu sporządzane są 

z częstotliwością przynajmniej miesięczną, a dla Rady Nadzorczej z częstotliwością 

przynajmniej kwartalną. 

 

III. Fundusze własne 

 

1. Budowa funduszy własnych 

 
Lp* Pozycja Kwota 
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1 Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne Udziały kapitałowe (wieczyste) 
2 Zyski zatrzymane Niepodzielony zysk z lat 

ubiegłych 

0,00 
3 Skumulowane inne całkowite dochody (i pozostałe kapitały 

rezerwowe) 
100% kapitału z aktualizacji 

wyceny oraz 100% kapitału z 

aktualizacji instrumentów 

zaklasyfikowanych jako 

dostępne do sprzedaży. W tej 

pozycji należy też wykazać 

kapitał zapasowy oraz kapitał 

rezerwowy 

19 485 172,04 
3a Fundusze ogólne ryzyka bankowego  Fundusz ogólnego ryzyka 

0,00 
4 Kwota kwalifikujących się pozycji o których mowa w art. 484 ust. 

3 i powiązane ażio emisyjne przeznaczone do wycofania z 
kapitału podstawowego Tier I 

Niezamortyzowane udziały 

kapitałowe (jeżeli nie są 

wieczyste) 
5a Niezależnie zweryfikowane zyski z bieżącego okresu po odliczeniu 

wszelkich możliwych do przewidzenia obciążeń i dywidend 
Zysk okresu bieżącego za zgodą 

KNF 
6 Kapitał podstawowy Tier I przed korektami regulacyjnymi Suma powyższych pozycji 

19 485 172,04 
7 Dodatkowe korekty wartości (kwota ujemna) - 1 212,69 
7a Dodatkowe odliczenie z tytułu rezerw Odliczenie z tytułu nieuznanych 

rezerw oraz odpisów w sytuacji 

kiedy w wartości ekspozycji 

uwzględniane są wszystkie 

rezerwy i odpisy dotyczące 

odsetek a nie tylko kwoty 

uznane (zgodnie z 

Rozporządzeniem delegowanym 

Komisji EU NR 183/2014) 
8 Wartości niematerialne i prawne (po odliczeniu powiązanej 

rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego) (kwota 
ujemna) 

Wartości niematerialne i 

prawne 

 
- 66 809,10 

 
17 Bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe w 

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

Udziały kapitałowe w kapitale 

podstawowym Tier I uznane 

jako krzyżowe przez właściwe 

organy (wzajemne udziały 

pomiędzy bankami 

spółdzielczymi) 

- 50,00 
18 Posiadane przez instytucję bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne 

udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym 
Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie 
dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota 
przekraczająca próg 10% oraz po odliczeniu kwalifikowanych 
pozycji krótkich) (kwota ujemna) 

Udziały kapitałowe w kapitale 

podstawowym Tier I sektora 

finansowego (poza IPS) nie 

będące znaczną inwestycją 

ponad limit 10%  

19 Posiadane przez instytucję bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne 
udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym 
Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała 
znacznej inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 
10% oraz po odliczeniu kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota 
ujemna) 

Udziały kapitałowe w kapitale 

podstawowym Tier I sektora 

finansowego (poza IPS) będące 

znaczną inwestycją ponad limit 

10%  

21 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z 
różnic przejściowych (kwota przekraczająca próg 10% po 
odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego podatku 

Aktywa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego oparte 

na przyszłej rentowności i 
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dochodowego w przypadku spełnienia warunków określonych w 
art. 38 ust. 3 (kwota ujemna) 

wynikające z różnic 

przejściowych ponad limit 10% 
22 Kwota przekraczająca próg 17,65% (kwota ujemna) Kwota przekraczająca limit 

17,65% dla sumy znaczących 

inwestycji w sektor finansowy 

(poza IPS) i aktywów z tytułu 

odroczonego podatku 

dochodowego opartych na 

przyszłej rentowności i 

wynikającej z różnic 

przejściowych  

0,00 
23 W tym: posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie 

instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora 
finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te 
podmioty 

Część wiersza 22 przypadająca 

na inwestycje 

25 W tym: aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
wynikające z różnic przejściowych 

Część wiersza 22 przypadająca 

na aktywa 
25a Straty za bieżący rok obrachunkowy (kwota ujemna) Strata roku bieżącego 
25b Możliwe do przewidzenia obciążenia podatkowe związane z 

pozycjami kapitału podstawowego Tier I (kwota ujemna) 
 

27 Kwalifikowalne odliczenia od pozycji w kapitale dodatkowym Tier 
I które przekraczają wartość kapitału dodatkowego Tier I 
instytucji (kwota ujemna) 

Odliczenia od kapitału 

dodatkowego Tier I jeśli 

przekraczają kapitał dodatkowy 

Tier I  
28 Całkowite korekty regulacyjne w kapitale podstawowym Tier I Suma pozycji począwszy od pkt 

7 

68 071,79 
29 Kapitał podstawowy Tier I Pozycja 6 minus pozycja 28 

19 417 100,25 
33 Kwota kwalifikujących się pozycji o których mowa w art. 484 ust. 

4 i powiązane ażio emisyjne przeznaczone do wycofania z 
kapitału dodatkowego Tier I 

 Niezamortyzowane obligacje 

wyemitowane na podstawie 

uchwały KNF nr 314/2009 
36 Kapitał dodatkowy Tier I przed korektami regulacyjnymi Pozycja 33 
39 Bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe we 

własnych instrumentach dodatkowych w kapitale Tier I 
podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała 
znacznej inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 
10% oraz po odliczeniu kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota 
ujemna) 

Udziały kapitałowe w kapitale 

dodatkowym Tier I sektora 

finansowego (poza IPS) nie 

będące znaczną inwestycją 

ponad limit 10% 

40 Posiadane przez instytucję bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne 
udziały kapitałowe we własnych instrumentach dodatkowych w 
kapitale Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja 
dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (po odliczeniu 
kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota ujemna) 

Udziały kapitałowe w kapitale 

dodatkowym Tier I (poza IPS) 

sektora finansowego będące 

znaczną inwestycją 

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

Odliczenia od kapitału Tier II 

jeżeli przekraczają wartość  

kapitału Tier II 
43 Całkowite korekty regulacyjne w kapitale dodatkowym Tier I Suma pozycji począwszy od pkt 

39 
44 Kapitał dodatkowy Tier I Kapitał dodatkowy Tier I 

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

Suma pozycji 29 i 44 

19 417 100,25 
46 Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne Kwota wyemitowanych obligacji 

i pożyczek podporządkowanych 

spełniających warunki CRR 
47 Kwota kwalifikujących się pozycji o których mowa w art. 484 ust. 

