
str. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej  
oraz zarządzania ryzykami  

w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie 
według stanu na dzień 31.12.2019r. 

 
 

(zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 
2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji  kredytowych i firm inwestycyjnych, 

część ósma)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 2 
 

CHRZANÓW, CZERWIEC 2020 

SPIS TREŚCI  
 

I. WSTĘP ..................................................................................................................... 3 
II. INFORMACJE OGÓLNE .............................................................................................. 3 
III. CELE I STRATEGIE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM .......................................... 4 
IV. ZAKRES STOSOWANIA …………………………………………………………………..…………………………5 
V. FUNDUSZE WŁASNE …………………………………………………………………………………………………5 
VI. WYMOGI KAPITAŁOWE ……………………………………………………………………………………..…….6 
VII. RYZYKO KREDYTOWE ................................................................ ………………………………7 
VIII. AKTYWA WOLNE OD OBCIĄŻEŃ ……………..……………………………………………………………..19 
IX. KORZYSTANIE Z ECAI ……………………………………………………………………………………………..19 
X. EKSPOZYCJA NA RYZYKO OPERACYJNE …………………………………………………………………..20 
XI. EKSPOZYCJA NA RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ …………………………………………………….21 
XII. POLITYKA W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ …………………………………………………….………….23 
XIII. DŹWIGNIA FINANSOWA …………………………………….………………………………………………….24 
XIV. EKSPOZYCJA NA RYZYKO PŁYNNOŚCI ……..………………………………………………….………….24 
 

 
  



str. 3 
 

I. WSTĘP 

1. Bank zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) w Części Ósmej dokonuje 
ujawnienia informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących profilu ryzyka Banku, 
funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń oraz innych 
informacji w niniejszym dokumencie według stanu na 31 grudnia 2019r. 

2. Dokument niniejszy przedstawia osobom zewnętrznym, w szczególności klientom i właścicielom 
Banku, strategię oraz procesy Banku w zakresie zarządzania ryzykiem, informacje z zakresu 
struktury kapitału, narażenia na ryzyko i adekwatność kapitałową, zasad ustalania wynagrodzeń 
osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku umożliwiające ocenę stabilności finansowej 
Banku w celu podejmowania decyzji handlowych oraz utrzymania dyscypliny rynkowej. 

3. Bank w zakresie ujawnianych informacji: 

a) nie stosuje pominięcia informacji uznanych za nieistotne - informacje nieistotne to w opinii 
Banku informacje, których pominięcie lub nieprawidłowe ujawnienie nie powinno zmienić lub 
wpłynąć na ocenę lub decyzję użytkownika opierającego się na tych informacjach przy 
podejmowaniu decyzji ekonomicznych, 

b) stosuje pominięcie informacji uznanych za zastrzeżone lub poufne – Bank uznaje informacje za 
zastrzeżone, jeżeli ich podanie do wiadomości publicznej w opinii Banku osłabiłoby jego 
pozycję konkurencyjną.  Bank uznaje informacje za poufne, jeśli Bank zobowiązał się wobec 
klienta lub innego kontrahenta do zachowania poufności. 

4. Informacje nie zawarte w niniejszym dokumencie, a  objęte obowiązkiem ujawnienia zostały 
zawarte w następujących dokumentach: 

a) Sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Chrzanowie za 2019 rok, 

b) Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Chrzanowie, 

c) Opinii i raporcie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2019 rok. 

II. INFORMACJE OGÓLNE 

 Bank prowadzi działalność pod nazwą:  

Bank Spółdzielczy w Chrzanowie. 

1. Adres siedziby Banku:   

32-500 Chrzanów, ul. Aleja Henryka 22, pow. chrzanowski 

2. Bank Spółdzielczy w Chrzanowie jest samodzielną, samofinansującą się jednostką organizacyjną, 
posiadająca osobowość prawną. Bank jest wpisany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia 
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do rejestru przedsiębiorców 
pod numerem KRS 0000132253, NIP 628-000-08-59, REGON 000499130. 

3. Działalność operacyjną Bank prowadzi poprzez sieć jednostek organizacyjnych, tj.: 
a) Oddziały Banku w: Chrzanowie, Alwerni, Babicach, Trzebini, 
b) Filie Banku w Libiążu, 
c) Punkty kasowe: w ilości 4 - w Chrzanowie. 

4. Bankiem zarządza 3-osobowy Zarząd. Funkcje kontrolne sprawuje Rada Nadzorcza,  
w której skład wchodzi 11 osób.  
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III. CELE I STRATEGIE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM – art. 435 Rozporządzenia 
 

1. Zarządzanie ryzykami w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie odbywa się w oparciu o regulacje 
nadzorcze oraz przepisy wewnętrzne Banku przyjęte przez Zarząd i zaakceptowane przez Radę 
Nadzorczą. 

2. Nadrzędnym celem prowadzonej w Banku Strategii zarządzania ryzykami jest zapewnienie 
odpowiedniego zarządzania wszystkimi istotnymi ryzykami związanymi z działalnością Banku. 
Weryfikacja zakresu ryzyk pod kątem istotności odbywa się cyklicznie, przynajmniej raz do roku.  

3. Do podstawowych ryzyk, które podlegają szczególnemu nadzorowi, zalicza się: 

a) ryzyko kredytowe (w tym ryzyko koncentracji zaangażowań), 
b) ryzyko kredytowe ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, 
c) ryzyko kredytowe detalicznych ekspozycji kredytowych, 
d) ryzyko walutowe, 
e) ryzyko operacyjne, 
f) ryzyko płynności, 
g) ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej, 
h) ryzyko kapitałowe, 
i) ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej, 
j) ryzyko wyniku finansowego, 
k) ryzyko braku zgodności, 
l) ryzyko rezydualne. 

4. W stosunku do ryzyk objętych szczególnym nadzorem opracowane zostały metody ich pomiaru 
oraz opracowany system raportowania. 

5. W strukturze organizacyjnej Banku funkcjonują komórki organizacyjne, które na dzień 31.12.2019 
roku obejmowały swoim zakresem działania monitorowanie ryzyk wymienionych powyżej: 

a) Komitet Zarządzania Ryzykami (KZR), 
b) Komitet Kredytowy, 
c) Zespół ds. Zarządzania Ryzykami, 
d) Stanowisko ds. Zgodności i Kontroli Wewnętrznej. 

6. Na proces zarządzania ryzykiem bankowym składają się następujące czynności: 

a) identyfikacja ryzyka polegająca na określeniu źródeł ryzyka, zarówno aktualnych, jak 
i potencjalnych, które wynikają z bieżącej i planowanej działalności Banku, 

b) pomiar ryzyka, 
c) zarządzanie ryzykiem polegające na podejmowaniu decyzji dotyczących akceptowanego 

poziomu ryzyka, planowaniu działań, wydawaniu rekomendacji i zaleceń, tworzeniu procedur 
i narzędzi wspomagających, 

d) monitorowanie polegające na stałym nadzorowaniu poziomu ryzyka w oparciu o przyjęte 
metody pomiaru ryzyka, 

e) raportowanie obejmujące cykliczne informowanie Kierownictwa o skali narażenia na ryzyko 
i podjętych działaniach. 

7. Strategia zarządzania ryzykami zawiera cele definiujące apetyt na ryzyko Banku, rozumiany jako 
maksymalny, akceptowalny poziom ryzyka jaki Bank może ponosić. 

8. Cele definiujące apetyt na ryzyko mają charakter wskaźników ilościowych, w tym limitów 
wewnętrznych, a także założeń dotyczących zasad zarządzania ryzykiem o charakterze 
jakościowym. 

9. Informacja dotycząca art. 435. ust. 1 lit a-d  Rozporządzenia, tzn. strategii i procesów zarządzania 
tymi rodzajami ryzyka; struktury i organizacji odpowiedniej funkcji zarządzania ryzykiem, w tym 
informacji na temat jej uprawnień i statutu, lub innych odpowiednich rozwiązań w tym względzie; 
zakresu i charakteru systemów raportowania i pomiaru ryzyka;  strategii w zakresie 
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zabezpieczenia i ograniczenia ryzyka, a także strategii i procesów monitorowania stałej 
skuteczności instrumentów zabezpieczających i czynników łagodzących ryzyko – zawarte są 
w dołączonej do niniejszej informacji Strategii zarządzania ryzykami. 

10. Zatwierdzone przez Zarząd oświadczenie na temat adekwatności ustaleń dotyczących zarządzania 
ryzykiem w Banku, dające pewność, że stosowane systemy zarządzania ryzykiem są odpowiednie 
z punktu widzenia profilu i strategii Banku wymagane przez art. 453 ust.1 lit. e zawarte jest 
w Załączniku nr 1. 

11. W zakresie art. 435 ust 2 Bank informuje, że:  
1) Członkowie Zarządu Banku pełnią po jednym stanowisku dyrektorskim. Członkowie Rady 

Nadzorczej Banku pełnią po jednym stanowisku dyrektorskim. Przez stanowisko dyrektorskie 
należy rozumieć stanowisko zajmowane w organie Banku (odpowiednio Zarządzie albo 
Radzie Nadzorczej) lub organach innych podmiotów.  

2) Członków Zarządu powołuje zgodnie z przepisami prawa Rada Nadzorcza, działając na 
podstawie Statutu Banku Spółdzielczego w Chrzanowie biorąc pod uwagę wyniki oceny 
wstępnej kwalifikacji, doświadczenia i reputacji kandydata. Oceny następczej kwalifikacji, 
doświadczenia i reputacji Członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza zgodnie z zapisami 
Strategii zarządzania ryzykami. Członków Rady Nadzorczej powołuje Zebranie Przedstawicieli 
zgodnie ze Statutem Banku Spółdzielczego w Chrzanowie.  

3) Bank, z uwagi na skalę działalności nie stosuje strategii zróżnicowania w zakresie wyboru 
członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. 

4) Bank z uwagi na skalę działania nie tworzy w obrębie Rady Nadzorczej komitetu ds. ryzyka. 
5) Przepływ informacji dotyczącej ryzyka kierowanej do Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Banku 

jest sformalizowany i objęty Instrukcją sporządzania informacji zarządczej, definiującą: 
częstotliwość, zakres, odbiorców i terminy sporządzania raportów i sprawozdań dotyczących 
ryzyka.  Systemem informacji zarządczej są objęte wszystkie rodzaje ryzyka uznawane przez 
Bank za istotne. Zakres i częstotliwość raportowania jest dostosowana do skali narażenia na 
ryzyko, a także zmienności ryzyka zapewniając możliwość podejmowania decyzji, oraz 
odpowiedniej reakcji w przypadku zmiany ekspozycji na ryzyko. 

 

IV. ZAKRES STOSOWANIA – art. 436 
 
Bank nie dokonuje konsolidacji do celów rachunkowości i regulacji ostrożnościowych 
 

V. FUNDUSZE WŁASNE – art. 437  
 

Tabela 1. Struktura funduszy własnych według stanu na 31.12.2019r. (w tys. zł)  

Fundusze własne ogółem  21 813,56 

Kapitał Tier I 21 813,56 

Kapitał podstawowy Tier I 21 813,56 

Kapitał dodatkowy Tier I - 

Kapitał Tier II - 

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 10 198,78 

Wymóg z tytułu ryzyka kredytowego   8 690,38 

Wymóg z tytułu ryzyka operacyjnego (aktywa ważone ryzykiem) 1 508,40 
  

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I 17,11% 

Współczynnik kapitałowy Tier I 17,11% 

Łączny współczynnik kapitałowy 17,11% 
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VI. WYMOGI KAPITAŁOWE  – art. 438 
 
Bank Spółdzielczy w Chrzanowie dokonuje oceny adekwatności kapitału wewnętrznego na podstawie 
obowiązującej Instrukcji szacowania oraz oceny adekwatności kapitałowej (ICAAP), która nakłada na 
Bank obowiązek wyliczania wewnętrznego wymogu kapitałowego w okresach kwartalnych.  

Celem procesu oceny adekwatności  kapitału wewnętrznego jest zapewnienie, że wszystkie ryzyka, na 
które narażony jest Bank, są analizowane pod kątem istotności oraz, że Bank posiada odpowiednią ilość 
kapitału dla pokrycia ryzyk uznanych za istotne.  

W ramach procesu oceny adekwatności kapitałowej, Bank dąży do sprecyzowania czy posiadany 
kapitał jest odpowiedni do skali ponoszonego ryzyka, dokonując na bieżąco identyfikacji i oceny 
ponoszonego ryzyka.  

