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WPROWADZENIE 

Bank zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. 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 zwanym dalej „Ujawnieniem” według stanu na 

dzień 31 grudnia 2020 roku. 

Bank w zakresie ujawnianych informacji : 

1. 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, 

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

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

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

zobowiązał się wobec klienta lub innego kontrahenta do zachowania poufności. 

Bank informuje, że niniejsza informacja z zastrzeżeniem ust.4 obejmuje cały zakres ujawnianych 

informacji określonych w Części Ósmej Rozporządzenia. Ujawnienia informacji w innych 

dokumentach wynika z  art.434 ust.2Rozporządzenia . 

Informacje nie zawarte w niniejszym dokumencie , a objęte obowiązkiem ujawnienia zostały 

zawarte w następujących dokumentach: 

1. Sprawozdaniu finansowym za 2020 rok 

2. Sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku za 2020 rok 

które są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centrali Banku Spółdzielczego 

w Karczewie , ulica Kościelna 59 . 

Niniejszy dokument dostępny jest w Centrali Banku Spółdzielczego w Karczewie w Sekretariacie , 

od poniedziałku do piątku ( z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godzinach od 8:00 do 16:00 , 

oraz na stronie internetowej http://www.bskarczew.pl 

Wszelkie dane liczbowe zostały wyrażone w złotych, chyba że zapisano inaczej. 

 

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

2.1.a. Strategia i procesy zarządzania ryzykiem ( art435 1. a) 

Działalność bankowa obciążona jest wieloma rodzajami ryzyka, którego podejmowanie zmusza 

Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach , poszukiwania form obrony przed 

zagrożeniami i dostosowywania działalności do zmieniających się warunków zewnętrznych. 

http://www.bskarczew.pl/
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Bank Spółdzielczy w Karczewie podejmuje działania służące skutecznemu zarządzaniu ryzykiem 

występującym w jego działalności. Poprzez opracowanie, wdrożenie i systematyczne 

udoskonalanie adekwatnego i skutecznego systemu zarządzania ryzykiem , Bank dąży do 

utrzymania racjonalnej równowago pomiędzy prowadzeniem działalności przychodowej i 

kontrolowaniem ryzyka. 

W Banku funkcjonuje zorganizowany proces zarządzania ryzykiem, realizowany na podstawie 

wewnętrznych strategii , polityk i innych procedur , które podlegają regularnej weryfikacji w celu 

ich dostosowania do zmian profilu ryzyka Banku i otoczenia gospodarczego , w którym Bank 

działa. Proces ten dotyczy identyfikacji, pomiaru, oceny ,monitorowania , raportowania i kontroli 

ryzyka, opracowany w formie pisemnej , zatwierdzony przez organy zarządzające w Banku. 

Zarządzanie ryzykiem w Banku realizowane jest na podstawie  zatwierdzonych przez Radę 

Nadzorczą i wprowadzonych przez Zarząd Banku:  

1) Strategii rozwoju Banku Spółdzielczego w Karczewie na lata 2017 – 2020; 

2) Strategii zarządzania ryzykami w Banku Spółdzielczym w Karczewie; 

3) Polityk dotyczących zarządzanie poszczególnymi ryzykami; 

4) Planu finansowego na 2020 rok , ze szczególną uwagą nakierowaną na działania 

zapewniające spełnienie zewnętrznych wymogów regulacyjnych dotyczących ostrożnego 

zarządzania ryzykiem. 

Strategia określa cele strategiczne dotyczące zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyk, 

definiuje również apetyt na ryzyko, rozumiany jako maksymalny , akceptowalny poziom ryzyka, 

jaki Bank może ponieść w zakresie każdego ryzyka uznanego  za istotne. Cele definiujące apetyt na 

ryzyko maja charakter wskaźników ilościowych, w tym limitów wewnętrznych , a także założeń 

dotyczących zasad zarządzania ryzykiem o charakterze jakościowym. Strategia rozwoju podlega 

corocznemu przeglądowi zarządczemu i weryfikacji. Przegląd  i weryfikacja dokonywana jest 

również w przypadku występowania znaczących zmian wewnątrz lub w otoczeniu zewnętrznym 

Banku. 

 

Strategia zarządzania ryzykami w Banku Spółdzielczym jest powiązana z innymi regulacjami o 

charakterze strategicznym. Bank sporządza w okresach rocznych polityki zarządzania 

poszczególnymi ryzykami, które zatwierdzane są uchwałami Zarządu oraz Rady Nadzorczej. 

 

Uszczegółowieniem procedur , o których mowa powyżej są przyjęte przez Zarząd instrukcje 

zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka , delegujące obowiązki na poziom poszczególnych 

komórek organizacyjnych.  

 

Procedury zarządzania ryzykiem podlegają przeglądowi i aktualizacji w cyklach rocznych pod 

względem dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa przy uwzględnieniu zmian w skali 

działalności Banku oraz zmian organizacyjnych. 
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Proces zarządzania ryzykiem, polegający na podejmowaniu decyzji dotyczących akceptowalnego 

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

narzędzi wspomagających , obejmuje następujące działania 

1) identyfikacja ryzyka –  polega na rozpoznaniu i określeniu aktualnych i potencjalnych 

źródeł zagrożeń wynikających z bieżącej i planowanej działalności Banku oraz 

oszacowaniu wielkości potencjalnego wpływu danego ryzyka na sytuację finansowa Banku; 

2) pomiar ryzyka – definiowanie miar ryzyka adekwatnych do rodzaju, istotności i 

dostępności danych oraz dokonanie kwantyfikacji ryzyka za pomocą ustalonych miar; 

3) ocena i szacowanie ryzyka – polega na określeniu siły wpływu lub zakresu ryzyka z 

punktu widzenia realizacji celów zarządzania ryzykiem; 