5 i powiązane ażio emisyjne przeznaczone do wycofania z 
kapitału Tier II 

Kwota wyemitowanych obligacji 

i pożyczek podporządkowanych 

nie spełniających warunków 

CRR 
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50 Korekty z tytułu ryzyka kredytowego Rezerwa na ryzyko ogólne w 

części dotyczącej ryzyka 

kredytowego 
51 Kapitał Tier II przed korektami regulacyjnymi Suma pozycji począwszy od 46 
54 Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w 

kapitale Tier II i pożyczki podporządkowane podmiotów sektora 
finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w 
te podmioty (kwota przekraczająca próg 10% oraz po odliczeniu 
kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota ujemna) 

Udziały kapitałowe w kapitale 

Tier II sektora finansowego 

(poza IPS) nie będące znaczną 

inwestycją ponad limit 10%  

55 Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały 
kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II i pożyczki 
podporządkowane podmiotów sektora finansowego, jeżeli 
instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (po 
odliczeniu kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota ujemna) 

Udziały kapitałowe w kapitale 

Tier II sektora finansowego 

(poza IPS) będące znaczną 

inwestycją  

57 Całkowite korekty regulacyjne w kapitale Tier II Suma pozycji począwszy od 54 
58 Kapitał Tier II Pozycja 51 minus pozycja 57 
59 Łączny kapitał (łączny kapitał = kapitał Tier I + kapitał Tier II) Pozycja 45 plus pozycja 58 

60 Aktywa ważone ryzykiem razem Łączna wartość aktywów 

ważonych ryzykiem 
106 828 921,02 

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

Współczynnik CET I 

15,84 

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

Współczynnik Tier I 

15,84 

63 Łączny kapitał (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na 
ryzyko) 

Współczynnik TCR 

15,84 

64 Wymóg bufora dla poszczególnych instytucji (wymóg dotyczący 
kapitału podstawowego Tier I zgodnie z art. 92 ust. 1 lit. a) 
powiększony o wymogi utrzymywania bufora zabezpieczającego i 
antycyklicznego, jak również bufor ryzyka systemowego oraz 
bufor instytucji o znaczeniu systemowym wyrażony jako odsetek 
kwoty ekspozycji na ryzyko) 

Oblicza się go jako sumę 4,5% 

(art. 92 ust. 1 lit a) i niżej 

wymienionych buforów, czyli: 

4,5%+2,5%+0%+3%+0% = 

10% 

65 W tym: wymóg utrzymywania bufora zabezpieczającego 2,5% 

66 W tym: wymóg utrzymywania bufora antycyklicznego 0% 

67 W tym: wymóg utrzymywania bufora ryzyka systemowego 3% 

67a W tym: bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym lub 
bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym 

0% 

68 Kapitał podstawowy Tier I dostępny w celu pokrycia buforów 
(wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) 

Współczynnik CET I minus 8% 

72 Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe podmiotów sektora 
finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w 
te podmioty (kwota poniżej progu 10% oraz po odliczeniu 
kwalifikowanych pozycji krótkich) 

Nieodliczana kwota 

nieznaczących inwestycji w 

sektor finansowy 

73 Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały 
kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I 
podmiotów sektora finansowego jeżeli instytucja dokonała 
znacznej inwestycji w te podmioty (kwota poniżej progu 10% 
oraz po odliczeniu kwalifikowanych pozycji krótkich) 

Nieodliczana kwota znaczących 

inwestycji w sektor finansowy 

75 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z 
różnic przejściowych (kwota poniżej progu 10% po odliczeniu 
powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 38 ust. 3 

Nieodliczana kwota aktywów z 

tytułu odroczonego podatku 

dochodowego opartych na 

przyszłej rentowności i 

wynikających z różnic 

przejściowych 
76 Korekty z tytułu ryzyka kredytowego uwzględnione w kapitale 

Tier II w odniesieniu do ekspozycji objętych metodą standardową 
(przed zastosowaniem pułapu) 

Rezerwa na ryzyko ogólne w 

części dotyczącej ryzyka 

kredytowego uwzględniona w 

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

1,25% przemnożone przez kwotę 

ekspozycji ważonych ryzykiem 

według metody standardowej 

 

80 Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów w kapitale 
podstawowym Tier I będących przedmiotem ustaleń dotyczących 
wycofania 

Limit na 2020 rok dla zasady 

praw nabytych (30%) 

przemnożony przez podstawę 

amortyzacji (jeśli dotyczy) 
81 Kwota wyłączona z kapitału podstawowego Tier I ze względu na 

pułap (nadwyżka ponad pułap po upływie terminów wykupu i 
zapadalności) 

Kwota zamortyzowanych 

udziałów (jeśli dotyczy) 

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

Limit na 2020 rok dla zasady 

praw nabytych (30%) 

przemnożony przez podstawę 

amortyzacji (jeśli dotyczy) 

83 Kwota wyłączona z kapitału dodatkowego Tier I ze względu na 
pułap (nadwyżka ponad pułap po upływie terminów wykupu i 
zapadalności) 

Kwota zamortyzowanych 

obligacji wyemitowanych na 

podstawie uchwały KNF nr 

314/2009 (jeśli dotyczy) 
84 Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów w kapitale Tier II 

będących przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania 
Limit na 2019 rok dla zasady 

praw nabytych (30%) 

przemnożony przez podstawę 

amortyzacji (jeśli dotyczy) 

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

Kwota zamortyzowanych 

obligacji i pożyczek 

podporządkowanych 

zaliczonych do kapitału Tier II 

na zasadzie praw nabytych (jeśli 

dotyczy) 
*) numeracja zgodna z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1423/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. ustanawiającym 

wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących ujawniania informacji na temat funduszy własnych 

instytucji 

 

 

2. Informacja w zakresie instrumentów kapitałowych zaliczanych do kapitału 

dodatkowego Tier i kapitału Tier II zgodnie z poniższym wzorem 

(wypełniana przez banki posiadające instrumenty tego typu – czyli wyemitowane obligacje, 

wiersze niepotrzebne można usunąć): 
1 Emitent Nie dotyczy 

2 Unikatowy identyfikator (np. CUSIP, ISIN lub 

identyfikator Bloomberg dla ofert na rynku 

niepublicznym) 

Nie dotyczy 

3 Prawo lub prawa właściwe którym podlega 

instrument 

Nie dotyczy 

 Ujmowanie w kapitale regulacyjnym Nie dotyczy 
4 Zasady przejściowe określone w rozporządzeniu 

CRR 

Nie dotyczy 

5 Zasady określone w rozporządzeniu CRR 

obowiązujące po okresie przejściowym 

Nie dotyczy 

6 Kwalifikowalne na poziomie jednostkowym lub 

(sub-)skonsolidowanym/na poziomie 

jednostkowym oraz (sub-)skonsolidowanym 

Nie dotyczy 

7 Rodzaj instrumentu (rodzaje określone przez 

każdy system prawny) 

Nie dotyczy 

8 Kwota uznana w kapitale regulacyjnym (waluta w 

mln, według stanu na ostatni dzień 

sprawozdawczy) 

Nie dotyczy 

9 Wartość nominalna instrumentu Nie dotyczy 
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9a Cena emisyjna Nie dotyczy 
9b Cena wykupu Nie dotyczy 
10 Klasyfikacja księgowa Nie dotyczy 
11 Pierwotna data emisji Nie dotyczy 
12 Wieczyste czy terminowe Nie dotyczy 
13 Pierwotny termin zapadalności Nie dotyczy 
14 Opcja wykupu na żądanie emitenta podlegająca 

wcześniejszemu zatwierdzeniu przez organy 

nadzoru 

Nie dotyczy 

15 Termin wykupu opcjonalnego, terminy wykupu 

warunkowego oraz kwota wykupu 

Nie dotyczy 

16 Kolejne terminy wykupu jeżeli dotyczy Nie dotyczy 
 Kupony/dywidendy Nie dotyczy 
17 Stała lub zmienna dywidenda/stały lub zmienny 

kupon 

Nie dotyczy 

18 Kupon odsetkowy oraz dowolny powiązany 

wskaźnik 

Nie dotyczy 

19 Istnienie zapisanych praw do niewypłacania 

dywidendy 

Nie dotyczy 

20a W pełni uznaniowe, częściowo uznaniowe czy 

obowiązkowe (pod względem terminu) 

Nie dotyczy 

20b W pełni uznaniowe, częściowo uznaniowe czy 

obowiązkowe (pod względem kwoty) 