Proces szacowania kapitału wewnętrznego opiera się na rzetelnych wynikach oceny ryzyka. Ocena 
adekwatności kapitałowej uwzględnia czynniki ilościowe (wyniki metod szacowania kapitału) 
i jakościowe, w szczególności w zakresie danych wejściowych i wyników stosowanych metod.  

Rezultatem procesu szacowania kapitału wewnętrznego jest ustalenie całkowitego wymaganego 
poziomu kapitału na pokrycie wszystkich istotnych rodzajów ryzyka i jego jakościowa ocena.  

Raz do roku Bank dokonuje przeglądu procedur oceny wewnętrznego wymogu kapitałowego pod 
względem dostosowania do aktualnych przepisów dotyczących zarządzania ryzykami przy 
uwzględnieniu zmian w skali działalności Banku oraz zmian organizacyjnych.  

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. 

Bank co najmniej raz w roku określa ryzyka występujące w jego działalności oraz dokonuje klasyfikacji 
poszczególnych rodzajów ryzyka bankowego pod względem istotności. 

Na podstawie wyników szacowania kapitału wewnętrznego wg stanu na 31.12.2019r. ustalono, że 

ryzyka uznane przez Bank za istotne nie wymagały alokacji dodatkowego kapitału. 

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

2 Rozporządzenia (w tys. zł) 

Lp. Klasa ekspozycji kredytowej  Wartość ekspozycji  

1. Ekspozycje wobec rządów i banków centralnych                                          -       

2. Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz lokalnych                                902,17     

3. Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego                                    0,03       

4. Ekspozycje wobec instytucji                                596,50     

5. ekspozycje wobec przedsiębiorstw                             1 581,63     

6. Ekspozycje detaliczne                             1 055,38     

7. Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomości                             2 787,89     

8. Ekspozycje, które dotyczy niewykonanie zobowiązania                                603,37     

9. Ekspozycje kapitałowe                                527,50     

10. Pozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem                                 37,51 

11. Inne pozycje                                598,40     

  RAZEM                          8 690,38     
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Tabela 3. Wymogi kapitałowe w zakresie funduszy własnych (ekspozycja na ryzyko rynkowe – art. 
445 Rozporządzenia CRR) 

Lp. Rodzaj wymogu Wymóg kapitałowy 

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

nie dotyczy 

2. Wymóg zgodnie z art. 92 ust. 3 lit c. – ryzyko walutowe brak wymogu 

VII. RYZYKO KREDYTOWE  

1.  Stosowanie technik ograniczenia ryzyka kredytowego – art. 453 

Ryzyko kredytowe jest to ogół zagrożeń związanych z aktywną działalnością kredytową Banku, 
uwzględniających zarówno politykę Banku w odniesieniu do pojedynczego klienta, jak i politykę 
kształtującą cały jego portfel kredytowy. Ryzyko to przede wszystkim wiąże się z zagrożeniem 
niewypełnienia przez kredytobiorcę zobowiązań bądź warunków umowy, co narazić może Bank na 
powstanie straty finansowej. 

Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym jest utrzymywanie stabilnego 
i zrównoważonego pod względem jakości i wartości portfela kredytowego cechującego się wysoką 
dochodowością oraz bezpieczeństwem rozumianym, jako zredukowanie do minimum możliwości 
wystąpienia kredytów zagrożonych. Minimalizacji ryzyka kredytowego służą obowiązujące w Banku 
regulacje i procesy kontrolne. 

W celu zapewnienia odpowiedniej do profilu ryzyka Banku jakości aktywów kredytowych, Bank 
zarządza: 

1) ryzykiem kredytowym (w tym ryzykiem koncentracji zaangażowań), 
2) ryzykiem kredytowym ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie, 
3) ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, 
4) ryzykiem rezydualnym. 

1.1. Organizacja ryzyka kredytowego 
 
Zarządzanie ryzykiem kredytowym prowadzone jest w dwu aspektach: 

1) ryzyka pojedynczej transakcji, 
2) łącznego ryzyka kredytowego. 

 
Ryzyko kredytowe pojedynczej transakcji zależy od wysokości i prawdopodobieństwa wystąpienia 
straty z tytułu udzielonego kredytu. 
Łączne ryzyko portfela kredytowego jest uzależnione od wielkości i ilości pojedynczych zaangażowań, 
prawdopodobieństwa ich niespłacenia i współzależności między nimi. Wzrost ryzyka kredytowego 
rośnie wraz ze wzrostem zależności między poszczególnymi kredytami, rośnie również 
prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji, w której czynniki powodujące niespłacenie jednego 
kredytu będą wpływały na niespłacenie innych.  

Proces kredytowania normują procedury, praktyka oraz mechanizmy kontroli wewnętrznej tworzące 
system oceny tego ryzyka. System ten obejmuje: 

1) badanie wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, 
2) ustalenie adekwatnego zabezpieczenia kredytu, 
3) ustalenie wysokości zaangażowania Banku w stosunku do klienta i grupy podmiotów powiązanych 

z nimi kapitałowo lub organizacyjnie, 
4) bieżący monitoring kredytowy, 
5) przegląd ekspozycji i tworzenie rezerw, 
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6) kontrolę kredytową/inspekcję u kredytobiorcy. 
 
Identyfikację, pomiar i monitorowanie łącznego ryzyka kredytowego wykonuje Zespół ds. Zarządzania 
Ryzykami. Monitoring na poziomie portfela obejmuje: 
1) obserwację kierunków zmian, jakości i struktury portfela kredytowego, 
2) badanie niekorzystnych zjawisk w portfelu kredytowym, 
3) podejmowanie działań zaradczych lub zmierzających do redukowania skali ryzyka, 
4) sprawdzanie przestrzegania obowiązujących w Banku procedur kredytowych i norm 

ostrożnościowych. 

Proces zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku obejmuje: 

 identyfikację czynników ryzyka kredytowego, 

 ocenę oraz ustalenie dopuszczalnych norm ryzyka kredytowego (limity), 

 monitorowanie, pomiar i raportowanie ryzyka, 

 wdrażanie technik redukcji ryzyka, 

 zarządzanie ryzykiem koncentracji zaangażowań, 

 zarządzanie ryzykiem rezydualnym, 

 zarządzanie ryzykiem kredytowym ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, 

 zarządzanie ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, 

 wyliczenie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego, 

 kontrolę zarządzania ryzykiem kredytowym. 

 Ograniczanie ryzyka kredytowego jest stałym i kluczowym elementem procesu zarządzania, obejmuje 
cały proces kredytowania oraz monitorowania portfela kredytowego. Procedury wewnętrzne Banku 
regulują ten proces, a ich przestrzeganie jest zasadniczym czynnikiem ograniczającym ryzyko 
kredytowe. 
Jednym z instrumentów ograniczania ryzyka kredytowego jest monitoring. Monitoruje się 
terminowość spłat zobowiązań z tytułu transakcji obarczonych ryzykiem kredytowym oraz dokonuje 
się okresowych ocen sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorców. Regularnie dokonuje się 
klasyfikacji poszczególnych ekspozycji oraz tworzy rezerwy celowe.  

Na poziomie pojedynczej transakcji ograniczanie ryzyka kredytowego jest prowadzone między innymi 
poprzez: 

1) weryfikację klientów w: Biurze Informacji Kredytowej (BIK), Bankowym Rejestrze (System BR), 
Krajowym Rejestrze Długów (Biuro Informacji Gospodarczej S.A.), 

2) badanie celowości finansowania transakcji kredytowych oraz dostosowywanie typu  
i kwoty transakcji do celu i potrzeb finansowych klienta, 

3) ciągły przegląd portfela kredytowego umożliwiający identyfikację powstawania niekorzystnych 
tendencji, 

4) przestrzeganie wewnętrznych procedur kredytowych regulujących proces kredytowania, 
5) badanie powiązań kapitałowych i organizacyjnych klienta, w celu określenia prawidłowego 

poziomu decyzyjnego. 
 
Zarządzanie ryzykiem kredytowym w odniesieniu do łącznego zaangażowania kredytowego, Bank 
prowadzi poprzez:  

1) dywersyfikację oraz monitorowanie i raportowanie ryzyka kredytowego z tytułu koncentracji,  
2) monitorowanie i raportowanie jakości portfela, 
3) monitorowanie i raportowanie adekwatności dokonywanych odpisów i wielkości tworzonych 

rezerw na należności zagrożone,  
4) analizę migracji ekspozycji pomiędzy poszczególnymi kategoriami ryzyka, 
5) monitorowanie ekspozycji zagrożonych, ich struktury, czynników ryzyka, 
6) monitorowanie zaangażowań wobec podmiotów i osób, o których mowa w art. 79 ustawy 

Prawo bankowe, 
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Zarządzanie ryzykiem kredytowym pojedynczej transakcji/kredytobiorcy Bank prowadzi poprzez:  

 stosowanie metodyki oceny zdolności kredytowej, dostosowanej do profilu ryzyka kredytobiorcy, 

 bieżący monitoring kredytowy wszystkich ekspozycji, 

 przegląd ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych, 

 windykację i nadzór nad kredytami zagrożonymi, 

 kontrolę procesu kredytowego w odniesieniu do transakcji zawartych z danym kredytobiorcą. 

Łączne ryzyko kredytowe ogranicza system limitów ostrożnościowych, które dzieli się na dwie 
podstawowe kategorie, tj.: 

• wynikające bezpośrednio z ustawy Prawo bankowe, Rozporządzenia CRR oraz innych regulacji 
nadzorczych, 

•  limity wewnętrzne, określane przez Zarząd Banku.  

Rada Nadzorcza i Zarząd Banku w ramach Systemu Informacji Zarządczej otrzymują raporty o poziomie 
ryzyka kredytowego. 

1.2. Zabezpieczenia 

W celu zabezpieczenia ryzyka kredytowego, Bank przyjmuje różne formy zabezpieczenia ekspozycji 
kredytowych. Główne rodzaje zabezpieczeń przyjmowanych przez Bank to: 

1) hipoteki na nieruchomościach komercyjnych i mieszkalnych, 
2) zastawy rejestrowe na maszynach, urządzeniach i pojazdach mechanicznych, 
3) przewłaszczenia maszyn, urządzeń, zapasów, 
4) zabezpieczenia gotówkowe, 
5) poręczenia osób trzecich,  
6) przelewy wierzytelności, 
7) cesje polis ubezpieczeniowych,  
8) ubezpieczenie kredytu. 

Przyjęcie zabezpieczenia ma na celu zapewnienie Bankowi zwrotu udzielonego kredytu wraz  
z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami Banku, lub wykonania innego zobowiązania pieniężnego 
wobec Banku, w razie gdyby klient nie wywiązał się w terminie z warunków umowy. W celu 
ograniczania ryzyka Bank przyjmuje jedno lub kilka zabezpieczeń jednocześnie. 

Proces zarządzania zabezpieczeniami wierzytelności kredytowych i ich monitorowanie regulują 
wewnętrzne procedury Banku. 

Rodzaj przyjmowanego przez Bank zabezpieczenia uzależniony jest od oceny zdolności kredytowej 
wnioskodawcy, a także rozmiarów i okresu współpracy wnioskodawcy z Bankiem. 

Do ustalenia wartości zabezpieczenia Bank przyjmuje zasady: 

1) w przypadku zabezpieczenia poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości wartość 
zabezpieczenia ustala się w oparciu o wycenę dokonaną przez rzeczoznawcę, pomniejszoną 
o powstałe wcześniej obciążenia, (jeżeli nie uwzględnia tego wycena rzeczoznawcy), 

2) w przypadku zabezpieczenia wierzytelności w formie przewłaszczenia na zabezpieczenie lub 
zastawu rejestrowego – do ustalenia wartości zabezpieczenia Bank przyjmuje kwotę możliwą 
do uzyskania w przypadku konieczności zaspokojenia się przez Bank z przedmiotu 
przewłaszczenia (zastawu), 

3) w przypadku przyjęcia zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości, przewłaszczenia 
na zabezpieczenie lub zastawu rejestrowego, Bank żąda ubezpieczenia majątku przyjętego na 
zabezpieczenie oraz dokonania cesji praw z polis ubezpieczeniowych na Bank w całym okresie 
obowiązywania umowy, 
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4) jeżeli zabezpieczenie wierzytelności Banku stanowi poręczenie – Bank dokonuje oceny 
zdolności kredytowej poręczyciela według kryteriów obowiązujących przy udzielaniu 
kredytów, 

5) w przypadku ustanowienia zabezpieczenia przez osobę fizyczną, Bank generalnie wymaga 
pisemnej zgody współmałżonka osoby składającej zabezpieczenie (jeżeli dotyczy lub jeśli klient 
nie pozostaje w rozdzielności majątkowej z małżonkiem), 

6) przed przyjęciem zabezpieczenia Bank sprawdza tytuł własności osoby ustanawiającej 
zabezpieczenie rzeczowe, określa ewentualne obciążenia majątku proponowanego na 
zabezpieczenie oraz ustala, czy składający oświadczenie związane z zabezpieczeniem 
wierzytelności Banku działa w granicach przysługujących mu uprawnień, a także, czy 
dokumenty dotyczące zabezpieczeń nie budzą wątpliwości, co do swej prawdziwości 
i autentyczności. 