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

metody pomiaru ryzyka , badaniu odchyleń realizacji od prognoz lub złożonych punktów 

odniesienia ( limity, plany, pomiary z poprzednich okresów) – monitorowanie ryzyka 

odbywa się z częstotliwością adekwatną do istotności danego ryzyka oraz jego zmienności 

5) raportowanie ryzyka – polega na cyklicznym informowaniu organów Banku o wynikach 

pomiaru ryzyka , podjętych działaniach i propozycjach działań; 

6) stosowanie mechanizmów kontrolujących i ograniczających ryzyko – zidentyfikowany , 

zmierzony / oszacowany poziom ryzyka – polega na przyjmowaniu regulacji wewnętrznych 

, określeniu poziomu tolerancji na ryzyko, ustalaniu wysokości limitów i wartości 

progowych,  wydawaniu zaleceń , podejmowaniu decyzji o wykorzystaniu narzędzi 

wspierających zarządzanie ryzykiem. 

 

Bank stosuje metody identyfikowania i pomiaru lub szacowania , kontroli ryzyka, monitorowania i 

raportowania o ryzyku związanym z tego działalnością , dostosowane wielkości i profilu ryzyka. 

Częstotliwość pomiaru lub szacowania ryzyka jest dostosowana do wielkości oraz profilu i 

rodzajów ryzyka w działalności Banku. Stosowane przez Bank metody pomiaru uwzględniają  

aktualnie prowadzoną i planowaną działalność Banku. 

 

W celu przeprowadzania procesów wymienionych powyżej realizowane są zadania związane z 

analizą wartości podstawowych mierników charakterystycznych dla poszczególnych rodzajów 

ryzyka. Podstawowe cele , wskaźniki określające akceptowalny poziom poszczególnych rodzajów 

ryzyka SA zatwierdzane przez Radę Nadzorczą w ramach strategii i polityk dla poszczególnych 

rodzajów ryzyka. 

 

Na system zarządzania każdym rodzajem ryzyka składają się: 

1) procedury opisujące zasady zarządzania ryzykiem; 

2) identyfikacja, pomiar i monitorowanie; 

3) system limitów ograniczających ryzyko; 

4) system informacji zarządczej; 

5) odpowiednio dostosowana organizacja procesu zarządzania. 

 

Do głównych zadań realizowanych w zakresie zarządzania ryzykiem Banku należy: 

1) dostarczanie informacji na temat ryzyka i jego profilu poprzez identyfikację , pomiar, ocenę 

, monitorowanie , raportowanie oraz stosowanie mechanizmów kontrolujących i 

ograniczających ryzyko, 
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2) akceptacja ryzyka oraz stosowanie działań profilaktycznych redukujących ryzyko i jego 

skutki, 

3) monitorowanie dopuszczalnego poziomu ryzyka, w  tym norm płynnościowych 

określonych w pakiecie CRD IV/CRR, 

4) raportowanie wyników oceny ryzyka oraz adekwatności kapitałowej Zarządowi i Radzie 

Nadzorczej, 

5) szacowanie wymogów kapitałowych na pokrycie poszczególnych rodzajów ryzyka , 

zgodnie z Rozporządzeniem 575/2013 UE, 

6) analiza pokrycia wymogów kapitałowych funduszami własnymi, z uwzględnieniem 

buforów kapitału, 

7) uwzględnienie efektów pomiaru ryzyka w metodach szacowania wymogów kapitałowych 

uwzględnieniem buforów kapitału, 

8) agregacja procesów szacowania wymogów kapitałowych z procesami zarządzania ryzykiem 

w Banku, 

9) audyt skuteczności zarządzania ryzykiem, 

10) wykorzystywanie przez Zarząd i Radę Nadzorcza wyników kontroli wewnętrznej  

( niezależne monitorowanie)  i audytu do bieżącego zarządzania oraz nadzoru nad 

zarządzaniem Bankiem. 

 

Bank zarządza rodzajami ryzyka uznanymi przez Bank za istotne , zgodnie z obowiązującymi 

wewnętrznymi regulacjami zarządzania tymi rodzajami ryzyka. 

 

Wszystkie rodzaje ryzyka uznane za istotne posiadają pisemne procedury wewnętrzne, zgodne z 

obowiązującymi przepisami , tj. Rozporządzeniem CRR wraz z Rozporządzeniami 

Wykonawczymi UE, Ustawą Prawo Bankowe, Uchwałami i Rekomendacjami Komisji Nadzoru 

Finansowego oraz z uwzględnieniem wytycznych Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS 

S.A. 

Procedury zarządzania ryzykiem podlegają przeglądowi i aktualizacji w cyklach rocznych lub 

częściej gdy zajdzie taka potrzeba pod względem dostosowania ich do: aktualnych przepisów 

prawa, skali działalności Banku, zmian organizacyjnych , zaleceń wydanych przez podmioty 

zewnętrzne , w wyniku przeprowadzonych kontroli oraz zaleceń wydanych przez audyt. Wnioski z 

przeglądu procedur wraz z propozycjami zmian, bądź uaktualnieniem zapisów maja forme pisemną 

i przekazywane są do akceptacji Zarządowi Banku. 

 

Nadzór nad ryzykami istotnymi sprawuje Prezes Zarządu Banku. 

 

2.1.b. Struktura i organizacja zarządzania ryzykiem , w tym informacja na temat jej 

uprawnień i statutu lub innych rozwiązań w tym względzie ( art.435 1.b) 

 

Obowiązujący system zarządzania ryzkiem zapewnia rozdzielenie funkcji podejmowania ryzyka 

oraz jego kontroli. Rozdzielenie to zostało określone w wewnętrznych przepisach Banku 

regulujących strukturę organizacyjną Banku oraz zakres działania poszczególnych jednostek/ 

komórek organizacyjnych Banku.  