Nie dotyczy 

21 Istnienie opcji z oprocentowaniem rosnącym lub 

innej zachęty do wykupu 

Nie dotyczy 

22 Nieskumulowane czy skumulowane Nie dotyczy 
23 Zamienne czy niezamienne Nie dotyczy 
24 Jeżeli zamienne, zdarzenie lub zdarzenia 

powodujące zamianę 

Nie dotyczy 

25 Jeżeli zamienne, w pełni czy częściowo Nie dotyczy 
26 Jeżeli zamienne, wskaźnik konwersji Nie dotyczy 
27 Jeżeli zamienne, zamiana obowiązkowa cz 

opcjonalna 

Nie dotyczy 

28 Jeżeli zamienne należy określić rodzaj 

instrumentu na który można dokonać zamiany 

Nie dotyczy 

29 Jeżeli zamienne, należy określić emitenta 

instrumentu na który dokonuje się zamiany 

Nie dotyczy 

30 Odpisy obniżające wartość Nie dotyczy 
31 W przypadku odpisu obniżającego wartość, 

zdarzenie lub zdarzenia wywołujące odpis 

obniżający wartość 

Nie dotyczy 

32 W przypadku odpisu obniżającego wartość, w 

pełni czy częściowo 

Nie dotyczy 

33 W przypadku odpisu obniżającego wartość, trwale 

czy tymczasowo 

Nie dotyczy 

34 W przypadku tymczasowego odpisu obniżającego 

wartość, opis mechanizmu odpisu obniżającego 

wartość 

Nie dotyczy 

35 Pozycja w hierarchii podporządkowania w 

przypadku likwidacji (należy określić rodzaj 

instrumentu bezpośrednio uprzywilejowanego w 

odniesieniu do danego instrumentu) 

Nie dotyczy 

36 Niezgodne cechy przejściowe Nie dotyczy 
37 Jeżeli tak, należy określić niezgodne cechy Nie dotyczy 

 

 

 

IV. Wymogi kapitałowe 
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1. Metoda szacowania kapitału wewnętrznego oraz przyjęty przez Bank poziom 

adekwatności kapitałowej 

 

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

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

nie w pełni pokrywa ryzyko. 

 

W procesie szacowania kapitału wewnętrznego wykorzystywane są efekty pomiaru ryzyka, 

dokonywanego w oparciu o obowiązujące procedury w zakresie zarządzania poszczególnymi 

rodzajami ryzyka. 

 

Bank dokonuje agregacji wymogów kapitałowych na poszczególne rodzaje ryzyka uznane za 

istotne w oparciu o metodę minimalnego wymogu kapitałowego. 

 

Poziomem wyjściowym dla ustalenia kapitału wewnętrznego jest wyliczony regulacyjny 

wymóg kapitałowy. 

 

Bank wyznacza regulacyjny wymóg kapitałowy dla ryzyka: 

a) kredytowego, w oparciu o metodę standardową, 

b) operacyjnego, w oparciu o metodę wskaźnika bazowego. 

 

Przy obliczaniu dodatkowych wymogów kapitałowych na poszczególne rodzaje ryzyka uznane 

za istotne przyjmuje się następujące założenia: 

1) kapitał wewnętrzny na poszczególne rodzaje ryzyka obliczany jest jako koszt lub 

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

może się pojawić w wyniku zaistnienia sytuacji nieoczekiwanej; 

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

testów warunków skrajnych, które Bank przeprowadza dla poszczególnych rodzajów 

ryzyka uznanych za istotne; 

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

finansowego zaplanowanego na dany rok obrotowy; 

4) poziom akceptowalnej straty lub utraconego przychodu (tzw. wskaźnik wrażliwości) 

Bank wyznacza raz do roku (jako procent funduszy własnych Banku), 

dodatkowym wymogiem kapitałowym dla poszczególnych rodzajów ryzyka (za 

wyjątkiem ryzyka operacyjnego) jest kwota, o jaką koszt lub utracony przychód 

przekroczy akceptowalny poziom ryzyka, o którym mowa w pkt 4. 

 

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

1) ocenia czy regulacyjny wymóg kapitałowy w pełni pokrywa ryzyko kredytowe  

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

szacowania kapitału wewnętrznego, oblicza dodatkowy wymóg kapitałowy na te 

ryzyka; 

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

wyznaczaniem regulacyjnych wymogów kapitałowych; 

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

mowa w pkt 1 i 2. 
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W 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego nie nałożyła na Bank obowiązku utrzymywania 

dodatkowych wymogów kapitałowych.  

 

2. Regulacyjny wymóg kapitałowy na ryzyko kredytowe w podziale na kategorie 

ekspozycji 

 

Wykaz ekspozycji w podziale na poszczególne kategorie ekspozycji jako 8% kwot ważonych 

ryzykiem, z podziałem na ekspozycje bilansowe i pozabilansowe  

Kategoria  

Wartość aktywów ważonych 

ryzykiem 

tys. zł 

Wymóg kapitałowy 

tys. zł 

ekspozycje wobec rządów centralnych lub 

banków centralnych 

0 0 

ekspozycje wobec samorządów regionalnych 

lub władz lokalnych 

5 463 976,13 437 118,09 

 

ekspozycje wobec podmiotów sektora 

publicznego 

57 682,75 

 

4 614,62 

 

ekspozycje wobec instytucji 0 0 

ekspozycje wobec przedsiębiorstw 18 767 370,16 

 

1 501 389,61 

 

ekspozycje detaliczne 29 628 828,91 

 

2 370 306,31 

 

ekspozycje zabezpieczone hipotekami na 

nieruchomościach 

37 376 992,71 

 

2 990 159,42 

ekspozycje, których dotyczy niewykonanie 

zobowiązania 

8 651 131,10 

 
692 090,49 

 

ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa 

lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego 

inwestowania 

  

ekspozycje kapitałowe 1 717 193,00 

 

137 375,44 

 

pozycje związane ze szczególnie wysokim 

ryzykiem 

  

inne pozycje 5 165 746,22 

 

413 259,70 

 

Razem regulacyjny wymóg kapitałowy na ryzyko kredytowe 8 546 313,68 

 

3. Łączne wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego i operacyjnego 

 

Ryzyko 
Regulacyjny wymóg kapitałowy 

tys. zł 

 kredytowe 8 546 313,68 

 operacyjne 1 262 022,39 

RAZEM 9 808 336,07 

 

V. Ryzyko kredytowe 

 

1. Definicja dla należności: nieobsługiwanych i restrukturyzowanych oraz 

przeterminowanych i zagrożonych, podejścia w zakresie korekt wartości i rezerw 

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

 

Ekspozycje nieobsługiwane i restrukturyzowane są zdefiniowane w Rozporządzeniu 

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

wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie 
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z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (dalej: 

Rozporządzenie 680/2014). 

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

się ekspozycje, które spełniają dowolne z poniższych kryteriów: 

 przeterminowanie istotnych ekspozycji o ponad 90 dni, 

 małe prawdopodobieństwo wywiązania się w całości przez dłużnika ze swoich 

zobowiązań kredytowych bez konieczności realizacji zabezpieczenia, niezależnie od 

istnienia przeterminowanych kwot lub liczby dni przeterminowania. 

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

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

utratę wartości zgodnie z mającymi zastosowanie standardami rachunkowości, zawsze uznaje 

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

ekspozycje zagrożone. 

 

Należnościami zagrożonymi są ekspozycje kredytowe zaliczone do kategorii poniżej standardu, 

wątpliwej i straconej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad 

tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków. 