 
Przed udzieleniem kredytu na działalność gospodarczą dokonuje się inspekcji  
u wnioskodawcy oraz oceny proponowanych zabezpieczeń rzeczowych. Przedmiot i wartość prawnego 
zabezpieczenia wierzytelności podlega monitoringowi i ocenie w trakcie trwania umowy, na zasadach 
określonych w regulacjach obowiązujących w Banku. 
Stwierdzenie w wyniku monitoringu zagrożenia terminowej spłaty kredytu z powodu złej sytuacji 
finansowej kredytobiorcy lub/i deprecjacji wartości przyjętego zabezpieczenia kredytu względem 
kwoty zadłużenia, stanowi przesłankę do ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia 
kredytu, obniżenia kwoty kredytu lub wypowiedzenia umowy kredytu w części lub w całości. 

Częstotliwość przeglądu ustanowionych prawnych zabezpieczeń jest ustalana indywidualnie, jednakże 
zasadniczo odbywa się on, co najmniej raz w roku. Przegląd prawnych zabezpieczeń wykonywany jest 
przez Bank w następującym zakresie: 

a) zmiany wartości zabezpieczenia w okresie od ostatniego przeglądu, 
b) prawidłowości dokumentów związanych z ustanowionym zabezpieczeniem  

w szczególności ich kompletności i ważności, 
c) prawidłowości i ważności dokumentów ubezpieczeniowych dotyczących zabezpieczeń 

rzeczowych w postaci zastawu rejestrowego, przewłaszczenia oraz hipoteki (przegląd polis 
ubezpieczeniowych i sposobów ich opłacania, terminów ich ważności). 

W przypadku stwierdzenia nieadekwatności zabezpieczenia pracownik kredytowy negocjuje  
z kredytobiorcą wzmocnienie zabezpieczenia lub podejmuje działania w celu wypowiedzenia dalszego 
kredytowania, jeżeli sytuacja ekonomiczno-finansowa kredytobiorcy oceniana jest jako 
niezadowalająca. 

1.3. Ryzyko koncentracji zaangażowań 
 

Równie istotnym aspektem ograniczania ryzyka kredytowego jest zarządzanie ryzykiem koncentracji 
ekspozycji, które obejmuje indywidualne limity zaangażowania wobec pojedynczych podmiotów lub 
grup podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie. Bank zarządza ryzykiem koncentracji 
ekspozycji zarówno na poziomie jednostkowym, jak i całego portfela, z uwzględnieniem dużych 
ekspozycji. 

W odniesieniu do portfela kredytowego Bank stosuje i monitoruje limity ekspozycji, w szczególności 
w odniesieniu do: grupy klientów, branż, zabezpieczeń, regionów geograficznych, rodzajów 
zaangażowań.  
Zarządzaniem ryzykiem koncentracji ekspozycji w Banku zajmują się: 
1) Zespół ds. Zarządzania Ryzykami, w zakresie: 

a) bieżącego monitorowania,  
b) formułowania polityki Banku wobec ryzyka koncentracji ekspozycji, 
c) wyznaczania limitów koncentracji ekspozycji, 
d) wyznaczania kapitału wewnętrznego z tytułu ryzyka koncentracji ekspozycji, 
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2) Komitet Zarządzania Ryzykami Banku w zakresie polityki kredytowej poprzez zatwierdzenie lub 
modyfikację propozycji Zespołu ds. Zarządzania Ryzykami, 

3) jednostki i komórki organizacyjne Banku w zakresie przestrzegania procedur wewnętrznych 
dotyczących zarządzania ryzykiem koncentracji ekspozycji.  

W ramach podejmowanych działań dywersyfikujących ryzyko koncentracji ekspozycji Bank 
wykorzystuje następujące instrumenty: 

1) na poziomie jednostkowym:  
a) procedury kredytowe w zakresie oceny zdolności kredytowej kredytobiorców i ustanawiania 

prawnych zabezpieczeń, 
b) procedury w zakresie opiniowania i podejmowania decyzji kredytowych, 
c) procedury dotyczące udzielania pełnomocnictw do podejmowania decyzji kredytowych, 
d) procedury w zakresie monitorowania i klasyfikacji ekspozycji kredytowych do odpowiednich 

kategorii ryzyka kredytowego, 
e) procedury w zakresie monitorowania zabezpieczeń, 
f) procedury w zakresie ustalania i monitorowania limitów koncentracji ekspozycji; 

2) na poziomie portfela kredytowego:  
a) parametryczne normy ostrożnościowe (ustawowe), 
b) politykę kredytową, 
c) wewnętrzne limity w zakresie koncentracji ekspozycji kredytowych, w tym z tytułu dużych 

ekspozycji, 
d) szacowanie odpowiedniej wielkości kapitału wewnętrznego z tytułu ryzyka koncentracji 

ekspozycji. 

Wybór konkretnych instrumentów zarządzania ryzykiem koncentracji ekspozycji uzależniony jest od 
zidentyfikowanego poziomu ryzyka kredytowego, przy zachowaniu zasady proporcjonalności 
względem profilu ryzyka Banku.  

W 2019 roku nie wystąpiła konieczność utworzenia dodatkowego wymogu kapitałowego  
z tytułu przekroczenia limitu koncentracji ekspozycji. 

Tabela 4. Struktura ekspozycji kredytowych Banku wobec największych podmiotów (ekspozycji wobec 
klientów, których zaangażowanie Banku osiągnęło lub przekroczyło poziom 10% uznanych 
kapitałów z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 400 Rozporządzenia CRR) 
według stanu na 31.12.2019r. 

Podmiot Udział w portfelu kredytowym 

Podmiot A 1,83% 

Podmiot B 2,11% 

Podmiot C 1,63% 

Podmiot D 2,21% 

Podmiot E 1,73% 

Podmiot F 2,09% 

Podmiot G 2,61% 

Podmiot H 1,43% 

Podmiot I 1,83% 

Razem zaangażowanie bilansowe  
i pozabilansowe podmiotów 

17,46% 
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Tabela 5. Struktura ekspozycji kredytowych Banku wg przyjętych form zabezpieczeń  według stanu na 
31.12.2019r. 

Lp. Zabezpieczenie 
Udział w portfelu 

kredytowym 

1. Weksel własny in blanco lub poręczenie wekslowe 41,71% 

2. Poręczenie wg prawa cywilnego lub przystąpienie do długu 0,08% 

3. Zastaw rejestrowy 0,22% 

4. Przewłaszczenie rzeczy ruchomych 0,37% 

5. Cesja wierzytelności 10,18% 

6. Hipoteka na nieruchomości mieszkalnej 13,10% 

7. Hipoteka na nieruchomości komercyjnej i pozostała 26,99% 

8. Ubezpieczenie kredytu 0,04% 

9. Pozostałe formy zabezpieczeń 2,53% 

10. Bez zabezpieczeń  4,78% 

 
Tabela 6. Struktura podmiotowa portfela kredytowego Banku według stanu na 31.12.2019r. 
               (w tys. zł) 

Lp. Podmiot Kwota Udział % 

1. Rolnicy               647,58      0,41% 

2. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą         61 264,21     39,29% 

3. Pozostałe podmioty niefinansowe         16 181,26     10,38% 

4. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności 
gospodarczej 

        25 144,08     16,13% 

5. Jednostki samorządu terytorialnego         52 677,89     33,79% 

  RAZEM:       155 915,02     100,00% 

1.4. Ryzyko kredytowe ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie  

Zasady zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie obowiązujące 
w Banku uwzględniają zalecenia „Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania 
ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie” wprowadzonej przez KNF w dniu 18 czerwca 
2013r.  

Celem zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie w Banku jest 
zapewnienie bezpiecznej i efektywnej działalności w tym obszarze Banku w długoterminowej 
perspektywie, z uwzględnieniem różnic wynikających z charakterystyki finansowanego podmiotu oraz 
charakterystyki nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia.  

Podstawowym celem monitorowania portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie 
jest: 

1) zapewnienie zgodności rozwoju portfela ze Strategią i Polityką Banku, 
2) identyfikacja poziomu ryzyka związanego z portfelem tych ekspozycji w relacji do założonego 

apetytu na ryzyko (wewnętrznych limitów), 
3) identyfikacja ekspozycji dotkniętych utratą wartości (zagrożonych) dla tworzenia odpisów 

(rezerw) na pokrycie strat, 
4) adekwatność poziomu odpisów (rezerw) do jakości ekspozycji kredytowych, mierzonej 

poziomem straty z tytułu utraty wartości, 
5) identyfikacja słabych stron w zakresie procesu zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych 

w celu podjęcia działań naprawczych. 

Zgodnie z zatwierdzoną Strategią Zarządzania Ryzykami, miarą apetytu Banku na ryzyko związane 
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z portfelem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie jest: 

1) maksymalny dopuszczalny poziom limitów wewnętrznych koncentracji zaangażowań z tytułu 
ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie,  

2) maksymalna wartość wskaźnika DtI, 
3) maksymalny poziom wskaźnika LtV.  

Informacje, raporty i analizy sporządzane w ramach systemu monitorowania ekspozycji kredytowych 
zabezpieczonych hipotecznie, opracowywane są w sposób i w terminach umożliwiających Zarządowi 
Banku prawidłowe wypełnianie obowiązków związanych z zarządzaniem Bankiem oraz z realizacją 
zasad niniejszej Polityki.  

Zarząd Banku ocenia i jeżeli zachodzi taka konieczność, weryfikuje poprawność funkcjonowania 
systemu zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, w tym przyjętej 
Polityki, co najmniej raz w roku, a wyniki przeprowadzonej oceny przekazuje Radzie Nadzorczej. 

Bank określa i weryfikuje poziom ryzyka związanego z jednostkowymi ekspozycjami kredytowymi 
zabezpieczonymi hipotecznie oraz z całym portfelem tych ekspozycji. Zasady pomiaru i weryfikacji 
poziomu ryzyka portfela, określają regulacje wewnętrzne Banku.  

W celu ograniczenia ryzyka związanego z ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, 
Bank stosuje i monitoruje limity wewnętrzne, które określają wielkość jego apetytu na ryzyko. 
Strukturę i poziom obowiązujących limitów wewnętrznych koncentracji zaangażowań z tytułu 
ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie określają procedury wewnętrzne Banku. 

Komórka odpowiedzialna w Banku za zarządzanie ryzykiem kredytowym identyfikuje koncentracje 
ekspozycji w poszczególnych limitach wewnętrznych i dokonuje oceny poziomu ryzyka ekspozycji 
kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, związanego z tymi koncentracjami.  

W procesie identyfikacji, pomiaru i akceptacji ryzyka związanego z ekspozycjami kredytowymi 
zabezpieczonymi hipotecznie, Bank analizuje specyficzne cechy tych ekspozycji, wynikające 
w szczególności z: 

• charakteru finansowanej nieruchomości, 

• celu kredytowania, 

• źródła spłaty ekspozycji kredytowej. 

Warunki finansowania określone umowami kredytowymi należy kształtować odpowiednio do wyników 
przeprowadzanych analiz oraz z uwzględnieniem wyników analizy rynku nieruchomości, na którym 
Bank prowadzi działalność. 

Bank uwzględnia wpływ ryzyka stopy procentowej na zdolność kredytową wnioskodawcy, 
wnioskującego o produkt kredytowy oprocentowany zmienną stopą procentową. Bank rekomenduje 
klientom okres spłaty zobowiązań nie dłuższy niż 25 lat.  

Działając w oparciu o regulacje wewnętrzne, Bank ocenia i weryfikuje jakość oraz skuteczność 
zabezpieczenia ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, kierując się kryteriami: 
płynności, aktualnej wartości rynkowej, dostępu i możliwości kontroli zabezpieczenia w całym okresie 
kredytowania, jego wpływu na poziom tworzonych rezerw oraz możliwość zmniejszenia wymogów 
kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego.  