Organizacja zarządzania ryzykiem jest oparta o podział zadań realizowany w trzech wzajemnie 

niezależnych poziomach zarządzania ryzykiem; 
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1) zarządzanie ryzykiem na pierwszym poziomie ,które stanowi bieżące zarządzanie 

ryzykiem w działalności operacyjnej banku , w tym stosowanie przez pracownika 

mechanizmów kontroli ryzyka, a także mechanizmów kontrolnych, jak też dokonywanie w 

ramach obowiązków służbowych pracowników poziomego monitorowania ( w ramach 

pierwszego poziomu ) przestrzegania mechanizmów kontrolnych poprzez ich weryfikację 

lub testowanie; 

2) zarządzanie ryzykiem na drugim poziomie , które stanowi działanie mające za zadanie 

zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności 

zarządzania ryzykiem w Banku. Obejmuje stanowiska lub komórki organizacyjne 

odpowiedzialne za realizacje zadań przypisanych tej funkcji, w tym Stanowiska ds. 

zgodności; 

3) zarządzanie ryzykiem na trzecim poziomie -  stanowi audyt Spółdzielni Systemu Ochrony 

Zrzeszenia BPS. Audyt wewnętrzny SSOZ podlega organizacyjnie Prezesowi Zarządu 

SSOZ i funkcjonalnie Radzie Nadzorczej SSOZ. 

Niezależność poziomów zarządzania polega na zachowaniu organizacyjnej niezależności w 

następujących obszarach: 

1) zarządzanie ryzykiem na drugim poziomie w zakresie nadzoru nad bieżącym zarządzaniem 

ryzykiem polegających na stosowaniu mechanizmów kontroli ryzyka i ich monitorowaniu,a 

także realizacji procesu zarządzania ryzykiem, jest niezależne od zarządzania ryzykiem na 

pierwszym poziomie, 

2) działanie trzeciego poziomu, polegające na stosowaniu mechanizmów kontrolnych, w tym  

w zakresie ryzyka i ich monitorowaniu jest niezależne od pierwszej i drugiej linii obrony. 

 

Organy Banku biorą czynny udział w zarządzaniu wszystkimi rodzajami istotnego ryzyka , o 

których mowa w przepisach rangi ustawowej oraz Rozporządzeniu PEiR nr 575/2013 oznacza to, 

regularne omawianie zagadnień ryzyka na posiedzeniach organów.  

 

W procesie zarządzania ryzykiem w banku uczestniczą : 

 

Rada Nadzorcza Bankuw systemie zarządzania ryzykiem sprawuje nadzór nad wprowadzonym 

systemem zarządzania ryzykiem , w tym ryzykiem braku zgodności, systemem kontroli 

wewnętrznej , szacowania kapitału wewnętrznego i utrzymania poziomu funduszy własnych na 

poziomie nie niższym niż oszacowany kapitał wewnętrzny Banku, polityką wynagrodzeń oraz 

procedurą anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i 

standardów etycznych. Rada Nadzorcza ocenia adekwatność i skuteczność w/w systemów , w tym 

również sprawuje nadzór nad adekwatnością i skutecznością systemu zarządzania ryzykiem 

operacyjnym, w tym ryzykiem systemów informatycznych i bezpieczeństwa informacji. 

 

Rada Nadzorcza dokonuje okresowej oceny realizacji przez Zarząd założeń Strategii w odniesieniu 

do zasad zarządzania ryzykiem oraz alokacji kapitału na pokrycie istotnych rodzajów ryzyka w 

Banku. W tym celu Zarząd Banku okresowo przedkłada Radzie Nadzorczej syntetyczną informację 

na temat skali i rodzajów ryzyka, na które narażony jest Bank, prawdopodobieństwa jego 

występowania , skutków i metod zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. Rada Nadzorcza 

sprawuje nadzór nad kontrolą systemu zarządzania ryzykiem oraz ocenia jej adekwatność i 
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skuteczność. Rada Nadzorcza zatwierdza w Strategii rozwoju banku ogólny poziom(profil) ryzyka 

Banku oraz apetyt na ryzyko określony w poszczególnych politykach. 

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu , który wspiera działania Rady w 

zakresie sprawozdawczości finansowej, systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania 

ryzykiem. Komitet Audytu w 2020 roku  z powodu panującej w kraju pandemii COVID -19 nie 

odbył żadnego posiedzenia. W składzie Komitetu Audytu zasiadają członkowie Rady Nadzorczej , 

w związku z czym podczas posiedzeń Rady mieli możliwość zapoznać się z raportami 

podlegającymi kontroli.  

W ramach Rady Nadzorczej działa również Komisja rewizyjna , do zadań której należy 

sprawowanie funkcji kontrolnej.  

 

Zarząd Banku:w systemie zarządzania ryzykiem projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie 

spójnego ze strategią systemu zarządzania ryzykiem. Zadania te realizowane są poprzez: 

1) określenie bieżącej i przyszłej gotowości banku do podejmowania ryzyka ( apetytu na 

ryzyko) , który następnie zatwierdza Rada Nadzorcza, 

2) opracowanie i przyjmowanie strategii zarządzania ryzykiem, 

3) wprowadzenie podziału realizowanych w Banku zadań, zapewniającego niezależność 

zarządzania ryzykiem, 

4) nadzorowanie zarządzania ryzykiem, 

5) przyjmowanie polityk oraz zapewnienie wdrożenia procedur, na podstawie których 

funkcjonować ma w Banku system zarządzania ryzykiem, 

6) nadzorowanie poziomu i profilu ryzyka Banku w oparciu o otrzymywane analizy i raporty, 

7) ustanawianie zasad raportowania przez komórki i stanowiska organizacyjne Banku o 

rodzajach i wielkości ryzyka w sposób umożliwiający monitorowanie poziomu ryzyka w 

Banku. 