 

Bank tworzy rezerwy celowe na ekspozycje zagrożone oraz odpisy na odsetki od tych 

ekspozycji w wysokości: 

 20% w zakresie ekspozycji w kategorii poniżej standardu, 

 50% w zakresie ekspozycji w kategorii wątpliwej, 

 100% w zakresie ekspozycji w kategorii straconej, 

po uwzględnieniu pomniejszeń podstawy naliczania rezerw i odpisów. 

 

 

2.  Kategorie ekspozycji kredytowych 

 

Bank dokonuje podziału ekspozycji kredytowych na następujące kategorie: 

 

Kategoria ekspozycji 
wartość 

tys. zł 

wobec samorządów regionalnych lub władz lokalnych 24 854 

ekspozycje wobec przedsiębiorstw 37 938 

ekspozycje detaliczne 40 953 

ekspozycje zabezpieczone hipotekami na 

nieruchomościach 

51 250 

których dotyczy niewykonanie zobowiązania 14 849 

ekspozycje kapitałowe   1 717 

ekspozycje wobec instytucji 76 650 

ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego     100  

ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków 

centralnych 

81 803  

inne pozycje 8 491 

 

 

3. Struktura geograficzna ekspozycji kredytowych 

 

Bank nie dokonuje podziału ekspozycji kredytowych na regiony geograficzne: 
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4. Struktura branżowa ekspozycji kredytowych 

 

Bank dokonuje podziału ekspozycji kredytowych na następujące branże (według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności, z wyłączeniem ekspozycji kredytowej wobec konsumentów): 

 

Branża 
wartość 

tys. zł 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne 
22474435,80 

Budownictwo 
 

17661527,50 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 
 

857639,67 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 
 

0 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 
 

1697300,35 

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 
 

 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 
 

103020,84 

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 
 

16305636,87 

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 
 

3647370,71 

Edukacja 
 

0 

Górnictwo i wydobywanie 
 

4101050,56 

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 
 

14391844,03 

Informacja i komunikacja 
 

1577461,04 

Inne 
 

0 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 
 

3377293,29 

Pozostała działalność usługowa 
 

0 

Przetwórstwo przemysłowe 
 

19449434,62 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 
 

7544510,97 

Transport i gospodarka magazynowa 
 

3786074,17 

 

 

5. Struktura ekspozycji kredytowych według terminów zapadalności 

 

Podział ekspozycji kredytowych według terminów zapadalności przedstawia się następująco: 

 

Termin zapadalności 
wartość 

 zł 

do 1 miesiąca 14 301 036,34 

1 – 3 miesięcy 33 163 207,36 

3 – 6 miesięcy   8 723 747,44 

6 – 12 miesięcy 14 582 309,26 

1 rok – 2 lat 18 298 440,26 

2 lata – 5 lat 62 959 954,40 

5 lat – 10 lat 80 905 774,39 
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6. Zmiana stanu korekt i rezerw/odpisów z tytułu ekspozycji zagrożonych wraz z saldem 

początkowym i końcowym 

 

 

10 lat – 20 lat 13 801 608,50 

powyżej 20 lat      632 102,10 

Kategoria 
Saldo początkowe Saldo końcowe 

Rezerwy celowe Odpisy na odsetki Rezerwy celowe Odpisy na odsetki 

Poniżej standardu 71 275,19 56 317,19 71 639,76 80 404,47 

Wątpliwe   1 099,73          0,00   5 356,29          0,00 

Stracone 34627,81      111,46 35 682,80         94,30 
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7. Jakość kredytowa ekspozycji restrukturyzowanych 

 

 

  a b C d e f g h 

  Wartość bilansowa brutto (w przypadku ekspozycji w bilansie) 
/kwota nominalna ekspozycji (w przypadku ekspozycji 

pozabilansowych) 

Skumulowana utrata wartości, skumulowane 
ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu 

ryzyka kredytowego i rezerw 

Zabezpieczenia rzeczowe lub gwarancje 
finansowe otrzymane  

 Obsługiwane 
ekspozycje 

restrukturyzowane 

Nieobsługiwane ekspozycje 
restrukturyzowane 

Obsługiwanych 
ekspozycji 

restrukturyzowanych 

Nieobsługiwanych 
ekspozycji 

restrukturyzowanych 

 W tym zabezpieczenie i 
gwarancje finansowe 
otrzymane z powodu 

nieobsługiwanych 
ekspozycji, wobec których 

zastosowano środki 
restrukturyzacyjne 

  W tym 
ekspozycje, 

których dotyczy 
niewykonanie 
zobowiązania 

W tym 
ekspozycje 
dotknięte 

utratą 
wartości 

1 
Kredyty i zaliczki  253 078 

 

419 101 
 

 419 101 
 

 95 495 
 

  

2 Banki centralne          

3 
Instytucje 
rządowe 

         

4 
Instytucje 
kredytowe 

         

5 
Inne instytucje 
finansowe 

         

6 
Przedsiębiorstwa 
niefinansowe 

 253 078 
 

333 106 
 

 333 106 
 

 9 500 
 

  

7 
Gospodarstwa 
domowe 

  85 995 
 

 85 995 
 

 85 995 
 

  

8 
Dłużne papiery 
wartościowe 

         

9 

Udzielone 
zobowiązania 
do udzielenia 
pożyczki 

 88 
 

       

10 Łącznie  253 166 
 

419 101 
 

 419 101 
 

 95 495 
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Legenda: 

   
  pola, których wypełnianie jest obowiązkowe 

  pola, których wypełnianie jest nieobowiązkowe 

 

8. Jakość kredytowa ekspozycji obsługiwanych i nieobsługiwanych w podziale według liczby dni przeterminowania 

 a B c d e f g h i j k l 
Wartość bilansowa brutto/kwota nominalna 

Ekspozycje obsługiwane Ekspozycje nieobsługiwane 

 Nieprzetermino
wane lub 

przeterminowa
ne ≤ 30 dni 

Przeter
minow
ane > 
30 dni 
≤ 90 
dni 

 Małe 
prawdopodob

ieństwo 

spłaty 
ekspozycji 

nieprzetermin

owanych albo 
przeterminow

anych ≤ 90 

dni 

Przet
ermi

now

ane 
> 90 

dni 

≤ 
180 

dni 

Przetermino
wane > 180 

dni ≤ 1 rok 

Przetermin
owane > 1 

rok ≤ 5 lat 

Przetermin
owane  

powyżej 5 

lat 

Przetermin
owane > 5 

lat ≤ 7 lat 

Przetermin
owane > 7 

lat 

W tym 
ekspozycje, 

których dotyczy 

niewykonanie 
zobowiązania 

1 Kredyty i 

zaliczki  

 

216 836 059 
 

216 836 059 
 

 13 716 189 
 

1 462 756 
 

  12 070 054 
 

183 379 
 

   

2 Banki 

centralne  

 

            

3 Instytucje 

rządowe  

 

22 474 436 
 

22 474 436 
 

          

4 Instytucje 

kredytowe  

 

92 026 825 
 

92 026 825 
 

          

5 Inne 

instytucje 

finansowe  

 

993 282 
 

993 282 
 

          

6 Przedsiębiors

twa 

niefinansowe  

62 817 810 
 

62 817 810 
 

 13 364 704 
 

1 461 538 
 

  11 719 787 
 

183 379 
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7 W tym MŚP  

 
62 817 810 
 

62 817 810 
 

 13 364 704 
 

1 461 538 
 

  11 719 787 
 

183 379 
 

   

8 Gospodarstw

a domowe  

 

38 523 706 
 

38 523 706 
 

 351 485 
 

1 218 
 

  350 267 
 

    