W przypadku ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości Bank zawsze ustanawia 
zabezpieczenia na przedmiocie finansowania. 

W Banku funkcjonują zasady oceny wartości nieruchomości przyjmowanych na zabezpieczenie 
ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, postępowania w przypadku zajścia 
nieprzewidzianych zdarzeń skutkujących spadkiem wartości przedmiotów zabezpieczeń oraz 



str. 14 
 

możliwości zbycia przedmiotów zabezpieczeń w ramach ewentualnych działań windykacyjnych, 
w postaci procedur wewnętrznych przyjętych przez Zarząd. 

Nieruchomości będące zabezpieczeniem ekspozycji kredytowych stanowią potencjalne źródło ich 
spłaty, wobec czego poziom zabezpieczenia ustalony w momencie udzielania kredytu powinien nie 
pogorszyć się w całym okresie kredytowania. W tym celu poziom zabezpieczenia podlega 
systematycznemu monitoringowi, prowadzonemu zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Banku. 

Bank bada poziom wskaźnika LtV przed podjęciem decyzji o udzieleniu kredytu oraz monitoruje jego 
poziom w trakcie trwania umowy kredytu.  

Monitorowanie wskaźnika LtV ma na celu identyfikowanie sygnałów ostrzegawczych o zagrożeniach 
wynikających z jakości i wartości zabezpieczenia oraz umożliwienie szybkiego reagowania Banku na 
wzrost ryzyka tego typu ekspozycji  

Zmiany zachodzące na rynku nieruchomości są monitorowane przez Bank w sposób ciągły. Nie rzadziej 
niż raz w roku w odniesieniu do nieruchomości komercyjnych i nie rzadziej niż raz na trzy lata 
w odniesieniu do nieruchomości mieszkalnych dokonuje się weryfikacji wartości rynkowej 
nieruchomości, stanowiących zabezpieczenie posiadanych przez Bank ekspozycji kredytowych. 
Realizacja powyższego obowiązku odbywa się na podstawie dokumentów przedkładanych przez 
kredytobiorcę lub informacji i danych gromadzonych bezpośrednio przez pracowników Banku.  

Bank korzysta z dostępu do Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami 
(AMRON), zarządzanego przez Związek Banków Polskich, w ramach którego prowadzona jest 
wewnętrzna baza danych dla danych własnych Banku. Baza ta jest wykorzystywana w procesie oceny 
wartości zabezpieczeń na nieruchomościach proponowanych do zabezpieczenia ekspozycji 
kredytowych , w szczególności dla celów badania wskaźnika LtV, oraz w procesie stałego monitoringu  
wartości rynkowych nieruchomości, na których ustanowiono zabezpieczenie hipoteczne.  

Bank okresowo przeprowadza testy warunków skrajnych w zakresie portfela ekspozycji kredytowych 
zabezpieczonych hipotecznie, których zakres szczegółowo określają odrębne regulacje wewnętrzne. 

Obowiązujący w Banku model podejmowania decyzji kredytowych, obejmujący ekspozycje kredytowe 
zabezpieczone hipotecznie, zapewnia niezależność funkcji pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka 
kredytowego w relacji do działań związanych z pozyskiwaniem klientów oraz ze sprzedażą produktów 
bankowych. 

Rozdzielenie funkcji sprzedaży i oceny ryzyka zostało dokonane poprzez wdrożenie obiektywnych 
metodologii oceny zdolności i wiarygodności kredytowej klientów, nie zawierających elementów 
subiektywnych i umownych, opracowanych przez niezależne sprzedażowo stanowiska  oraz całkowity 
brak możliwości stosowania odstępstw przez pracowników poziomu sprzedażowego. Ponadto, 
w przypadku transakcji kredytowych powyżej określonego w odrębnych regulacjach poziomu łącznego 
zaangażowania, w Banku obowiązuje procedura ich opiniowania przez niezależny Komitet Kredytowy, 
a decyzje kredytowe podejmowane są przez Członków Zarządu Banku. 

Tabela 7. Struktura podmiotowa zaangażowań kredytowych ekspozycji kredytowych zabezpieczonych 
hipotecznie w Banku według stanu na 31.12.2019r. (brutto w tys. zł) 

Lp. Podmiot  Kwota  

1. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą    41 752     

2. Rolnicy         648     

3. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej    13 433     

4. Pozostałe podmioty sektora niefinansowego         30     

  Razem    55 863     
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Tabela 8. Struktura zaangażowań kredytowych ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie 
w Banku ze względu na rodzaj zabezpieczenia według stanu na 31.12.2019r.  
(brutto w tys. zł) 

Lp. Rodzaj zabezpieczenia  Kwota  

1. Hipoteka mieszkalna    20 431     

2. Hipoteka komercyjna    35 432     

  Razem    55 863     

1.5. Ryzyko kredytowe detalicznych ekspozycji kredytowych 

Bank posiada, tworzy i aktualizuje regulacje wewnętrzne określające zasady kontroli ryzyka 
detalicznych ekspozycji kredytowych, dotyczące w szczególności: 

1) monitorowania portfela detalicznych ekspozycji kredytowych, 

2) wewnętrznych limitów ograniczających ryzyko portfela i jednostkowych ekspozycji detalicznych, 

3) monitorowania procesu kredytowego i akceptacji transakcji kredytowych. 

Podstawowymi celami monitorowania portfela detalicznych ekspozycji kredytowych Banku  jest: 

1) zapewnienie zgodności rozwoju portfela ze strategią Banku, 

2) identyfikacja poziomu ryzyka związanego z portfelem tych ekspozycji w relacji do założonego 
apetytu na ryzyko (limitów), 

3) identyfikacja ekspozycji dotkniętych utratą wartości (zagrożonych) dla tworzenia odpisów 
(rezerw) na pokrycie strat, 

4) adekwatność poziomu odpisów (rezerw) do jakości ekspozycji kredytowych mierzonej poziomem 
straty z tytułu utraty wartości, 

5) identyfikacja słabych stron w zakresie procesu zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji 
kredytowych w celu podjęcia działań naprawczych. 

Analiza ryzyka detalicznych ekspozycji kredytowych jest sporządzana w okresach kwartalnych. 

Bank korzysta z zewnętrznych baz danych, narzędzi i systemów informatycznych wspierających ocenę 
zdolności i wiarygodności kredytowej klientów detalicznych, których zasady funkcjonowania oraz 
stosowania określają wewnętrzne regulacje Banku. 

W celu ograniczenia ryzyka detalicznych ekspozycji kredytowych Bank stosuje i monitoruje limity, 
ustalone w szczególności w odniesieniu do:  

1) portfela detalicznych ekspozycji kredytowych, 
2) rodzajów produktów, 
3) długości okresu umowy, 
4) niezabezpieczonych ekspozycji detalicznych. 

Istotnym elementem ograniczania ryzyka kredytowego z tytułu detalicznych ekspozycji kredytowych 
jest prawidłowo przeprowadzona ocena zdolności kredytowej oraz wiarygodności wszystkich osób 
zobowiązanych do spłaty detalicznej ekspozycji kredytowej. 

Zasady oceny zdolności kredytowej i wiarygodności klientów detalicznych ustalają wewnętrzne 
regulacje Banku, w których w szczególności określono:  

1) akceptowalne i nieakceptowane źródła dochodów, zasady ich dokumentowania oraz sposoby 
weryfikacji informacji uwzględnianych w ocenie zdolności kredytowej i wiarygodności;  

2) zasady oceny wiarygodności klienta na podstawie jego historii kredytowej w Banku oraz 
z wykorzystaniem dostępnych w Banku zewnętrznych baz danych; 
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3) limity maksymalnego poziomu relacji stałych zobowiązań kredytowych i finansowych klienta 
do jego dochodów;  

4) minimalny poziom wydatków, ustalony z uwzględnieniem obiektywnych danych dotyczących 
kosztów utrzymania i wydatków gospodarstw domowych oraz zróżnicowany w zależności od 
liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym; 

5) zasady uwzględniania w ocenie zdolności kredytowej ryzyka stopy procentowej. 

Portfel detalicznych ekspozycji kredytowych stanowił na dzień 31.12.2019r. 7,51% łącznego portfela 

kredytowego i wynosił 11 710,64 tys. zł, z czego wartość bilansowa stanowiła 87,85% tj. 10 287,25 tys. 

zł.  Analizowany portfel nie uwzględnia ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie oraz 

ekspozycji kredytowych zabezpieczonych kaucją złożoną w Banku (zgodnie z definicją detalicznej 

ekspozycji kredytowej wynikającą ze znowelizowanej Rekomendacji T wydanej przez Komisję Nadzoru 

Finansowego - Uchwała 59/2013 z dnia 26.02.2013r.). 

Tabela 9. Struktura detalicznych ekspozycji kredytowych w Banku w podziale produktowym według 
stanu na 31.12.2019r.   

Lp. Produkt kredytowy Kwota (w tys. zł) Struktura % 

1. Kredyty w ROR 2 261,69 19,31% 

2. Kredyty na cele mieszkaniowe 3 253,13 27,78% 

3. Kredyty w karcie kredytowej       51,00 0,44% 

4. Pozostałe kredyty konsumpcyjne 6 144,82 52,47% 

  Kredyty detaliczne ogółem 11 710,64 100,00% 

Tabela 10. Struktura detalicznych ekspozycji kredytowych w Banku wg terminów zapadalności 
według stanu na 31.12.2019r.   

Lp. Termin zapadalności Kwota (w tys. zł) Struktura % 

1. Kredyty detaliczne do 3 lat           4 633,01     39,56% 

2. Kredyty detaliczne pow. 3 do 10 lat           4 565,58    38,99% 

3. Kredyty detaliczne pow. 10 lat           2 512,05    21,45% 

  Kredyty detaliczne ogółem         11 710,64     100,00% 

Wartość detalicznego portfela kredytowego ogółem i w rozbiciu na limitowane grupy na ostatni dzień 
2019 roku znajdowała się w granicach przyjętych norm.   

1.6. Ryzyko rezydualne 

Ryzyko rezydualne jest ryzykiem związanym ze stosowaniem przez Bank technik redukcji ryzyka 
kredytowego, które mogą być mniej efektywne niż oczekiwano.  

Celem zarządzania ryzykiem rezydualnym w Banku jest monitorowanie tego ryzyka, zapewnienie 
skuteczności technik redukcji ryzyka kredytowego, eliminowanie ryzyka związanego ze stosowaniem 
zabezpieczeń kredytowych.  

Zarządzanie ryzykiem rezydualnym w Banku obejmuje: 

1) identyfikację czynników ryzyka rezydualnego, 
2) określenie poziomu ryzyka rezydualnego,  
3) raportowanie w sprawie ryzyka rezydualnego, 
4) działania w celu ograniczania ryzyka rezydualnego, 
5) monitorowanie ryzyka rezydualnego, 
6) kontrolę procesu zarządzania ryzykiem rezydualnym 

Bank stosuje następujące techniki redukcji ryzyka kredytowego: 
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1) pomniejszanie podstawy tworzenia rezerw celowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zasad tworzenia rezerw celowych na ryzyko związane 
z działalnością banków, 

2) pomniejszanie wag ryzyka przypisywanych ekspozycjom kredytowym zabezpieczonym hipotecznie 
na nieruchomości mieszkalnej w rachunku wymogów kapitałowych, na podstawie Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów 
ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, 

3) techniki redukcji ryzyka kredytowego zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych w części dotyczącej banków stosujących metodę standardową 
wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego oraz metodę uproszczoną 
ujmowania zabezpieczeń. 

Bank ocenia typy przyjętych zabezpieczeń. Stosowanie standardowych form zabezpieczeń nie skutkuje 
istotnością ryzyka rezydualnego. W przypadku niestandardowych form zabezpieczeń, Bank dokonuje 
ich szczegółowej analizy. Przekroczenie limitu 5% niestandardowych zabezpieczeń w stosunku do 
całości zabezpieczeń prawnych przyjętych w Banku, klasyfikuje ryzyko rezydualne jako istotne i wylicza 
dodatkowy wymóg kapitałowy, zgodnie z obowiązującymi w Banku regulacjami.  

Bank nie stosuje kompensowania pozycji bilansowych i pozabilansowych. 