Zarząd Banku zapewnia, że system zarządzania ryzykiem jest adekwatny i skuteczny , tzn. system 

ten dostarcza zamierzonych efektów i jest realizowany w sposób poprawny i odpowiedni do profilu 

ryzyka na każdym etapie procesu zarządzania ryzykiem, tj. etapach:identyfikacji, oceny, kontroli i 

zapobiegania, monitorowania i raportowania , a jeśli to konieczne- Zarząd podejmuje działania 

celem weryfikacji, wprowadzania niezbędnych zmian i udoskonaleń tego systemu, w tym regulacji 

wewnętrznych i dotyczących tego samego systemu. Zarząd okresowo przedkłada Radzie 

Nadzorczej informację na temat profilu ryzyka , w tym struktury i wielkości ryzyka, na jakie 

narażony jest Bank. 

Zarząd odpowiada za bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych. 

 

Prezes Zarządu :  

 

Prezes Zarządu nadzoruje zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku. W zakresie 

swoich zadań związanych z nadzorem nad zarządzaniem ryzykiem istotnym Prezes Zarządu 

odpowiada za funkcjonowanie systemu informacji zarządczej, dostarczającego Zarządowi i Radzie 

Nadzorczej kompleksowych informacji na temat ryzyka. 

 

Stanowisko ds. Monitoringu , w tym administracji kredytów: 
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Odpowiada za analizę i ocenę ryzyka pojedynczej transakcji w ramach monitoringu, propozycję 

klasyfikacji ekspozycji kredytowych oraz opracowanie i bieżące aktualizowanie wewnętrznej bazy 

nieruchomości. 

 

 Zespół ds. Ryzyk bankowych: 

 

Monitoruje realizację wyznaczonych celów i zadań strategicznych , procesów tworzenia zysku oraz 

przedstawia i monitoruje pozycję Banku w zakresie bezpieczeństwa finansowego i operacyjnego. 

Podstawowe zadania Zespołu to gromadzenie, przetwarzanie, pomiar i raportowanie odpowiednim 

organom i komórkom Banku, informacji dotyczących podejmowanego przez Bank ryzyka  oraz 

opracowywanie regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykami oraz szacowania 

wewnętrznych wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka. 

 

Zespół ds., Analiz kredytowych, w tym restrukturyzacji i windykacji 

 

Do zadań Zespołu należy badanie , analiza i ocena ryzyka kredytowego w zakresie pojedynczej 

transakcji na etapie wniosku oraz raportowanie wszelkich zagrożeń w tym zakresie. 

Zespół odpowiedzialny jest za podejmowanie stosownych działań w przypadku występowania 

zaległości w spłacie  oraz opracowywania informacji zarządczej w zakresie windykacji i 

restrukturyzacji należności kredytowych. 

 

Stanowisko ds. zgodności 

 

Zadaniem Stanowiska jest zapewnienie przestrzegania polityki zgodności w Banku. Stanowisko 

jest odpowiedzialne za identyfikowanie , ocenę , kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności 

działalności banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi. 

Stanowisko ds. zgodności raportuje Zarządowi i Radzie Nadzorczej na temat poziomu ryzyka 

braku zgodności identyfikowanego  w działalności Banku. 

 

Audyt  Spółdzielni Ochrony Zrzeszenia: 

 

Audyt dostarcza obiektywnej oceny adekwatności i skuteczności funkcjonującego systemu 

zarządzaniaryzykami -  stanowi trzeci poziom zarządzania 

 

Pozostali pracownicy Banku: 

 

mają obowiązek przestrzegania zasad zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka , 

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

postępowaniu wyjaśniającym przyczyny wystąpienia zdarzeń generujących ryzyko oraz  

raportowania tych zdarzeń.  Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych maja 

obowiązek testowania , w ramach swoich kompetencji i zgodnie z matrycą funkcji kontroli, oraz 

raportowania wyników kontrolnych poszczególnych obszarów. 

Zarządzanie ryzykiem jest zorganizowane w sposób umożliwiający zapobieganie konfliktom 

interesów pomiędzy pracownikami , czy tez komórkami organizacyjnymi Banku, które biorą udział 
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w tym procesie poprzez realizację celów zawartych w strategii oraz zgodnie z regulaminem 

organizacyjnym Banku. 

Na datę sporządzenie niniejszej informacji : 

 Rada Nadzorcza  Banku liczyła siedmiu członków , spośród których większość pełni swoją 

kadencję więcej niż bieżącą kadencję, 

 Zarząd Banku składał się z trzech członków. W okresie badanym skład Zarządu nie uległ 

zmianie. 

 

 

2.1.c. Zakres i charakter systemów raportowania i pomiaru ryzyka ( art. 435.1.c) 

 

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

temat poziomu i profilu ryzyka, stosowanie działań o charakterze prewencyjnym, profilaktycznym 

oraz redukującym ryzyko i jego skutki oraz monitorowanie dopuszczalnego poziomu, 

Podstawę monitorowania procesu zarządzania ryzykiem w Banku stanowi ustanowiony system 

informacji zarządczej , który dostarcz informacji na temat : 

 rodzajów i wielkości ryzyka w działalności Banku; 

 profilu ryzyka; 

 stopnia wykorzystania limitów ostrożnościowych; 

 wyników testów warunków skrajnych; 

 skutków decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem. 

 

Monitorowanie ryzyka odbywa się z częstotliwością umożliwiającą dostarczenie informacji o 

zmianach profilu ryzyka Banku. Zakres oraz szczegółowość sprawozdań wewnętrznych są 

dostosowane do rodzaju raportowanego ryzyka oraz odbiorców informacji. 