9 Dłużne 
papiery 
wartościowe 

66 632 423 
 

66 632 423 
 

          

10 Banki 

centralne  

 

12 749 810 
 

12 749 810 
 

          

11 Instytucje 

rządowe  

 

38 191 979 
 

38 191 979 
 

          

12 Instytucje 

kredytowe  

 

2 576 220 
 

2 576 220 
 

          

13 Inne 

instytucje 
finansowe  

 

13 114 414 
 

13 114 414 
 

          

14 Przedsiębiors

twa 

niefinansowe  

 

            

15 Ekspozycje 

pozabilanso

we  

 

            

16 Banki 

centralne  

 

            

17 Instytucje 

rządowe  

 

            

18 Instytucje 

kredytowe  

 

            

19 Inne 

instytucje 

finansowe  

 

            

20 Przedsiębiors
twa 

niefinansowe  
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21 Gospodarstw
a domowe 

            

22 Łącznie 283 468 482 
 

283 468 482 
 

 13 716 189 
 

1 462 756 
 

  12 070 054 
 

183 379 
 

   

 

Legenda: 

  pola, których wypełnianie jest obowiązkowe 

  pola, których wypełnianie jest nieobowiązkowe 

  

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

restrukturyzowanych” (EBA/GL/2018/10) 

 

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

obowiązują przedziały: kol „h” - przeterminowane >1 rok <=2 lata, kol „i” - przeterminowane >2 lata<=5 lat 

 

 

 

 

 

9. Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane oraz związane z nimi rezerwy 

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

wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw 
Skumulowa

ne 
odpisania 

częściowe 

Otrzymane zabezpieczenie i 

gwarancje finansowe 

Ekspozycje obsługiwane Ekspozycje nieobsługiwane Ekspozycje obsługiwane – 
skumulowana utrata 

wartości i rezerwy 

Ekspozycje nieobsługiwane – 
skumulowana utrata wartości, 

skumulowane ujemne zmiany 

wartości godziwej z powodu 
ryzyka kredytowego i rezerw 

Z tytułu 
ekspozyc

ji 

obsługiw
anych 

Z tytułu 
ekspozycji 

nieobsługiwany

ch 
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 W 
tym 

etap 

1 

W 
tym 

etap 

2 

 W 
ty

m 

eta
p 2 

W 
tym 

etap 

3 

 W 
tym 

etap 

1 

W tym 
etap 2 

 W tym 
etap 2 

W tym 
etap 3 

   

1 Kredyty i 

zaliczki  

 

216 836 059 
 

  307 018 495 
 

  42 343 
 

  7 948 768 
 

    5 767 420 
 

2 Banki 

centralne  

 

               

3 Instytucje 

rządowe  

 

22 474 436 
 

              

4 Instytucje 

kredytowe  

 

92 026 825 
 

              

5 Inne 

instytucje 

finansowe  

 

993 282 
 

              

6 Przedsiębiors

twa 

niefinansowe  

 

62 817 810 
 

  13 364 704 
 

     7 797 933 
 

    5 566 770 
 

7 W tym MŚP  

 

62 817 810 
 

  13 364 704 
 

     7 797 933 
 

    5 566 770 
 

8 Gospodarstw

a domowe  

 

38 523 706 
 

  351 485 
 

  42 343 
 

  150 835 
 

    200 650 
 

9 Dłużne 

papiery 

wartościowe 

66 632 423 
 

              

10 Banki 

centralne  

 

12 749 810 
 

              

11 Instytucje 

rządowe  

 

38 191 979 
 

              

12 Instytucje 

kredytowe  

 

2 576 220 
 

              

13 Inne 

instytucje 

finansowe  

 

13 114 414 
 

              

14 Przedsiębiors

twa 

niefinansowe  

 

               

15 Ekspozycje 

pozabilanso

we  

 

23 550 013 
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16 Banki 

centralne  

 

               

17 Instytucje 

rządowe  

 

               

18 Instytucje 

kredytowe  

 

               

19 Inne 

instytucje 

finansowe  

 

               

20 Przedsiębiors

twa 

niefinansowe  

 

               

21 Gospodarstw

a domowe 

               

22 Łącznie 307 018 495 
 

  13 716 189 
 

  42 343 
 

  7 948 768 
 

    5 767 420 
 

 

 

 

Legenda:  

  pola, których wypełnianie jest obowiązkowe 

   pola, których wypełnianie jest nieobowiązkowe 

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

  

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

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

 

10. Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie i postępowania egzekucyjne 

 
  Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie 
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Wartość w momencie początkowego ujęcia 

 

Skumulowane ujemne zmiany 

 

1 Rzeczowe aktywa trwałe    

2 Inne niż rzeczowe aktywa trwałe    

3 Nieruchomości mieszkalne    

4 Nieruchomości komercyjne   

5 Ruchomości (samochody, środki transportu itp.)   

6 Kapitał własny i instrumenty dłużne   

7 Pozostałe   

8 Łącznie   
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VI. Korzystanie z ocen zewnętrznych instytucji oceny wiarygodności kredytowej 

ECAI 

 

Bank nie wykorzystuje ocen zewnętrznych instytucji oceny wiarygodności kredytowej ECAI 

dla potrzeb wyznaczania aktywów ważonych ryzykiem.  

 

 

VII. Ryzyko rynkowe 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Bank nie posiadał ekspozycji z tytułu ryzyka rynkowego. 

 

VIII. Ryzyko operacyjne 

 

Bank wyznacza wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne metodą wskaźnika podstawowego.  

 

Kwota wymogu kapitałowego w zakresie ryzyka operacyjnego według stanu na datę 

sporządzania informacji wynosi 1 262 tys. zł. 

 

 

IX. Ekspozycje kapitałowe 

 

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

rachunkowości dla tych ekspozycji: 

Rodzaj ekspozycji 

Kwota zakupiona ze względu na: 

 zyski kapitałowe 

 zamiar strategiczny 

Zasady wyceny 

Akcje Banku Zrzeszającego zamiar strategiczny według wartości nabycia 

Udziały Spółdzielni Systemu Ochrony 

Zrzeszenia BPS 

zamiar strategiczny według wartości nabycia 

Udziały BS Wielopole Skrzyński zamiar strategiczny według wartości nabycia 

   

 

Wartość bilansowa i godziwa posiadanych papierów wartościowych w zł.: 
Rodzaj ekspozycji Wartość bilansowa Wartość godziwa 

Akcje Banku Zrzeszającego 1 157 693,00 1 157 693,00 

Udziały Spółdzielni Systemu Ochrony 

Zrzeszenia BPS 

5 000,00 5 000,00 

Udziały BS Wielopole Skrzyński 50 000,00 50 000,00 

 

Kwota zrealizowanych zysków i strat dotycząca ekspozycji kapitałowych wynosi: 0 

 

Kwota niezrealizowanych zysków i strat dotycząca ekspozycji kapitałowych wynosi : 0 

 

X. Ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym 

 

Ryzyko stopy procentowej w Banku wynika głównie z niedopasowania terminów 

przeszacowania aktywów i pasywów wrażliwych na zmiany stóp procentowych oraz 

niedopasowania tych pozycji ze względu na stawki referencyjne. 
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W Banku występuje nadwyżka aktywów nad pasywami wrażliwymi na zmiany stóp 

procentowych, która wynosi plus 10 443,02 tys. zł. Aktywa i pasywa wrażliwe stanowią 

odpowiednio 96,14% i 92,67% pozycji bilansowych. 

Relacja aktywów do pasywów wrażliwych wynosi 103,75%. 

 

Spadek stóp procentowych o 200 punktów bazowych obniża wynik odsetkowy Banku o:     
-2 830,29 tys.zł. 