 

2.  Korekty z tytułu ryzyka kredytowego – art. 442 

Jako ekspozycję przeterminowaną, Bank uznaje  każdą należność z tytułu kapitału lub odsetek nie 
spłaconą w terminie. Ekspozycjami zagrożonymi są należności poniżej standardu, wątpliwe i stracone 
zgodnie z kryteriami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16.12.2008r.w sprawie 
zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.  
Bank dokonuje klasyfikacji ekspozycji kredytowych do odpowiednich kategorii ryzyka, stosując dwa 
kryteria:  

 kryterium terminowości – terminowość spłaty kapitału lub odsetek, 

 kryterium ekonomiczne – badanie sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika (kredytobiorcy, 
poręczyciela).       

Przeglądów oraz klasyfikacji ekspozycji kredytowych Bank dokonuje zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 16.12.2008r.w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane 
z działalnością banków.  

Bank tworzy rezerwy celowe oraz rezerwę na ryzyko ogólne. 
Rezerwy celowe tworzone są na ryzyko związane z działalnością Banku w odniesieniu do ekspozycji 
kredytowych zaklasyfikowanych do:  

 kategorii "normalne" – w zakresie ekspozycji kredytowych wynikających z pożyczek i kredytów 
detalicznych, 

 kategorii "pod obserwacją", 

 grupy "zagrożone" – w tym do kategorii "poniżej standardu", "wątpliwe" lub „stracone”.  

Wysokość tworzonych rezerw związana jest bezpośrednio z kategorią ryzyka, do której została 
zaklasyfikowana ekspozycja oraz z jakością przyjętych zabezpieczeń prawnych ekspozycji. 

Na pokrycie ryzyka związanego z działalnością kredytową, Bank dokonuje odpisów na rezerwy celowe, 
tworzone w ścisłej korelacji z rozpoznanym ryzykiem tj. na pokrycie straty związanej z określonymi 
należnościami lub ich grupami w oparciu o ocenę możliwości jej wystąpienia.  

Obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie zasady i tryb równoważenia skutków ryzyka, 
wynikającego z transakcji kredytowych, w drodze odpowiedniej klasyfikacji ekspozycji kredytowych 
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oraz tworzenia i utrzymywania rezerw celowych w wysokości odpowiedniej do ponoszonego przez 
Bank ryzyka określa obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie Instrukcja – zasady klasyfikacji 
ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych opracowana w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane 
z działalnością banków. 

Pracownicy Banku dokonujący przeglądu i klasyfikacji ekspozycji kredytowych zobowiązani są do 
rzetelnego klasyfikowania tych ekspozycji do odpowiedniej kategorii.   

Bank dokonuje przeglądu i aktualizacji wartości zabezpieczeń obniżających podstawę tworzenia rezerw 
celowych w terminach obowiązujących dla przeglądu i klasyfikacji ekspozycji kredytowych. 

W ramach wyżej wskazanych działań pracownicy mają obowiązek dokonywania pełnego przeglądu 
wszystkich zabezpieczeń przyjętych dla danej ekspozycji w zakresie ustalenia ich aktualnej wartości  
według zasad zawartych w obowiązujących w tym zakresie regulacjach wewnętrznych Banku. 

Przyjęty w regulacjach Banku system podejmowania decyzji o klasyfikacji ekspozycji kredytowych 
zapewnia niezależność przeglądów i obiektywność wyceny ryzyka kredytowego. 

Tabela 10. Łączna wartość ekspozycji przed ograniczaniem ryzyka kredytowego obliczona do celu 
wyznaczania wymogu kapitałowego (bilansowych i pozabilansowych w tys. zł) 

Lp. Klasa ekspozycji kredytowej  Wartość ekspozycji  

1. Ekspozycje wobec rządów i banków centralnych                           19 064,23     

2. Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz lokalnych                           56 431,93     

3. Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego                                     0,36       

4. Ekspozycje wobec instytucji                        153 864,60     

5. ekspozycje wobec przedsiębiorstw                           20 153,04     

6. Ekspozycje detaliczne                           23 421,00     

7. Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomości                           52 488,05     

8. Ekspozycje, które dotyczy niewykonanie zobowiązania                             7 542,11     

9. Ekspozycje kapitałowe                             6 593,72     

10. Pozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem                                312,61 

11. Inne pozycje                           11 265,61     

  
RAZEM 

                   351 137,26     

Tabela 11. Struktura ekspozycji kredytowych według okresów zapadalności w podziale na klasy 
ekspozycji wg stanu na 31 grudnia 2019 (w tys. zł) 

  Przedsiębiorcy Osoby fizyczne Rolnicy 

Pozostałe 
podmioty sektora 
niefinansowego 

Jednostki 
samorządu 

terytorialnego suma 

r. bieżący   8 116,00 2 235,20 - - - 10 351,20 

do 1 m-ca 11 216,54 1 051,76    3,74   306,11      380,25 12 958,40 

1 - 3 m-cy   4 302,93    840,56   19,65   489,57   1 504,35 7 157,06 

3 - 6 m-cy   2 397,98 1 192,74   23,51             422,28   1 950,60 5 987,11 

6 - 12 m-cy   3 214,68 1 690,34   54,61    850,03   3 049,22 8 858,88 

1 - 3 lat 10 593,19 4 600,24 228,18 3 675,90 11 062,41 30 159,92 

3 - 5 lat   7 272,12 2 831,44 217,55 3 449,71 11 906,02 25 676,84 

5 - 10 lat 11 632,48 4 199,48 100,34 4 573,05 19 865,04 40 370,39 

10 - 20 lat   2 518,29 5 819,28 - 2 379,92   2 960,00 13 677,49 

pow. 20 lat -    683,04 -       34,69 - 717,73 

RAZEM 61 264,21 25 144,08 647,58 16 181,26 52 677,89 155 915,02 
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Tabela 12. Koncentracja portfela kredytowego w stosunku do branż według stanu na 31.12.2019r.  

L.p. 

Branża Udział w portfelu 
kredytowym (w %) 

1. Rolnictwo  0,42% 

2. Przetwórstwo przemysłowe 5,54% 

3. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami 2,27% 

4. Budownictwo  8,54% 

5. 
Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów mechanicznych włączając 
motocykle 10,38% 

6. Transport i gospodarka magazynowa 1,53% 

7. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 2,50% 

8. Informacja i komunikacja 1,38% 

9. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 13,31% 

10. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 1,07% 

11. Działalność w zakresie administrowania i działalność wspierająca 2,66% 

12. Administracja publiczna 33,57% 

13. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 0,32% 

14. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją  0,37% 

15. Pozostała działalność usługowa 0,02% 

 

VIII. Aktywa wolne od obciążeń – art. 443   
 

Tabela 13. Aktywa wolne od obciążeń (w tys. zł)  

Lp. Pozycja Wartość bilansowa aktywów 

1. Instrumenty udziałowe 3 870 

2. Dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez sektor instytucji 
rządowych i samorządowych 

21 591 

3. Dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez instytucje 
finansowe 

22 787 

4. Dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez przedsiębiorstwa 
niefinansowe 

4 063 

5. Kredyty i zaliczki  240 287 

6. Inne aktywa 43 258 

  RAZEM 335 856 

 

IX. Korzystanie z ECAI – art. 444 

Bank Spółdzielczy w Chrzanowie przy wyliczaniu kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem wobec instytucji 
zgodnie z przepisami części trzeciej tytuł II rozdział 2 Rozporządzenia CRR korzysta z ocen 
następujących ECAI (dla instytucji posiadających taką ocenę): 

1. Fitch Ratings, 
2. Moody’s Investors Service, 
3. Standard and Poor’s Ratings Services. 
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X. Ekspozycja na ryzyko operacyjne– art. 446 

System zarządzania ryzykiem operacyjnym Banku Spółdzielczego w Chrzanowie na dzień 31.12.2019r. 
był wdrożony według wymogów Rekomendacji M KNF z dnia 8 stycznia 2013r., co w szczególności 
przejawia się jasnym określeniem kompetencji i zadań w zakresie nadzorowania i kontroli systemu 
zarządzania ryzykiem operacyjnym, jak również w zakresie realizacji procesu zarządzania tym  
ryzykiem. 

Celem strategicznym w procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym jest ograniczanie możliwości 
wystąpienia nieoczekiwanych strat z tytułu zdarzeń ryzyka operacyjnego poprzez wdrożenie 
skutecznego i adekwatnego do aktualnego profilu ryzyka procesu zarządzania tym ryzykiem, a także 
poprzez wdrożenie skutecznego systemu monitorowania i kontroli wewnętrznej. 

Ryzyko operacyjne obejmuje wszystkie istotne obszary działalności Banku, w tym produkty, procesy 
i systemy. Uwzględnia także czynniki wewnętrzne takie jak struktura organizacyjna, specyfika 
działalności, użytkowane systemy informatyczne, specyfikę klientów, skargi klientów, jakość kadr 
i czynniki zewnętrzne, tj. otoczenie, w którym Bank działa. 

System zarządzania ryzykiem operacyjnym Banku wdrażany jest w celu: 

1) minimalizowania strat z tytułu ryzyka operacyjnego, 
2) usprawniania działań prowadzonych przez Bank, w tym podniesienia świadomości  

i odpowiedzialności organów zarządzających i pracowników o znaczeniu ryzyka operacyjnego, 
3) zapobiegania powstawaniu zagrożeń o charakterze katastroficznym lub zagrażających utratą 

ciągłości działania Banku. 

System zarządzania ryzykiem operacyjnym tworzą: akty  normatywne opisujące ten system, struktura 
organizacyjna systemu, narzędzia informatyczne wspomagające realizację procesu zarządzania 
ryzykiem operacyjnym, informacje o incydentach i zdarzeniach zaistniałych w obszarze wymienionego 
ryzyka, system kontroli wewnętrznej. 

W zakresie ryzyka operacyjnego komórki organizacyjne Banku zobowiązane są do podejmowania 
działań ograniczających to ryzyko. Zabezpieczenia zagrożonych obszarów operacyjnych dokonuje się 
poprzez: 

1. plany awaryjne – służące przeciwdziałaniu i minimalizowaniu negatywnych skutków 
nieoczekiwanych zdarzeń, w tym ataków wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą szkodzić 
funkcjonowaniu Banku, 

2. ochronę ubezpieczeniową – ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych, na wypadek awarii 
sprzętu elektronicznego, komputerowego i sieci komputerowych, strat  
w wyniku fałszerstwa lub oszustwa, odpowiedzialności cywilnej,  

3. przenoszenie odpowiedzialności (outsourcing), 
4. inne zabezpieczenia (prawne, organizacyjne, techniczne, fizyczne), w tym procedury 

w zakresie zatrudniania, procedury nadawania uprawnień dostępu do systemów 
informatycznych, stosowane postanowienia w umowach, szkolenia, 

5. system kompetencji dotyczących głównie działalności handlowej, 
6. system kontroli wewnętrznej. 

Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym Banku jest wspierany przez system informatyczny OperNet. 

Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym obejmuje identyfikację, pomiar, limitowanie, 
monitorowanie, raportowanie oraz redukowanie tego ryzyka i jest realizowany w sposób ciągły.  

Ryzyko operacyjne Banku jest identyfikowane poprzez rejestrację incydentów  
i zdarzeń operacyjnych.  

Poziom ryzyka operacyjnego jest monitorowany we wszystkich obszarach działania Banku 
charakteryzujących się wysoką podatnością na ryzyko. 
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System raportowania poziomu ryzyka operacyjnego obejmuje informację kwartalną dla Zarządu i Rady 
Nadzorczej Banku na temat narażenia Banku na ryzyko operacyjne. 

Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego obliczany jest przez Bank metodą wskaźnika 
bazowego.  Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego na dzień 31.12.2019 wyniósł 1 508,40 tys. 
zł. W 2019 roku zostało zarejestrowanych 11 zdarzeń ryzyka operacyjnego, które skutkowały 
wystąpieniem strat.  
 
Tabela 14. Wykaz zdarzeń ryzyka operacyjnego za 2019 rok skutkujących wystąpieniem strat 

finansowych (w zł.) 

  I kwartał 2019 roku II kwartał 2019 roku III kwartał 2019 roku IV kwartał 2019 roku RAZEM  2019 rok 
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Oszustwa 
wewnętrzne 

1 32 332,8 

            

1 32 332,80 

Oszustwa 
zewnętrzne 

    1 10 500         1 10 500 

Wykonanie 
transakcji, 
dostawa  i 
zarządzanie 
procesami 
operacyjnymi 

2 217,23 3 247,57 3 1 215,81 1 0,37 9 1 680,98 

  

3 32 550,03 4 10 747,57 3 12 15,81 1 0,37 11 44 513,78 

 
Wartość poniesionych strat w 2019 roku w ujęciu globalnym ukształtowała się na akceptowalnym 
poziomie. 
   