 

Z dokonanego pomiaru ryzyk sporządzane są raporty , które następnie są przedstawiane Zarządowi 

oraz Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza ocenia skuteczność działań Zarządu mających na celu 

zapewnienie efektywności procesu zarządzania ryzykiem. 

 

Przepływ informacji dotyczącej ryzyka kierowanej do Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Banku jest 

sformalizowany i objęty „ Zasadami polityki zarządczej w BS w Karczewie”.  Systemem 

informacji objęte są wszystkie rodzaje ryzyka uznawane przez Bank za istotne.  

 

 

2.1.d. Strategia w zakresie zabezpieczenia i ograniczenia ryzyka ( art.435.1.d) 

 

Główne cele strategiczne  w zakresie poszczególnych rodzajów ryzyka przedstawia poniższa 

tabela:  

 

Rodzaj ryzyka Cele strategiczne  

Ryzyko 

kredytowe 

(kontrahenta, 

- wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem kredytowym, zapewniającego 

stabilny rozwój optymalnego jakościowo portfela kredytowego; 

- budowa odpowiedniego do posiadanych Funduszy własnych (uznanego 
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rezydualne, 

koncentracji) 

kapitału)bezpiecznego portfela kredytowego , zapewniającego odpowiedni 

poziom dochodowości; 

-bezwzględne przestrzeganie limitów koncentracji zaangażowań 

wynikających z przepisów prawa; 

- dokonywanie bezpiecznych inwestycji finansowych; 

- podejmowanie działań zabezpieczających w obszarze ryzyka pojedynczej 

transakcji oraz ryzyka portfela; 

- utrzymanie poziomu ryzyka w ramach ustanowionych limitów opisanych w 

wewnętrznej procedurze dotyczącej zarządzania ryzykiem kredytowym.  

Ryzyko 

operacyjne 

- optymalizacja efektywności gospodarowania poprzez zapobieganie i 

minimalizowanie strat operacyjnych oraz wyeliminowanie przyczyn ich 

powstawania , racjonalizację kosztów i szybką reakcję Banku na zdarzenia 

od niego niezależne; 

- wdrożenie efektywnej struktury zarządzania ryzykiem operacyjnym , w tym 

określenie odpowiedzialności w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym 

Ryzyko 

płynności 

- zapewnienie finansowania aktywów i terminowego wykonywania 

zobowiązań w toku normalnej działalności Banku lub w innych warunkach , 

które można przewidzieć bez konieczności poniesienia straty; 

- optymalne zarządzanie nadwyżkami środków finansowych; 

- dążenie do wzrostu stabilnych źródeł finansowania; 

- zapewnienie odpowiedniej struktury aktywów , za szczególnym 

uwzględnieniem aktywów długoterminowych; 

- podejmowanie działań w celu utrzymania odpowiedniej do skali 

działalności stabilnej bazy depozytowej;  

- utrzymanie nadzorczych norm płynności na bezpiecznym poziomie 

Ryzyko stopy 

procentowej 

- utrzymanie relacji przychodów i kosztów odsetkowych oraz bilansowej 

wartości zaktualizowanej kapitału wynikającej ze zmian stóp procentowych , 

w granicach nie zagrażających bezpieczeństwu Banku; 

- zapewnienie odpowiedniej struktury aktywów i pasywów oprocentowanych 

w celu  

- ograniczania ryzyka bazowego oraz ryzyka przeszacowania; 

- podejmowanie odpowiedniej polityki cenowej w celu utrzymania 

odpowiedniej do skali działalności stabilnej bazy depozytowej oraz 

dochodowego portfela kredytowego w celu wypracowania odpowiednich 

marż;  

- codzienna realizacja polityki stóp procentowych w procesie sprzedaży 

produktów bankowych 

Ryzyko 

kapitałowe 

- dążenie do zapewnienia odpowiedniej struktury oraz systematycznego 

wzrostu funduszy własnych , adekwatnych do skali i rodzaju prowadzonej 

działalności; 

- posiadanie minimalnej wielkości łącznego współczynnika kapitałowego w 

roku 2020 – 13,50%; 

- minimalizowanie ryzyka związanego z nadmierną dźwignią finansową; 

- odpowiednia organizacja i podział kompetencji w zakresie zarządzania 

adekwatnością kapitałową i ryzykiem nadmiernej dźwigni finansowej 

Ryzyko braku 

zgodności 

- efektywne przeciwdziałanie możliwościom wystąpienia naruszeń 

przepisów prawa , regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez Bank 

standardów postępowania; 

- sprawne i skuteczne podejmowanie działań naprawczych w sytuacji 
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zidentyfikowania braku zgodności; 

-dążenie do zgodności regulacji wewnętrznych Banku z przepisami 

zewnętrznymi; 

- dążenie i dbałość o: 

 wizerunek zewnętrzny Banku rozumianego jako instytucja zaufania 

publicznego; 

 pozytywny odbiór Banku przez klientów; 

 przejrzystość działań Banku wobec klientów 

Ryzyko 

wyniku 

finansowego 

(biznesowe) 

- utrzymanie stałej , niewrażliwej na zmiany otoczenia , pozycji rynkowej i 

ekonomicznej Banku, poprzez właściwy proces zarządzania strategicznego, 

monitorowania otoczenia i postępów strategii , planowania i zarządzania 

wynikiem finansowym; 

- pomiar wrażliwości Banku na zmianę czynników otoczenia i podejmowanie 

działań mających na celu zmniejszenie wrażliwości Banku w przypadku 

stwierdzenia nadmiernej ekspozycji na zmianę poziomu ryzyka, wynikającą 

ze zmian sytuacji zewnętrznej; 

- osiąganie wyniku finansowego na poziomie wynikającym z potrzeby 

prowadzenia bieżącej działalności i rozwoju , głównie w celu zapewnienia 

odpowiedniego zasilenia kapitału.  