 

Zmiana kapitału ekonomicznego przy przesunięciu stóp o +/- 200 pb. wynosi -/+ 652,63 tys. 

zł, co stanowi -/+ 3,36% funduszy własnych 

 

XI. Polityka wynagradzania 

 

1. Zasady polityki wynagradzania zawiera „Polityka wynagradzania pracowników, 

których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w 

Głogowie Małopolskim"  

2. Polityka wynagrodzeń wprowadzona została Uchwałą   Zarządu oraz Uchwałą Rady 

Nadzorczej Banku.  

3. Rada Nadzorcza omawiała zagadnienia oceny polityki wynagrodzeń w 2020 r. jeden 

raz. 

4. Z uwagi na skalę działalności Banku Rada Nadzorcza nie powołała komitetu  

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

w zakresie wynagrodzeń.  

5. Informacją dotyczącą polityki wynagrodzeń zostali objęci Członkowie Zarządu.  

6. W 2020 r. nie wystąpiły Zmienne składniki wynagrodzeń przyznawane Członkom 

Zarządu przez Radę Nadzorczą.  

7. Oceny efektów pracy osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku dokonuje 

Rada Nadzorcza w terminie oceny wykonania planu ekonomiczno-finansowego.  

8. Ocena wyników wyrażonych wskaźnikami dokonana była raz w roku.  

9. Oceny jakościowej dokonywała Rada Nadzorcza w odniesieniu do Prezesa Zarządu i na 

wniosek Prezesa dla pozostałych Członków Zarządu.   

10. Wysokość zmiennych składników wynagrodzenia nie może być wyższa niż 100% 

wynagrodzenia zasadniczego osób zajmujących stanowiska kierownicze, a wynagrodzenie 

zasadnicze powinno mieć taką wysokość, aby Bank mógł prowadzić elastyczną politykę 

wynagrodzeń w zakresie zmiennych składników.  

11. Zmienne składniki są przyznawane w przypadku, gdy w każdym z ostatnich trzech lat 

plan w zakresie wymienionych wskaźników był zrealizowany co najmniej w 80%. 

12. Bank nie stosował polityki odraczania płatności i wynagrodzenia w postaci nabywania 

uprawnień do papierów wartościowych, a także innych świadczeń niepieniężnych.  

13. Każda płatność podlegała warunkowi braku wystąpienia zdarzenia skutkującego jej 

obniżeniem lub/i cofnięciem.  

14. Wypłata premii jest zmniejszana lub wstrzymywana w sytuacji, o której mowa w art. 

142 ust. 1 Prawa bankowego. 

15. W roku 2020 żaden z Członków Zarządu nie otrzymał wynagrodzenia w wysokości co 

najmniej 1 mln EUR. 
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XII. Ryzyko płynności 

 

        Zasady zarządzania płynnością finansową i ryzykiem płynności, w tym określenie 

struktury organizacyjnej uwzględniającej podział kompetencji i odpowiedzialności, metody 

pomiaru oraz monitorowania poziomu płynności, metody ograniczania ryzyka utraty 

płynności płatniczej w tym wewnętrzne limity, awaryjne plany działania, a także zakres, 

częstotliwość i tryb przekazywania informacji w zakresie płynności dla organów i komórek 

organizacyjnych Banku zostały zawarte w „Instrukcji zarządzania ryzykiem płynności”.  

Głównym źródłem finansowania działalności Banku są depozyty podmiotów niefinansowych. 

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

Bank dostosowuje skalę działania do możliwości zapewnienia stabilnego finansowania. 

Bank zakłada możliwość pozyskiwania dodatkowym źródeł środków z Banku Zrzeszającego 

na zasadach i w zakresie możliwości Banku Zrzeszającego; 

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

Minimum Depozytowego lub Funduszu Pomocowego na zasadach określonych w Umowie 

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

 

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

zarządzanie ryzykiem płynności odbywa się zgodnie z zasadami ustalonymi w Zrzeszeniu  

i Systemie. 

Bank Zrzeszający realizuje następujące zadania: 

1) prowadzenie rozliczeń pieniężnych Banków Spółdzielczych, 

2) zabezpieczanie Banków Spółdzielczych przed ryzykiem związanym z zakłóceniami  

w realizacji rozliczeń międzybankowych, 

3) zabezpieczanie płynności śród dziennej dla Banków Spółdzielczych, 

4) prowadzenie rachunków bieżących Banków Spółdzielczych, 

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

wewnętrznymi Banku Zrzeszającego, 

6) gromadzenie nadwyżek środków Banków Spółdzielczych, 

7) prowadzenie rachunków Minimum Depozytowego / Depozytu Obowiązkowego, 

8) utrzymywanie aktywów płynnych stanowiących pokrycie środków Minimum 

Depozytowego, / Depozytu Obowiązkowego. 

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

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

limitów ustalonych przez Spółdzielnię, 

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

płynności, 

12) wsparcie Banków Spółdzielczych w zakresie narzędzi analitycznych służących pomiarowi 

ryzyka płynności, w tym wyznaczanie krzywej krańcowego kosztu finansowania. 

Jednostka zarządzająca Systemem Ochrony realizuje następujące zadania: 

1) udzielanie pomocy płynnościowej Uczestnikom, zgodnie z przepisami obowiązującymi  

w Systemie Ochrony, 

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

aktualizację kwoty Minimum Depozytowego / / Depozytu Obowiązkowego), 

3) ustalanie limitów ryzyka płynności w Systemie Ochrony; 

4) monitorowanie poziomu płynności Uczestników na zasadzie indywidualnej  

i zagregowanej, 

5) prowadzenie wymiany informacji o ryzyku płynności pomiędzy Uczestnikami, 
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6) opracowanie procedur wzorcowych dotyczących zarządzania ryzykiem płynności. 

Nadwyżki środków niewykorzystane na działalność kredytową lub nie przeznaczone przez 

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

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

Zrzeszającego. 

 

Na datę sporządzania niniejszej informacji Bank wykazywał nadwyżkę płynności (rozumianą 

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

regulacyjne miary płynności nie spadły poniżej wymaganego minimum: 

 

Nazwa nadwyżki 
Wartość nadwyżki 

w tys.zł. 

LCR ponad minimum – nadwyżka aktywów płynnych  

 

Wielkość miar płynności oraz wskaźnika LCR przedstawiają się następująco: 

 
Nazwa Wielkość Obowiązujący poziom 

Nadzorcza miara płynności długoterminowej  100% 

Wskaźnik LCR  80% 

 

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

 
Nazwa wielkości Kwartał poprzedni 

(n-3) 

Kwartał 

poprzedni (n-2) 

Kwartał (n-1) Kwartał 

kończący rok 

(n) 

Zabezpieczenie przed utratą 

płynności 

65 556 036,98 zł 83 493 396,29 zł 101 211 552,47 zł 91 294 491,73 zł 

Wypływy środków 

pieniężnych netto 

9 856 078,07 zł 12 565 474,69 zł 17 051 168,61 219 131 96,94 

Wskaźnik pokrycia 

wypływów netto 

665,13 % 664,47 % 593,58 % 416,62 % 

 

 

 

 

Urealniona luka płynności dla pierwszych trzech przedziałów z uwzględnieniem pozycji 

bilansowych oraz skumulowane luki płynności przedstawiają się następująco: 

 
Przedział płynności do 1 miesiąca od 1 do 3 miesięcy od 3 do 6 miesięcy 

Luka bilansowa prosta    -477 190,60 30 687 653,38   4 089 245,35 

Luka bilansowa skumulowana 52 482 135,31 83 169 788,69 87 259 034,04 

 

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

• niedopasowanie terminów zapadalności aktywów do terminów zapadalności pasywów i 

istnienie niekorzystnej skumulowanej luki płynności w poszczególnych przedziałach, 

• przedterminowe wycofywanie depozytów przez klientów zaburzające prognozy 

przypływów pieniężnych Banku, 

• nadmierna koncentracja depozytów pod względem dużych kontrahentów,  

• znaczące zaangażowanie depozytowe osób wewnętrznych Banku, 

• konieczność pozyskiwania depozytów po wysokim koszcie w sytuacji nagłego 

zapotrzebowania na środki, 

• wadliwe plany awaryjne płynności nie uwzględniające szokowych zachowań klientów, 
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• niski stosunek depozytów, w tym depozytów stabilnych do akcji kredytowej Banku, 

• niewystarczające fundusze własne do finansowania aktywów strukturalnie niepłynnych, 

• ryzyko reputacji. 