XI. Ekspozycja na ryzyko stopy procentowej – art. 448 

Profil ryzyka stopy procentowej określa możliwe do zaakceptowania przez Bank narażenie na ryzyko 
stopy procentowej, w zakresie 4 niżej wymienionych wyodrębnionych jego kategorii: 

1) ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania – odnosi się przede wszystkim do portfela 
bankowego i wyraża się w zagrożeniu przychodów Banku, przede wszystkim odsetkowych, 
w sytuacji niekorzystnych zmian stóp procentowych lub istotnej zmiany struktury 
przeszacowania pozycji w bilansie powodującej zmiany w wyniku z tytułu odsetek, 

2) ryzyko bazowe – wynika z niedoskonałego powiązania (korelacji) stawek bazowych (rynkowych 
i podstawowych NBP) instrumentów generujących przychody i koszty odsetkowe, które to 
instrumenty mają jednocześnie te same okresy przeszacowania, 

3) ryzyko krzywej dochodowości – polega na zmianie relacji pomiędzy stopami procentowymi 
odnoszącymi się do różnych terminów, a dotyczącymi tego samego indeksu lub rynku, 

4) ryzyko opcji klienta – wynika z wpisanych w produkty bankowe opcji klienta, które mogą być 
zrealizowane w następstwie zmian stóp procentowych; instrumenty zawierające opcje klienta 
są na ogół najbardziej typowe dla działalności bankowej usytuowanej w portfelu bankowym 
i obejmują kredyty dające kredytobiorcy prawo spłaty przed terminem części lub całości 
kredytu oraz różnego typu depozyty, pozwalające deponentom wycofać środki w dowolnym 
momencie; opcje klienta są na ogół realizowane, gdy stanowi to korzyść dla ich posiadacza i nie 
jest korzystne dla sprzedającego takie opcje.  

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej ma na celu utrzymanie zmienności wyniku finansowego 
(wynik odsetkowy i wynik operacji finansowych) oraz bilansowej wartości zaktualizowanej kapitału 
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wynikającej ze zmian stóp procentowych, w granicach nie zagrażających bezpieczeństwu Banku 
i akceptowanych przez Radę Nadzorczą. 

Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest maksymalizacja marży 
odsetkowej w warunkach zmienności rynkowych stóp procentowych oraz ograniczanie negatywnego 
wpływu zmian stóp procentowych poprzez doskonalenie narzędzi pomiaru. 

Poziom akceptowalnego ryzyka stopy procentowej jest określany corocznie w planie finansowo-
gospodarczym poprzez ustalenie wysokości następujących parametrów:  

1) limitu względnego współczynnika luki, 
2) limitu zmiany wyniku odsetkowego z tytułu ryzyka terminów przeszacowania w okresie 1 roku 

przy spadku stóp o 25 pb., 
3) limitu zmiany wyniku odsetkowego z tytułu ryzyka bazowego wobec zmian stóp procentowych 

o 0,10 pp., 
4) limitu rozpiętości odsetkowej, 
5) limitu zmiany wartości ekonomicznej kapitału. 

 
Wewnętrzne regulacje Banku dotyczące zarządzania ryzykiem stopy procentowej na dzień 
31.12.2019r., uwzględniają kluczowe zagadnienia zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 6.03.2017r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, 
polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach 

oraz wytyczne wynikające z Rekomendacji G dotyczącej zarządzania ryzykiem stopy procentowej 
w bankach.   
Pomiar ryzyka odbywa się w cyklach miesięcznych i jest prezentowany na posiedzeniach Komitetu 
Zarządzania Ryzykami oraz na posiedzeniach Zarządu Banku, natomiast w okresach kwartalnych Radzie 
Nadzorczej Banku. Bank, na podstawie zawartej umowy, współpracuje z Bankiem Zrzeszającym 
w zakresie pomiaru ryzyka stopy procentowej. 

W celu prawidłowego monitoringu ryzyka stopy procentowej, Bank prowadzi ponadto analizy 
symulacyjne, z uwzględnieniem scenariusza szokowego. 

Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej stosowane w Banku obejmują: 

 analizę i pomiar ryzyka stopy procentowej metodą luki niedopasowania terminów 
przeszacowania, 

 analizę i pomiar elastyczności stóp procentowych, 

 symulacje możliwego wpływu zmian stóp procentowych na wynik odsetkowy Banku, 

 analizę ryzyka bazowego i ryzyka opcji klienta. 

Na podstawie zestawień luki niedopasowania terminów przeszacowania oprocentowanych aktywów 
i pasywów Banku Spółdzielczego w Chrzanowie, luki ryzyka bazowego oraz analizy elastyczności 
według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, a także z wykonanych obliczeń dotyczących 
obowiązujących miar limitujących rozmiary ryzyka stopy procentowej wynika, iż istniejąca ekspozycja 
na to ryzyko znajduje się na akceptowalnym poziomie. Świadczy o tym poziom wykorzystania 
obowiązujących limitów: 

▬ Limit względnego współczynnika luki                        - 9,06% 

▬ Limitu zmiany wyniku odsetkowego z tytułu ryzyka terminów przeszacowania  - 37,34% 

▬ Limit zmiany wyniku odsetkowego z tytułu ryzyka bazowego                    - 95,55% 

▬ Limit rozpiętości odsetkowej                                                                                         - 95,42 % 

Potencjalna zmiana wyniku odsetkowego na dzień 31.12.2019r. w okresie 12 miesięcy od dnia analizy 

przy uwzględnieniu istniejącego układu terminów przeszacowania poszczególnych pozycji wrażliwych 

wobec natychmiastowego spadku stóp procentowych o 0,25 pp. może wynieść minus 43,08 tys. zł.  
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Pomiar ekspozycji na ryzyko stopy procentowej w ramach scenariusza szokowego wskazuje, że przy 

spadku stóp procentowych o 1 pp. wynik odsetkowy w skali roku od dnia analizy może zmniejszyć się 

o 588,02 tys. zł. Wskaźnik zmiany wyniku odsetkowego w scenariuszu szokowym dla wariantu spadku 

stóp procentowych wyniósł na koniec 2019 roku 7,64% faktycznego rocznego wyniku odsetkowego. 

Roczna zmiana wyniku odsetkowego na skutek testu warunków skrajnych, tj. nagłego, równoległego 

przesunięcia krzywej dochodowości o +/- 3 pp. może wynieść: 

• dla wzrostu stóp procentowych plus 460,35 tys. zł, 

• dla spadku stóp procentowych minus 4 917,09 tys. zł. 

Wskaźnik zmiany wyniku odsetkowego z tytułu ryzyka bazowego przy zmianie stawek bazowych o 10 

pb. wyniósł na koniec grudnia 2019 r. 2,87% rocznego wyniku odsetkowego. 

Poziom zmienności stawek bazowych dla potrzeb dorocznego testu warunków skrajnych ustalono na 

0,35 pp. Wobec takiej zmienności stawek bazowych wynik odsetkowy może zmienić się o 771,67 tys. 

zł, co stanowi 3,54% funduszy własnych. 

Łączny poziom ryzyka stopy procentowej w ramach bieżącego zarządzania (suma ryzyka 

niedopasowania przy zmienności stóp o 0,25 pp. i ryzyka bazowego przy zmianie stawek bazowych 

o 10 bp.) wynosi na dzień analizy 263,57 tys. zł. 

Łączny poziom ryzyka stopy procentowej w ramach szokowej zmienności stóp procentowych (suma 

ryzyka niedopasowania przy zmienności stóp o 1 pp. i ryzyka bazowego przy zmianie stawek bazowych 

o 20 pb.) osiągnął na dzień analizy 1 029,00 tys. zł. 

Szacunki zmiany wartości ekonomicznej kapitału wobec nagłego, równoległego przesunięcia krzywej 

dochodowości w różnych wariantach zmienności stóp procentowych wskazują na niską ekspozycję na 

ryzyko stopy procentowej, wynoszącą w najbardziej negatywnym wariancie, tj. przesunięciu krzywej 

w dół o 2 pp. – minus 19,04 tys. zł, tj. zmianę kapitału ekonomicznego poniżej 20% sumy kapitałów Tier 

1 i Tier 2. 

Na podstawie wyników szacowania kapitału wewnętrznego wg stanu na 31.12.2019r. ustalono, że 

ryzyko stopy procentowej nie wymaga dodatkowej alokacji wymogu kapitałowego.  

XII. Polityka w zakresie wynagrodzeń – art. 450 

Zasady ustalania zmiennych składników wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz innych osób 
zajmujących stanowiska kierownicze, zgodnie z art. 450 Rozporządzenia CRR, znajdują się w załączonej 
Polityce wynagrodzeń Banku Spółdzielczego w Chrzanowie.   
 
Tabela 15. Informacja o sumie wypłaconych w 2019r. wynagrodzeń osobom zajmującym stanowiska 
kierownicze (w tys. zł) 

 Stanowiska kierownicze Stałe 
składniki 

Zmienne 
składniki 

Ilość osób 

1. Członkowie Zarządu       381,20 104,40 3 

2. Pozostali pracownicy zajmujący stanowiska 
kierownicze  

832,04 221,50 20 

 
Tabela 16. Informacje o sumie wypłaconych w 2019r. wynagrodzeń z tytułu motywacji nowo 
zatrudnionych oraz odpraw związanych z ustaniem stosunku zatrudnienia z osobami zajmującymi 
stanowiska kierownicze: 

L.p. Tytuł wynagrodzenia Wartość 
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1. Suma wypłat odpraw z tytułu zakończenia stosunku pracy z osobami 
na stanowiskach kierowniczych 

23,40 

2. Ilość osób, które otrzymało ww. wynagrodzenie 1 

3. Najwyższa kwota wypłacona pojedynczej osobie  - 

4. Suma wypłat zmiennych składników wynagradzania z tytułu 
nawiązania w 2019r. stosunku pracy z osobami na stanowiskach 
kierowniczych 

- 

5. Ilość osób, które otrzymało ww. wynagrodzenie - 

6. Najwyższa kwota wypłacona pojedynczej osobie  - 

 
 

XIII. Dźwignia finansowa – art. 451 

Wskaźnik dźwigni na dzień 31.12.2019r. wyniósł 6,39. 

XIII. Ekspozycja na ryzyko płynności (zgodnie z wymogami Rekomendacji P) 

1. Organizacja procesu identyfikacji, pomiaru i oceny ryzyka płynności 
1) W systemie zarządzania ryzykiem płynności uczestniczą: 

a) Rada Nadzorcza, 
b) Zarząd, 
c) Stanowisko Zarządzania Płynnością Banku, 
d) Zespół ds. Zarządzania Ryzykami, 
e) Komitet Zarządzania Ryzykami, 
f) pozostałe komórki i jednostki organizacyjne. 

2) Rada Nadzorcza i Zarząd, w zakresie swych kompetencji, ponoszą odpowiedzialność za ryzyko 
płynności, jakie ponosi Bank oraz za metody zarządzania tym ryzykiem. 

3) Zarząd Banku precyzyjnie i jednoznacznie określa tolerancję ryzyka płynności adekwatną do 
strategii działalności oraz do roli, jaką Bank pełni w systemie finansowym. 

4) Do zadań Stanowiska Zarządzania Płynnością Banku należy: 
a. bezpośrednie, bieżące zadania związane z utrzymywaniem śróddziennej, krótko-, średnio- 

i długookresowej płynności Banku,  
b. optymalne zarządzanie środkami Banku, w celu jak najbardziej rentownego ich 

zagospodarowania oraz wywiązywanie się Banku z zawartych umów (zarówno 
kredytowych – zabezpieczenie środków na akcję kredytową jak i środków na wypłaty 
depozytów, których termin wymagalności upłynął), 

c. codzienne przestrzeganie nadzorczych norm płynności.  
5) Do zadań Zespołu ds. Zarządzania Ryzykami: 

a. pomiar ryzyka płynności, 
b. monitorowanie wskaźników ryzyka płynności i odpowiednich limitów, w tym nadzorczych 

norm płynności, 
c. sygnalizowanie Zarządowi przypadków przekroczeń limitów oraz wyjaśnianie przyczyn 

powodujących przekroczenia, 
d. badanie wpływu czynników ryzyka bankowego, pod kątem struktury aktywów i pasywów 

Banku oraz dokumentowanie pomiaru ryzyka płynności, zarówno w ujęciu historycznym 
jak i prognozowanym, 

e. opracowywanie – przy współpracy z odpowiednimi komórkami merytorycznymi – 
propozycji limitów dla ryzyka płynności oraz przedstawianie ich Komitetowi do 
opiniowania i Zarządowi celem podjęcia decyzji wdrożeniowych, 

f. opracowanie projektów regulacji wewnętrznych Banku obejmujących zasady zarządzania 
ryzykiem płynności, 

g. sporządzanie okresowych sprawozdań z dokonanego pomiaru ryzyka płynności 
i przedkładanie ich właściwym organom i komitetom Banku, 

h. sporządzanie informacji sprawozdawczych, 
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i. współpraca i koordynowanie działań wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych 
Banku w zakresie pozyskania rzetelnych informacji sprawozdawczych dotyczących ryzyka 
płynności ze wszystkich obszarów działania Banku. 