 

Celem ograniczania ryzyka Bank wprowadził odpowiednie do skali i złożoności działalności limity 

ostrożnościowe, ograniczające poziom ryzyka w poszczególnych obszarach działalności Banku. 

Przyjęte limity pozwalają skutecznie dywersyfikować ryzyko oraz wdrożyć w odpowiednim 

momencie mechanizmy zapobiegające powstaniu nadmiernego ryzyka. 

 

Procedury wewnętrzne Banku określają zasady ustalania i aktualizowania wysokości limitów oraz 

częstotliwość monitorowania ich przestrzegania i raportowania.Procedury dotyczące zarządzania 

ryzykiem nie dopuszczają sytuacji przekroczenia limitów, które mają charakter bezwzględny. 

 

Wysokość limitów wewnętrznych ustalana jest na podstawie analiz sporządzonych w formie 

pisemnej z uwzględnieniem założeń warunków skrajnych. Wysokość limitów dostosowana jest do 

akceptowalnego przez Radę Nadzorczą Banku ogólnego poziomu ryzyka Banku – apetytu na 

ryzyko. 

Zasady ustalania i aktualizacji wysokości limitów oraz częstotliwość monitorowania ich 

przestrzegania i raportowania określają wewnętrzne procedury Banku. 

 

Bank, z zachowaniem limitów określonych w ustawie Prawo bankowe i rozporządzeniu , ustala i 

weryfikuje wewnętrzne limity zaangażowań według kryteriów uwzględniających specyfikę 

zaangażowań.Ustalanie , przestrzeganie i monitoring wewnętrznych limitów ma na celu 

ograniczanie ekspozycji na ryzyko , a także wykrywanie przypadków niepożądanego wzrostu 

ryzyka. 

Monitorowanie przestrzegania obowiązujących w Banku norm nadzorczych oraz limitów 

wewnętrznych stanowi część bieżącego procesu zarządzania ryzykiem i sprawozdania o ryzyka w 

działalności Banku. 

 

Każdy pracownik Banku ma obowiązek dokonywania bieżącej kontroli ryzyka na zajmowanym 

stanowisku pracy. 
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Kierownicy komórek organizacyjnych mają obowiązek przeprowadzania kontroli przestrzegania 

wewnętrznych regulacji Banku w zakresie poszczególnych rodzajów ryzyka przez podległych im 

pracowników. 

 

System kontroli wewnętrznej w zakresie ryzyka obejmuje: 

1) adekwatny proces identyfikacji i oceny poszczególnych rodzajów ryzyka; 

2) strategie, polityki , procedury, instrukcje, metodologie; 

3) adekwatne systemy informacji zarządczej i nadzorczej; 

4) proces regularnego przeglądu i oceny zgodności działania Banku ze Strategią rozwoju 

oraz regulacjami wewnętrznymi. 

Celem kontroli jest ujawnienie niedoskonałości systemu, błędów procesu zarządzania ryzykiem, 

niedoskonałości procedur w obszarach ryzyka oraz proponowanie możliwych do zastosowania 

rozwiązań poprawiających jakość działania systemów i procesów zarządzania ryzykiem. Na 

podstawie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli , Zarząd Banku podejmuje decyzje odnośnie 

doskonalenia , jakości procedur, środków technicznych i organizacyjnych obowiązujących w 

Banku. 

 

W ramach procesu zarządzania ryzykami i jego pomiaru, Bank przeprowadza testy warunków 

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

dokłada staranności , aby zakres i założenia przyjmowane w przeprowadzanych testach warunków 

skrajnych dawały podstawy rzetelnej oceny ryzyka, tj.: 

1) obejmowały obszary najbardziej narażone na ryzyko lub mogące wygenerować największe 

ryzyko, 

2) wynikały z czynników ryzyka, których zmiana nie wynika bezpośrednio z działań 

podejmowanych przez Bank  

3) wartości przyjmowane w założeniach do testów stanowiły znaczne obciążenie w formie 

prawdopodobnych scenariuszy, 

4) do czynników ryzyka, które są obowiązkowo poddawane testom warunków skrajnych Bank 

zalicza w szczególności: zmianę rynkowych stóp procentowych, wzrost kredytów 

zagrożonych, w tym wynikający z pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej 

największych kredytobiorców Banku, zmiany rynkowych cen nieruchomości , spadek 

wyniku odsetkowego , wzrost poziomu rezerw celowych, obniżenie aktywów płynnych. 

 

Szczegółowe założenia i scenariusze przyjęte w testach warunków skrajnych są zawarte w 

obowiązujących procedurach zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. Ich przegląd i 

aktualizacja są dokonywane wraz z przeglądem regulacji. Analizy sporządzane są w formie 

pisemnej , a wyniki prezentowane organom zarządczym Banku. Rezultaty testów warunków 

skrajnych Bank wykorzystuje w procesie zarządzania ryzykiem m.in. poprzez: 

1) weryfikację polityki zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, 

2) ocenę adekwatności przyjętych w Banku limitów , 

3) ocenę skuteczności określonych w Banku planów awaryjnych. 

 

 

2.1.e. Oświadczenie na temat adekwatności ustaleń dotyczących zarządzania ryzykiem( 

art.435.1.e) 
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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 stanowi załącznik do niniejszej „Informacji..” 

 

2.1.f.Oświadczenie na temat ryzyka (art. 435.1.f) 

 

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

kluczowe wskaźniki i dane liczbowe , zapewniające zewnętrznym zainteresowanym stronom 

całościowy obraz zarządzania ryzykiem przez Bank, w tym tolerancję na ryzyko, stanowi załącznik 

do niniejszej „Informacji..”. 