 

Bank dywersyfikuje źródła finansowania poprzez: 

• ograniczanie depozytów dużych deponentów, 

• różne terminy wymagalności depozytów, 

• różny charakter depozytów: depozyty terminowe i bieżące, 

 

Bank ograniczania ryzyka płynności poprzez: 

• stosowanie limitów ograniczających ryzyko płynności, w tym wewnętrznych limitów 

systemu ochrony, 

• systematyczne testowanie planu awaryjnego płynności zapewniającego niezakłócone 

prowadzenie działalności w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, 

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

w sytuacji skrajnej, 

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

płynnościową z Funduszu Pomocowego, 

• utrzymywanie Minimum Depozytowego / Depozytu Obowiązkowego w Banku 

Zrzeszającym, 

• określanie prognoz nadwyżki z uwzględnieniem dodatkowego bufora płynności, 

 

Głównymi pojęciami stosowanymi w procesie mierzenia pozycji płynności i ryzyka płynności 

są: 

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

podmiotów niefinansowych, z wyłączeniem transakcji dotyczących obrotu na hurtowym 

rynku finansowym, 

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

rządowych lub samorządowych oraz podmiotów finansowych, z wyłączeniem banków; 

3) płynność dzienna – zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych na 

zamknięcie dnia; 

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

płatności przypadającym w okresie 7 kolejnych dni; 

5) płynność krótkoterminowa – zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych  

w terminie płatności przypadającym w okresie 30 kolejnych dni; 

6) płynność średnioterminowa – zapewnienie wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych 

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

7) płynność długoterminowa – monitorowanie możliwości wykonania wszystkich zobowiązań 

pieniężnych w terminie płatności przypadającym w okresie powyżej 12 miesięcy; 

8) bufor płynności – oszacowana przez Bank wysokość potrzebnych aktywów 

nieobciążonych, stanowiąca zabezpieczenie na wypadek zrealizowania się scenariuszy 

warunków skrajnych płynności w określonym, w obowiązującej w Banku Strategii 

zarządzania ryzykiem „horyzoncie przeżycia”; 

 

Bank wykorzystuje wyniki testów warunków skrajnych do: planowania awaryjnego, 

wyznaczania poziomu limitów, szacowania kapitału wewnętrznego, zmiany polityki 

płynnościowej Banku. 



40 
 

Awaryjne plany płynności zostały zintegrowane z testami warunków skrajnych poprzez 

wykorzystywanie testów warunków skrajnych jako scenariuszy uruchamiających awaryjny 

plan płynnościowy. 

 

W celu utrzymywania ryzyka płynności na odpowiednim poziomie oraz sprostania 

zapotrzebowaniom na środki płynne w sytuacjach kryzysowych Bank utrzymuje odpowiednią 

wielkość aktywów nieobciążonych lub dodatkowych źródeł finansowania, które mogą być 

natychmiast wykorzystywane przez Bank jako źródło środków płynnych. 

W ramach alternatywnych źródeł finansowania Bank wyróżnia: 

1) sprzedaż wysoko płynnych aktywów (aktywa nieobciążone) lub zaciągnięcie kredytów 

zabezpieczonych tymi aktywami, 

2) dodatkowe źródła finansowania w postaci: 

a) wykorzystania przyznanych linii kredytowych, 

b) sprzedaży innych aktywów, w tym kredytów, 

c) pozyskania niezabezpieczonego finansowania z Banku Zrzeszającego, 

d) pozyskania pożyczki płynnościowej ze Spółdzielni. 

 

Do aktywów nieobciążonych mogą być zaliczane aktywa, które spełniają wszystkie  

z wymienionych warunków: 

1) brak obciążeń, 

2) wysoka jakość kredytowa, 

3) łatwa zbywalność, 

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

celu pozyskania środków, 

5) sprzedaż aktywa nie oznacza konieczności podejmowania nadzwyczajnych działań. 

Bank utrzymuje aktywa nieobciążone (liczone według wartości bilansowej) na poziomie 

równym lub wyższym od wyznaczonego bufora płynności. 

 

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

Zarządowi i Radzie Nadzorczej na m.in.:  

1) monitorowanie poziomu ryzyka, w tym przyjętych limitów, 

2) kontrolę realizacji celów strategicznych w zakresie ryzyka płynności, 

3) ocenę skutków podejmowanych decyzji, 

4) podejmowanie odpowiednich działań w celu ograniczania ryzyka. 

 

Raporty z ryzyka płynności dla Zarządu sporządzane są z częstotliwością przynajmniej 

miesięczną, a dla Rady Nadzorczej z częstotliwością przynajmniej kwartalną. 

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

1) struktury źródeł finansowania działalności Banku, ze szczególnym uwzględnieniem 

depozytów, 

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

z nagłego wycofania depozytów internetowych i mobilnych, a także depozytów dla których 

Bank stosuje ponadprzeciętne stawki oprocentowania, 

3) stopnia niedopasowania terminów płatności pozycji bilansowych i pozabilansowych; 

4) wpływu pozycji pozabilansowych na poziom ryzyka płynności, 

5) poziomu aktywów nieobciążonych, 

6) analizy wskaźników płynności, 

7) wyników testów warunków skrajnych, 

8) ryzyka związanego z płynnością długoterminową, 

9) wyników testów warunków skrajnych, 
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10) stopnia przestrzegania limitów. 

 

XIII. Dźwignia finansowa  

 

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

poprzez obliczanie wskaźnika dźwigni finansowej liczonego jako wyrażony w procentach 

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

powiększonych o łączną kwotę zobowiązań pozabilansowych udzielonych (miara ekspozycji 

całkowitej), przy czym: 

1) w aktywach według wartości bilansowej Bank nie uwzględnia pozycji 

pomniejszających kapitał podstawowy i dodatkowy Tier I, w szczególności: 

wartości niematerialnych i prawnych pomniejszających kapitał podstawowy Tier I, 

udziałów kapitałowych pomniejszających kapitał podstawowy i dodatkowy Tier I, 

aktywów z tytułu podatku odroczonego opartych na przyszłej rentowności 

pomniejszających kapitał podstawowy Tier I; 

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

uwzględniania korekt z tytułu rezerw celowych i odpisów aktualizujących 

odnoszących się do odsetek) z uwzględnieniem współczynników konwersji, z 

zastrzeżeniem dolnego limitu 10% dla pozycji pozabilansowych niskiego ryzyka  

 

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

1 Aktywa razem według opublikowanych sprawozdań finansowych 300 982 028,11 zł 

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

ekwiwalentu kredytowego ekspozycji pozabilansowych) 

 