6) Do zadań Komitetu Zarządzania Ryzykami należy: 
a) opiniowanie Zarządowi w zakresie kształtowania się struktury bilansu i sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Banku oraz współczynnika wypłacalności i adekwatności 
kapitałowej, 

b) opiniowanie poziomu ryzyka płynności obciążającego działalność Banku, 
c) opiniowanie nowo wprowadzanych lub modyfikowanych produktów w Banku w zakresie 

ich wpływu na ponoszone przez Bank ryzyko płynności oraz wynik finansowy Banku, 
d) koordynowanie działań w zakresie identyfikacji, pomiaru, limitowania, monitorowania 

i raportowania ryzyka płynności, 
e) opiniowanie propozycji ustanowienia lub aktualizacji limitów płynności wynikających 

z regulacji wewnętrznych Banku, 
f) opiniowanie regulacji wewnętrznych Banku pod kątem ryzyka płynności, 
g) opiniowanie podejmowanych w Banku działań, zmierzających do utrzymania ryzyka 

płynności na akceptowalnym poziomie, 
h) opiniowanie założeń Polityki kapitałowej, w tym limitów dotyczących alokacji kapitału na 

poszczególne rodzaje ryzyka, w tym ryzyka płynności, uwzględniając założone plany 
strategii rozwoju Banku, 

i) opiniowanie realizacji założeń Polityki kapitałowej, w tym w zakresie poziomu kapitału 
alokowanego na ryzyko płynności. 

7) Pozostałe komórki i jednostki organizacyjne są zobowiązane do przygotowywania 
i dostarczania informacji niezbędnych do sprawnego i efektywnego zarządzania płynnością 
Banku, a także do wykonywania zadań związanych z realizacją planów i procedur awaryjnych. 

2. Cele Banku w zakresie ryzyka płynności,  strategia finansowania 

1) Podstawowym celem zarządzania płynnością finansową Banku jest dążenie do utrzymania 
stabilnych źródeł finansowania aktywów długoterminowych, w szczególności depozytów 
osób prywatnych na poziomie dostosowanym do możliwości rozwoju akcji kredytowej przy 
jednoczesnym utrzymaniu bezpiecznego poziomu wszystkich wskaźników płynnościowych, 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale nr 386/2008 KNF z 17 grudnia 2008r., (wskaźniki 
płynności długoterminowej) oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
575/2013 i Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 61/2015.  

2) Zakłada się bieżące monitorowanie stopnia koncentracji depozytowej w odniesieniu do 
poszczególnych klientów i ewentualne wprowadzenie odpowiednich limitów, w celu 
uniknięcia nadmiernego uzależnienia Banku od poszczególnych podmiotów rynkowych.  

3) W celu utrzymania nadzorczych miar płynności na wymaganym poziomie podejmowane są 
działania mające na celu uatrakcyjnienie oferty dla mniejszych podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą (głównie dla przedsiębiorców indywidualnych). 

4) Bank na bieżąco monitoruje rozwój bazy depozytowej, który jest dostosowany do możliwości 
rozwoju akcji kredytowej. 

5) Bank w strukturze depozytów posiada depozyty osób prywatnych, pozostałych podmiotów 
sektora niefinansowego oraz budżetu. Bank będzie podejmował działania służące utrzymaniu 
poziomu stabilności środków pozyskiwanych od sektora niefinansowego w wysokości 
gwarantującym rentowne ich wykorzystanie. 

6) Bank dąży w miarę możliwości rynkowych do wydłużenia średniego terminu wymagalności 
przyjmowanych depozytów, w tym do zwiększenia udziału depozytów terminowych (głównie 
sektora niefinansowego) w bazie depozytowej, tak aby mógł otwierać, po stronie aktywnej 
pozycje o długim horyzoncie czasowym. 

7) Bank zakłada finansowanie aktywów długoterminowych w tym kredytów na nieruchomości 
depozytami o charakterze stabilnym. 

8) Celem polityki Banku jest zapobieganie wystąpieniu sytuacji kryzysowej oraz określenie 
rozwiązań (planów awaryjnych) umożliwiających jej przetrwanie. Tak przyjęty cel, sprowadza 
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zagadnienia płynności do obszaru stabilności źródeł finansowania Banku oraz możliwości 
upłynnienia posiadanych aktywów w dowolnym momencie bez istotnej utraty ich wartości.  

9) Celem zarządzania ryzykiem płynności jest takie kształtowanie struktury bilansu Banku oraz 
zobowiązań pozabilansowych, aby zapewnić stałą zdolność do regulowania zobowiązań, 
uwzględniającą charakter prowadzonej działalności oraz potencjalne potrzeby mogące się 
pojawić w wyniku zmian na rynku pieniężnym lub w zachowaniach klientów. 

10) Dodatkowe założenia dotyczące strategii finansowania oraz plan pozyskania i utrzymania 
środków stabilnych zawiera: Plan finansowo-gospodarczy Banku, Polityka handlowa,  
Polityka stóp procentowych, Strategia działania Banku.  
 

3. Bank Spółdzielczy w Chrzanowie jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości SA oraz jest 
członkiem Spółdzielni Ochrony  Zrzeszenia BPS SA. 
 

4. Rozmiar i skład nadwyżki płynności Banku 

Bank Spółdzielczy w Chrzanowie uznaje za nadwyżkę płynności wartość: środków w kasie, 
papierów wartościowych Skarbu Państwa i NBP (wartość bilansowa). Na dzień 31.12.2019r. 
wyniosła ona 23 759 tys. zł. 

5. Wymogi dotyczące dodatkowego zabezpieczenia na wypadek obniżenia oceny kredytowej 
Banku 

Bank nie posiada zewnętrznej oceny kredytowej, w związku z powyższym nie zostały zdefiniowane 
dodatkowe zabezpieczenia na wypadek obniżenia oceny kredytowej Banku. 

6. Normy płynności oraz inne regulacyjne normy dopuszczalnego ryzyka w działalności banków 
obowiązujące w danej jurysdykcji 
a. BS w Chrzanowie jest zobligowany do utrzymywania wskaźników płynności długoterminowej, 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale nr 386/2008 KNF z 17 grudnia 2008 r. 
 

Tabela 17. Kalkulacja nadzorczych miar płynności według stanu na dzień  31-12-2019 

 

Aktywa * w tys. zł 

A4   Aktywa o ograniczonej płynności 145 003 

A5   Aktywa niepłynne 9 247  

Pasywa * w tys. Zł 

B1 
Fundusze własne pomniejszone  o sumę wartości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego i 
wymogu z tytułu ryzyka rozliczenia dostawy oraz ryzyka kontrahenta 

21 814  

B2   Środki obce  stabilne 199 232  

Miary płynności 
Wartość  

min. 
Wartość  

M3 Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi   (B1 /A5) 1,00 2,36 

M4 
Współczynnik  pokrycia aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności funduszami własnymi i 
środkami obcymi stabilnymi ((B1+B2)/(A5+A4)) 

1,00 1,43 

* z uwzględnieniem korekt wynikających z metodologii wyznaczania nadzorczych miar płynności 

b. Rozporządzenie CRR nakłada na Bank obowiązek monitorowania i sprawozdawania  
wskaźników: 
c. Wskaźnika pokrycia płynności LCR= Aktywa płynne/ (wypływy – wpływy), 

Jeżeli wpływy > 75% wypływów to LCR= Aktywa płynne/ 25% wypływów. 

2. Wskaźnika stabilnego finansowania netto NSFR = Pozycje zapewniające stabilne 
finansowanie/ Pozycje wymagające stabilnego finansowania  
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Tabela 18. Kalkulacja wyznaczania wskaźnika pokrycia płynności LCR  na dzień 31-12-2019   

(w tys. zł.) 

  Wartość Wartość aktywów płynnych 

AKTYWA PŁYNNE 51 638,- 50 616,00 

    Wartość Wypływów 

WYPŁYWY 326 815,- 55 952,95 

    Wartość Wpływów płynności 

WPŁYWY PŁYNNOŚCI 92 616,- 29 962,75 

WSKAŹNIK LCR=(Aktywa płynne/ (wypływy- 
wpływy))   -jeżeli wpływy < 75% wypływów, 
WSKAŹNIK LCR=Aktywa płynne/ 25%* 
wypływów-jeżeli wpływy > 75%  wypływów 

1,95   

 

 

 Tabela 19. Luka płynności finansowej dla pozycji bilansowych i pozabilansowych oraz otrzymana na 
tej podstawie skumulowana luka płynności na dzień 31-12-2019 (po urealnieniu) 
 

Wyszczególnienie do 1 m 1 m do 3 m 3 m do 6 m 6 m do 12 m 1 r.  do 3 l. 3 l. do 5 l. 5 l. do 10 l. 10 l. do 20 l. powyżej 20 l. 

Luka płynności 19 310 3 395 7 770 11 053 23 430 11 095 16 910 -111 514 7 294 

Luka płynności 
skumulowana 

19 310 22 705 30 475 41 528 64 958 76 052 92 962 -18 553 -11 259 

Wskaźnik luki 1,15 1,57 2,34 2,28 2,64 1,92 1,65 0,10 1,29 

Skumulowany   
wskaźnik luki 

1,15 1,17 1,22 1,28 1,40 1,43 1,46 0,94 0,97 

LIMIT (min) 0,60 0,80   0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
 

 

7. Dodatkowe zabezpieczenie płynności w ramach zrzeszenia 

Bank Spółdzielczy w Chrzanowie może regulować swoją płynność płatniczą poprzez wykorzystywanie 
instrumentów oferowanych przez Bank Zrzeszający, tj: 
 -  limit zaangażowania finansowego Banku Zrzeszającego wobec Banku, w tym 
 -  limit lokacyjny, 

 -  limit debetowy. 

 

8. Aspekty ryzyka płynności, na które Bank jest narażony i które monitoruje 

Bank aktywnie zarządza ekspozycją na ryzyko płynności, w aspekcie płynności: śróddziennej, krótko, 
średnio i długoterminowej.  
 
9. Dywersyfikacja źródeł finansowania Banku  

Jednym z głównych celów w zakresie polityki zarządzania ryzykiem płynności jest zapewnienie 
stabilnych, zdywersyfikowanych źródeł finansowania. 

W Banku Spółdzielczym w Chrzanowie dokonuje się pomiaru i oceny wpływu koncentracji źródeł 
finansowania przyjętych od:  

- pojedynczego źródła finansowania (osoba prywatna, pozostały podmiot sektora 
niefinansowego, jednostka samorządu terytorialnego) poprzez analizę dużych deponentów, 

- grupy powiązanych ze sobą podmiotów (powiązanych z dużymi deponentami),  
- pojedynczej branży,  

Analizie poddawane jest również: 
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- finansowanie za pomocą bazy depozytowej w podziale na zobowiązania bieżące oraz   
terminowe, 

- finansowanie dużymi depozytami, 
- finansowanie  depozytami negocjowanymi, 
monitorowane są podstawowe źródła finansowania w ujęciu historycznym, a także wykonanie 
długoterminowego planu pozyskania środków. 

10. Metody ograniczania ryzyka płynności 

1) Limity wewnętrzne, których struktura obejmuje miary mające zapewnić, że Bank będzie 
mógł kontynuować działanie pomimo wystąpienia warunków skrajnych na rynku, warunków 
skrajnych w Banku oraz kombinacji dwóch powyższych scenariuszy. 

2) Zarządzanie nadwyżką środków płynnych stanowiących zabezpieczenie na wypadek 
zrealizowania się szeregu scenariuszy warunków skrajnych płynności. 