2.2. Informacje w zakresie zasad zarządzania ( art.435.2)   

 

2.2.a.  Liczba stanowisk dyrektorskich zajmowanych przez członków organu zarządzającego   

         ( art.435.2.a.) 

   Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie zajmują stanowisk dyrektorskich poza Bankiem. W 

związku z pełnieniem funkcji członka Zarządu sprawują oni nadzór nad głównymi obszarami 

działalności Banku. 

 

2.2.b. Polityka rekrutacji dotycząca wyboru członków organu zarządzającego oraz 

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

2.2.c. Strategia w zakresie zróżnicowania w odniesieniu do wyboru członków organu 

zarządzającego , jego celów i wszelkich odpowiednich zadań określonych w tej polityce oraz 

zakresu, w jakim te cele i zadania zostały zrealizowane ( art.435.2.c); 

informacja o spełnieniu przez Zarząd i Radę Nadzorczą wymogów wynikających z Ustawy 

Prawo bankowe ( art..111a ust.4). 

 

Powołanie Prezesa Zarządu następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Pozostałych 

członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza , przy czym powołanie następuje na 

wniosek Prezesa. 

Kształtując skład osobowy Zarządu , Bank przyjmuje zasadę , że kandydaci do sprawowania tej 

funkcji powinni posiadać: 

1) niezbędne kompetencje do kierowania Bankiem i jednocześnie, 

2) umiejętności niezbędne do sprawowania tej funkcji oraz 

3) dawać rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z wykonywaniem 

funkcji. 

Bank posiada Politykę w sprawie kwalifikacji członków organów zarządzających i osób pełniących 

najważniejsze stanowiska w Banku Spółdzielczym w Karczewie.W przypadku dokonywania 

doboru i oceny kwalifikacji kandydatów , osób wchodzących w skład organów i osób zajmujących 

stanowiska kierownicze w Banku, Bank stosuje się do wydanych przez Komisję Nadzoru 

Finansowego , Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.W procesie rekrutacji 

członków organu zarządczego Bank  przestrzega obowiązujących przepisów i praktyk.  

Zgodnie z obowiązującą wBanku Polityką (…) ocena odpowiedniości obejmuje: 

1) kompetencje, 

2) niezależność, 

3) rękojmie należytego wykonania obowiązków. 
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Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej spełniają wymogi wynikające z art.22a Prawa bankowego. 

Posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnionych funkcji i 

powierzonych obowiązków. 

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego dokonała pozytywnej oceny odpowiedniości członków 

Zarządu Banku, Członkowie Rady stwierdzili , iż Zarząd jako kolegialny organ zarządzający 

posiada kompletną wiedzę , doświadczenie w zarządzaniu poszczególnymi obszarami działalności 

bankowej oraz daje rękojmię stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania Banku. 

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Karczewie dokonało pozytywnej oceny 

odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku oraz Rady Nadzorczej ( ocena kolegialna) 

 

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

( art. 435.2.d.)  

W Banku nie powołano oddzielnego komitetu ds. ryzyka. 

 

2.2.e.  Opis przepływu informacji na temat ryzyka kierowanych do organu zarządzającego ( 

art.435.2.e) 

 

Przepływ informacji dotyczącej ryzyka , kierowanej do Zarządu i Rady Nadzorczej jest 

sformalizowany i objęty „Zasadami polityki zarządczej w Banku Spółdzielczym w Karczewie”, 

która definiuje : częstotliwość ,zakres, odbiorców i terminy sporządzania raportów i sprawozdań 

dotyczących ryzyka. Systemem objęte są wszystkie rodzaje ryzyka uznawane przez Bank za 

istotne. Zakres i częstotliwość raportowania jest dostosowany do skali narażenia na ryzyko, a także 

zmienności ryzyka, zapewniając możliwość podejmowania decyzji oraz odpowiedniej reakcji w 

przypadku zmiany ekspozycji na ryzyko. 

 

Informacja zarządcza w zakresie istotnych ryzyk umożliwia Zarządowi Banku  i Radzie  

Nadzorczej ocenę poziomu podejmowanego we Banku ryzyka i w szczególności zawiera: 

1) ocenę wielkości narażenia Banku na straty wynikające z ekspozycji na poszczególne ryzyka 

oraz zgodności skutków działalności Banku z apetytem na ryzyko , zatwierdzonym w 

Strategii rozwoju Banku, 

2) informację na temat jakości portfela kredytowego, 

3) wyniki testów warunków skrajnych  

4) informację na temat stopnia wykorzystania obowiązujących norm nadzorczych oraz 

limitów ryzyka, 

5) informację na temat zmian regulacji wewnętrznych i regulacji nadzorczych oraz sposobu 

ich wdrożenia, 

6) wnioski i rekomendacje. 

Poza raportowaniem dotyczącym istotnych ryzyk , w banku sporządzane są analizy wynikające z p 

bieżących potrzeb. 

 

 

3. ZAKRES STOSOWANIA ( art. 436 CRR) 
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3.1. Nazwa instytucji , do której mają zastosowanie wymogi niniejszego rozporządzenia          

( art. 436a) 

Bank Spółdzielczy w Karczewie zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w 

Warszawie ,XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000008447 

Bank Spółdzielczy w Karczewie oznakowany jest numerem REGON 0000917388, numerem NIP 

532-01-01-716 oraz numerem kodu bankowego 80230009. 

Bank Spółdzielczy w Karczewie zarejestrowany  jest w Trzecim Mazowieckim  Urzędzie 

Skarbowym w Radomiu. 

Bank Spółdzielczy w Karczewie jest spółdzielnią prowadzącą swoją działalność na podstawie: 

1. ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu 

się  i bankach zrzeszających, 

2. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe. 