7 Inne korekty  

8 Miara ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik dźwigni 311 811 386,00 zł 
*) numeracja zgodna z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2016/200 z dnia 15 lutego 2016 roku ustanawiającym 

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

 

2. Ujawnienie wskaźnika dźwigni 

Lp. Pozycja 

Ekspozycje wskaźnika 

dźwigni określone w 

rozporządzeniu w sprawie 

wymogów kapitałowych 

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

papierów wartościowych i aktywów powierniczych) 

1 Pozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów pochodnych, 

transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i 

aktywów powierniczych ale z uwzględnieniem zabezpieczenia) 

300 982 028,11 zł 

2 (Kwoty aktywów odliczane przy ustalaniu kapitału Tier I)  

3 Całkowite ekspozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów 

pochodnych, transakcji finansowanych z użyciem papierów 

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

300 982 028,11 

Inne pozycje pozabilansowe 

17 Ekspozycje pozabilansowe wyrażone wartością nominalną brutto 10 829 358,00 zł 

18 (Korekty z tytułu konwersji na kwoty ekwiwalentu kredytowego) 0 

19 Inne ekspozycje pozabilansowe (suma wierszy 17-18) 10 829 358,00 zł 

Kapitał i miara ekspozycji całkowitej 

20 Kapitał Tier I 19 417 100,25 

21 Miara ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik dźwigni (suma 

wierszy 3, 11, 16, 19, EU-19a, EU-19b 

311 811 386,00 zł 

Wskaźnik dźwigni 

22 Wskaźnik dźwigni 0,062 
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3. Podział ekspozycji bilansowych (z wyłączeniem instrumentów pochodnych, transakcji 

finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ekspozycji wyłączonych 

Lp. Pozycja 

Ekspozycje wskaźnika 

dźwigni określone w 

rozporządzeniu w sprawie 

wymogów kapitałowych 

EU-1 Całkowite ekspozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów 

pochodnych, transakcji finansowanych z użyciem papierów 

wartościowych i ekspozycji wyłącznych) w tym: 

300 982 028,00 zł 

EU-2 Ekspozycje zaliczane do portfela handlowego  

EU-3 Ekspozycje zaliczane do portfela bankowego w tym: 300 982 028,00 zł 

EU-5 Ekspozycje traktowane jako ekspozycje wobec państwa 48 382 129,00 zł 

EU-6 Ekspozycje wobec samorządów regionalnych, 

wielostronnych banków rozwoju, organizacji 

międzynarodowych i podmiotów sektora publicznego 

których nie traktuje się jak państwa 

26 398 540,00 zł 

EU-7 Instytucje 93 081 605,00 

EU-8 Ekspozycje zabezpieczone na nieruchomościach 43 227 321,00 

EU-9 Ekspozycje detaliczne 38 365 999,00 

EU-10 Przedsiębiorstwa 33 698 186,00 

EU-11 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania    576 7421,00 

EU-12 Pozostałe ekspozycje (np. kapitałowe, sekurytyzacyjne i inne 

aktywa nie generujące zobowiązania kredytowego) 

12 060 827,00 

 

4. Informacje jakościowe 
1 Opis procedur stosowanych 

w celu zarządzania 

ryzykiem nadmiernej 

dźwigni finansowej 

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 Instrukcją 

zarządzania adekwatnością kapitałową w Banku Spółdzielczym  

w Głogowie Młp.  

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. 

 

XIV. Aktywa obciążone/nieobciążone 

 
Formularz A – Aktywa 

 

Wartość 

bilansowa 

aktywów 

obciążonych 

Wartość 

godziwa 

aktywów 

obciążonych 

Wartość 

bilansowa 

aktywów 

wolnych od 

obciążeń 

Wartość 

godziwa 

aktywów 

wolnych od 

obciążeń 

     010 040 060 090 

  

0

1

0 

Aktywa Banku     300 982 028 zł    

  

0

3

0 

Instrumenty udziałowe         

  

0

4

0 

Dłużne papiery wartościowe       66 632 423 zł   
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0

5

0 

w tym: obligacje 

zabezpieczone 
  53 882 613 zł  

 

0

6

0 

w tym: papiery wartościowe 

zabezpieczone aktywami 
    

 

0

7

0 

w tym: wyemitowane przez 

sektor instytucji rządowych i 

samorządowych 

  38 191 979 zł  

 

0

8

0 

w tym: wyemitowane przez 

instytucje finansowe 
  15 690 634 zł  

 

0

9

0 

w tym: wyemitowane przez 

przedsiębiorstwa 

niefinansowe 

    

  

1

2

0 

Inne aktywa      234 349 605 zł    

 

 
      

Formularz B - Zabezpieczenia otrzymane 

  

 

Wartość godziwa obciążonych 

zabezpieczeń otrzymanych lub 

wyemitowanych własnych 

dłużnych papierów wartościowych 

Wartość godziwa zabezpieczeń 

otrzymanych lub wyemitowanych 

własnych dłużnych papierów 

wartościowych dostępnych dla 

celów obciążenia 

  

  

  010 040 

  

1

3

0 

Zabezpieczenia otrzymane 

przez Bank 
Nie dotyczy   Nie dotyczy  

 

1

4

0 

Kredyty na żądanie Nie dotyczy  Nie dotyczy  

  

1

5

0 

Instrumenty udziałowe Nie dotyczy    Nie dotyczy  

  

1

6

0 

Dłużne papiery wartościowe Nie dotyczy   Nie dotyczy   

 

1

7

0 

w tym: obligacje 

zabezpieczone 
Nie dotyczy  Nie dotyczy  

 

1

8

0 

w tym: papiery wartościowe 

zabezpieczone aktywami 
Nie dotyczy  Nie dotyczy  

 

1

9

0 

w tym: wyemitowane przez 

sektor instytucji rządowych i 

samorządowych 

Nie dotyczy  Nie dotyczy  
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2

0

0 

w tym: wyemitowane przez 

instytucje finansowe 
Nie dotyczy  Nie dotyczy  

 

2

1

0 

w tym: wyemitowane przez 

przedsiębiorstwa 

niefinansowe 

Nie dotyczy  Nie dotyczy  

 

2

2

0 

Kredyty i zaliczki inne niż 

kredyty na żądanie 
Nie dotyczy  Nie dotyczy  

  

2

3

0 

Inne zabezpieczenia 

otrzymane 
Nie dotyczy   Nie dotyczy   

  

2

4

0 

Wyemitowane własne dłużne 

papiery wartościowe inne niż 

obligacje zabezpieczone lub 

papiery typu ABS 

Nie dotyczy    Nie dotyczy   

 

2

5

0 

Aktywa, otrzymane 

zabezpieczenie i 

wyemitowane własne dłużne 

papiery wartościowe ogółem 

 

Nie dotyczy   Nie dotyczy   

Formularz C - Aktywa obciążone/zabezpieczenia otrzymane i powiązane zobowiązania  

      

Odpowiadające zobowiązania, 

zobowiązania warunkowe 

i udzielone pożyczki papierów 

wartościowych 

Aktywa, zabezpieczenia otrzymane 

i wyemitowane  

własne dłużne papiery wartościowe 

inne niż obciążone obligacje 

zabezpieczone i papiery typu ABS 

      010 030 

  

0

1

0 

Wartość bilansowa 

wybranych zobowiązań 

finansowych 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

 

 

 

Zarząd 

 

Banku Spółdzielczego w Głogowie Małopolski 

 

 

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu     Członek Zarządu          Członek Zarządu 

 
Stanisław Pado                    Anna Tarka                  Wanda Kołodziej                  Jadwiga Bazan 

 

 

 

Głogów Małopolski, 05.07.2021r. 