3) System wewnętrznych cen transferowych (FTP) - Bank uwzględnia koszty, korzyści i rodzaje 
ryzyka płynności w systemie wewnętrznych cen transferowych, w pomiarze rentowności 
i w procesie zatwierdzania nowych produktów we wszystkich znaczących obszarach 
działalności biznesowej (zarówno bilansowej, jak i pozabilansowej). 

4) Plany awaryjne - precyzyjnie określające strategię i tryb postępowania w przypadku 
niedoborów płynności w sytuacjach awaryjnych. 

5) Planowanie strategii finansowania, która zapewnia skuteczną dywersyfikację aktywów 
płynnych oraz źródeł i okresu finansowania.  

6) Sterowanie ryzykiem koncentracji, które może być głównym źródłem ryzyka płynności, 
ponieważ koncentracja zarówno aktywów, jak i źródeł finansowania może prowadzić do 
problemów z płynnością.  
 

11. Ryzyko płynności rynku (produktu) 

1) Ryzyko płynności rynku (produktu) – zagrożenie utraty możliwości zamiany na gotówkę 
w wymaganym czasie określonych produktów na rynku, powodujące konieczność poniesienia 
znacznych strat finansowych na tych produktach. 

2) W Banku Spółdzielczym w Chrzanowie opracowano dostosowane do rozmiarów prowadzonej 
działalności plany awaryjne, które mają na celu m.in. zabezpieczenie przed ryzykiem płynności 
rynku (produktu). 

3) Plan awaryjne określają: 
a) działania będące odpowiedzią na poważne zakłócenia w zdolności Banku do terminowego 

finansowania niektórych lub wszystkich rodzajów działalności po uzasadnionych kosztach, 
b) zdywersyfikowany zestaw dostępnych źródeł finansowania wraz z szacunkami wielkości 

środków, tak aby mieć przegląd potencjalnie dostępnych narzędzi w sytuacji awaryjnej, 
c) hierarchizację ważności procedur określających szczegółowo kiedy i w jaki sposób każde 

z działań powinno być uruchomione, 
d) czas potrzebny na pozyskanie dodatkowych środków z każdego ze źródeł awaryjnych. 

4) Plan odnosi się do różnych horyzontów czasowych, obejmując również perspektywę płynności 
śróddziennej. 

5) Scenariusze planu awaryjnego: 
a) obejmują poważne zakłócenia płynności mające charakter:  

• wewnętrzny, 

• systemowy, 

• będący połączeniem obu wyżej wymienionych scenariuszy. 
b) są spójne ze scenariuszami testów warunków skrajnych. 

6) Plan awaryjny płynności jednoznacznie i precyzyjnie określa obowiązki i odpowiedzialności, 
w tym upoważnienia do uruchomienia planu, proces podejmowania decyzji, czas, w jakim 
należy podejmować poszczególne działania, oraz które problemy powinny być przekazane 
zgodnie ze ścieżką podejmowania decyzji w zakresie posiadanych upoważnień.  
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7) Wszyscy pracownicy, którzy są przewidziani w realizacji planu awaryjnego mają bezpośredni 
dostęp do jego aktualnej wersji. 

8) Plan awaryjny płynności zapewnia skuteczną wewnętrzną koordynację i komunikację 
pomiędzy różnymi komórkami organizacyjnymi i lokalizacjami Banku, m.in. poprzez 
dostarczanie aktualnej, precyzyjnej i spójnej informacji. 

9) Plan awaryjny zapewnia skuteczny sposób komunikowania się z podmiotami zewnętrznymi, 
których działania mogą istotnie wpłynąć na pozycję płynności Banku i mogą różnić się 
w zależności od źródła problemu. 

10) Plany awaryjne płynności są przeglądane i testowane co najmniej raz w roku lub z większą 
częstotliwością w sytuacji zmian warunków rynkowych lub biznesowych i aktualizowane 
w oparciu o rezultaty testów warunków skrajnych, po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, 
w celu zapewnienia ich skuteczności i operacyjnej wykonalności. 

 
12. Testy warunków skrajnych 

1) W Banku Spółdzielczym w Chrzanowie przeprowadza się testy warunków skrajnych służące 
identyfikacji i określeniu ilościowemu ekspozycji Banku na możliwe przyszłe napięcia 
płynnościowe, analizując możliwy wpływ tych napięć na jego przepływy pieniężne, pozycję 
płynnościową, rentowność i wypłacalność, a także na możliwości pomocowe  banku zrzeszającego. 

2) Zakres i częstotliwość przeprowadzania testów warunków skrajnych jest współmierna do 
charakteru, rozmiaru i skali działalności Banku, złożoności modelu biznesowego oraz profilu ryzyka.  

3) Rezultaty testów warunków skrajnych służą: 
a) jako podstawa do podjęcia działań naprawczych bądź mających na celu ograniczenie ekspozycji 

Banku, 
b) do dostosowania profilu płynnościowego Banku do przyjętej tolerancji ryzyka, 
c) do oceny adekwatności nadwyżki płynności, 
d) jako istotny wkład w proces kształtowania awaryjnego planu płynności Banku oraz określania 

strategii i taktyki działania na wypadek pojawienia się warunków skrajnych płynności – 
w zależności od stopnia, w jakim przewidywane deficyty w finansowaniu są większe niż (lub 
przewidywane nadwyżki są mniejsze niż) te wynikające z tolerancji ryzyka płynności, Zarząd 
Banku powinien przekazać do akceptacji Rady Nadzorczej propozycje zmian w tym zakresie, 

e) jako element w procesie planowania strategicznego Banku, 
f) jako element codziennej praktyki zarządzania ryzykiem, 
g) bezpośrednio do ustalania limitów wewnętrznych, 
h) jako podstawa do dostosowywania i ulepszania regulacji wewnętrznych. 
i) do weryfikacji założeń „Planu awaryjnego utrzymania płynności”, w tym do oceny zapasu 

awaryjnych źródeł finansowania. 
4) Metodyka dokonywania testów obejmuje oszacowanie efektu wystąpienia wariantów sytuacji 

skrajnej spowodowanych wystąpieniem:  
a) scenariusz najmniej negatywny przebudowy struktury bilansu – obejmujący kryzys wewnątrz 

Banku, przy braku wystąpienia innych wariantów, 
b) scenariusz prawdopodobny przebudowy struktury bilansu – scenariusz kryzysu wewnątrz 

Banku, przy częściowym oddziaływaniu kryzysu w systemie bankowym, 
c) scenariusz najgorszy przebudowy struktury bilansu – kryzys wewnątrz Banku przy 

jednoczesnym istotnym oddziaływaniu wariantu kryzysu w systemie bankowym. 
5) W ramach scenariuszy dokonuje się oszacowania w okresie 12 miesięcy od daty dokonania testu: 

a) planowanych wpływów i wypływów finansowych na podstawie analizy zapadalności  
i wymagalności aktywów i pasywów po ich urealnieniu, z wyłączeniem zapadalności środków 
stanowiących bufor płynności (rezerwę płynności), a także otrzymanych i udzielonych 
zobowiązań pozabilansowych, 

b) wpływu sytuacji skrajnej w postaci negatywnych efektów w sytuacji odmiennej od typowej, 
spowodowanej oddziaływaniem danego scenariusza sytuacji dotyczącej np:  

• spadku wpływów z tytułu zapadalności kredytów osób prywatnych, 
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• spadku wpływów z tytułu zapadalności kredytów pozostałych podmiotów sektora 
niefinansowego, 

• spadku zapadalności z tytułu innych należności, 

• zwiększonej wartości wypływów z tytułu wycofanych depozytów: podmiotów 
niefinansowych, instytucji samorządowych, 

• wzrostu wykorzystania udzielonych zobowiązań pozabilansowych; 
c) ustalenie niedoboru brutto (luki płynności bez uwzględnienia awaryjnego finansowania) 
d) ustalenie możliwości i terminów zastosowania awaryjnego finansowania w postaci:  

• upłynnienia  bufora aktywów płynnych i założenia efektywność tego upłynnienia, 

• upłynnienia kredytów i i założenia efektywności tego  upłynnienia, 

• wykorzystania zobowiązań pozabilansowych otrzymanych i założenia efektywności ich 

pozyskania, 

• możliwości zaciągnięcia kredytu w banku zrzeszającym. 

e) ustalenie wielkości niedoboru netto  i skumulowanego niedoboru netto. 
6) Testu dokonuje się co najmniej raz na kwartał, a wyniki prezentowane są Zarządowi oraz Radzie 

Nadzorczej. 
 

13. Polityka Banku w zakresie utrzymywania rezerw płynności 

1) Zarządzając ryzykiem płynności Bank utrzymuje odpowiednią nadwyżkę płynności, złożoną 
z łatwo zbywalnych aktywów, w celu zabezpieczenia możliwości przetrwania sytuacji kryzysowych 
związanych z ryzykiem płynności. 

2) Aktywa wchodzące w skład nadwyżki płynności spełniają następujące wymogi: 

a) brak obciążeń,  
b) wysoka jakość kredytowa,  
c) wysoka płynność na rynku lub transakcji bezpośrednich, 
d) łatwa zbywalność, 
e) brak prawnych, regulacyjnych i operacyjnych przeszkód do wykorzystania tych aktywów 

w celu pozyskania środków, 
f) sprzedaż aktywa nie oznacza konieczności podejmowania nadzwyczajnych działań. 

3) Utrzymywana wielkość nadwyżki płynności jest: 
a) adekwatna do poziomu ryzyka płynności, na jakie narażony jest Bank,  
b) powiązana z potrzebami płynnościowymi w skrajnych warunkach, 
c) dostosowana do tolerancji ryzyka płynności Banku, 
d) obliczona z uwzględnieniem wszystkich istotnych źródeł ryzyka płynności, 
e) obliczona z zastosowaniem odpowiednich korekt w odniesieniu do aktywów, które mogą 

zostać zastawione w banku zrzeszającym w celu realistycznego odzwierciedlenia kwoty 
finansowania, jaką Bank może efektywnie uzyskać z tytułu zastawienia tych aktywów 
w scenariuszach warunków skrajnych. 
 

Tabela 20. Częstotliwość i rodzaj wewnętrznej sprawozdawczości w zakresie płynności 
 

Sporządza Częstotliwość Czego dotyczy Odbiorca 

Zarząd Kwartalnie 
Syntetyczna ocena poziomu ryzyka 
płynności Rada Nadzorcza 

Komitet Co miesiąc 

Opinia dotycząca oceny ryzyka 
płynności zawartej w „Raporcie z 
zakresu ryzyka płynności” 

Zarząd 
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Zespół ds. 
Zarządzania 
Ryzykami 

 

Za każdy dzień 
roboczy 

 

Kalkulacja nadzorczych miar 
płynności: 

- (zgodnie z Uchwałą KNF nr 386/2008), 
- wskaźnik pokrycia wypływów netto 
(LCR) 

Prezes Zarządu, 

Wiceprezes ds. Finansowych 

Stanowisko Zarządzania 
Płynnością Banku 

 

Zespół ds. 
Zarządzania 
Ryzykami 

 

Co miesiąc, do  
20 dnia po 
zakończeniu 
miesiąca 

 

Raport  z zakresu ryzyka płynności  

Komitet 

Zarząd 

 

Zespół ds. 
Zarządzania 
Ryzykami 

Co miesiąc, do 7 
dnia po 
zakończeniu 
miesiąca 

Raport luki płynności (przed i po 
urealnieniu) 

Stanowisko Zarządzania 
Płynnością Banku 

 

 

 

Chrzanów 22.07.2020r.                                                          Zarząd Banku Spółdzielczego w Chrzanowie   
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Załącznik nr 1 

 

 

Oświadczenie Zarządu  

Zarząd Banku Spółdzielczego w Chrzanowie niniejszym oświadcza, że ustalenia opisane w Ujawnieniu 
są adekwatne do stanu faktycznego, a stosowane systemy zarządzania ryzykiem są odpowiednie 
z punktu widzenia profilu i strategii ryzyka Banku. 

                   Data                    Imię i nazwisko                 Stanowisko                             Podpis 

 

1. 22.07.2020r.         Halina Głogowska          Prezes Zarządu                 ……………………………… 
 
 
 

2. 22.07.2020r.         Mieczysław Michalski    Wiceprezes Zarządu          
                                                                           ds. Handlowych                ……………………………… 
 
 
 

3. 22.07.2020r.       Agnieszka                         Wiceprezes Zarządu        
                              Mstowska-Stanula               ds. Finansowych                ………………………………. 
                                                            
 
 

 

 