3. ustawy z 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze 

4. Statutu Banku , który  Uchwałą nr 4/2020 r. zatwierdzoną przez Zebranie Przedstawicieli w 

dniu 21 sierpnia 2020 roku otrzymał nowe brzmienie , wprowadzony do KRS , zgodnie z 

postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie w dniu 30 września 2020 roku.  

5. innych ustaw, 

          oraz Bank stosuje się również do Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady Unii  

           Europejskiej. 

 

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

 

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

zapewnienie płynności i wypłacalności. Z uczestnictwa w Systemie wynikają korzyści – między 

innymi dostęp ośrodków 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. System ten decyzją z dnia 22 grudnia 2015 roku został uznany przez Komisję Nadzoru 

Finansowego. Organem Zarządzającym systemem jest Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia 

BPS( SSOZ). 

Klienci Banku mogą korzystać z usług bankowości elektronicznej poprzez centrum Usług 

Internetowych CUI ,SMS, kart płatniczych oraz bankomatów. Oferta dostępnych i świadczonych 

usług prezentowana jest w jednostkach organizacyjnych Banku oraz na stronie internetowej 

http://www.bskarczew.pl. 

Bank Spółdzielczy w Karczewie działa na terenie województwa mazowieckiego. 

W 2020 roku prowadził swoją działalność operacyjną w jednostce macierzystej mającej swoją 

siedzibę w Karczewie przy ulicy Kościelnej 59 oraz działalność w jednostkach w ramach struktury 

organizacyjnej: 

http://www.bskarczew.pl/
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1. Filia Ługi w Karczewie ul. Grota Roweckiego 1 

2. Filia w Starostwie Powiatu w Otwocku ul. Górna 13 

3. Filia w Urzędzie Miasta w Józefowie ul. Kard. Wyszyńskiego 1 

Bank nie jest podmiotem dominującym , ani podmiotem zależnym. Bank nie dokonuje konsolidacji 

do celów rachunkowości i regulacji ostrożnościowych. 

Bank Spółdzielczy w Karczewie nie należy do banków istotnych systemowo , stosuje Polskie 

Standardy Rachunkowości. Wszelkie dodatkowe informacje podlegające ujawnieniu w myśl 

międzynarodowych standardów rachunkowości nie dotyczą Banku. 

Informacja o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Bank 

udostępnia osobom zewnętrznym ,w szczególności klientom oraz uczestnikom rynku finansowego 

z częstotliwością roczną w terminie pokrywającym się z terminem publikacji sprawozdań 

finansowych. 

Bank w ramach niniejszej Informacji nie odstąpił od ujawnienia jakichkolwiek informacji, które 

uznałby za nieistotne , zastrzeżone lub poufne. 

Informacje ujęte w niniejszym dokumencie prezentowane są za okres od 01.01.2020 r. do 

31.12.2020 r.( wg stanu na koniec 2020 roku). 

 

4. FUNDUSZE WŁASNE ( art. 437 CRR) 

 

Uznany kapitał stanowi źródło finansowania działalności Banku i jest gwarancją jego rozwoju. 

Bank posiada uznany kapitał odpowiadający wymogom nadzorczym oraz dostosowany do 

rozmiaru prowadzonej działalności tj. na poziomie zapewniającym stabilną sytuację ekonomiczną. 

 

Fundusze własne Banku obliczone na dzień 31.12.2020 roku składały się z kapitału podstawowego 

Tier I i wynosiły 10 007 201,00 złotych. 

Wyszczególnienie Wartość na 31.12.2020 r. 

Uznane kapitały Banku ( fundusze własne) , w tym 10 007 201,25 

Kapitał  TierR I, w tym  10 007 201,25 

Kapitał podstawowy Tier I , wtym 10 007 201,25 

     fundusz zasobowy 9 671 150,36 

fundusz udziałowy 291 500,00 

fundusze ogólnego ryzyka 0,00 

fundusz rezerwowy 0,00 

 (–) Korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny  

 
- 243,49 
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Na dzień 31 grudnia 2020 roku Bank spełniał wszystkie wymogi w zakresie adekwatności 

kapitałowej. 

Fundusze własne Banku dla potrzeb oceny adekwatności kapitałowej składają się z kapitału Tier I , 

który stanowi sumę kapitału podstawowego Tier i po zastosowaniu korekt regulacyjnych. Do 

kapitału podstawowego Tier I Bank zalicza: 

1) fundusz zasobowy, tworzony jest głównie  z corocznych odpisów z zysku netto z 

przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych jakie mogą wyniknąć w związku z 

działalnością Banku . fundusz ten zasila również  wpisowe wpłacone zgodnie ze Statutem, 

2) fundusz udziałowy wyliczony w wysokości na podstawie zmienionych przepisów w 

Statucie Banku, 

3) inne korekty w okresie przejściowym w kapitale podstawowym Tier I – pozycja ta 

obejmuje w 100% niezrealizowane zyski ( fundusz z aktualizacji wyceny majątku trwałego)  

4) korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny - 0,1% sumy wartości 

bezwzględnej aktywów i zobowiązań wycenionych według wartości godziwej, 

5) wartości niematerialne i prawne -  pozycja obejmuje wartości niematerialne i prawne 

posiadane przez Bank w kwocie netto , pomniejszające fundusze własne 

 

Zgodnie z wymaganiami określonymi treścią Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 

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

zakresie ujawniania informacji na temat funduszy własnych instytucji zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 , poniżej przedstawiono informacje na temat 

funduszy własnych Banku: 

 

Kapitał podstawowy Tier I: instrumenty i kapitały rezerwowe 

 Skumulowane inne całkowite dochody ( i pozostałe kapitały rezerwowe) 9 671 150,36 

Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale podstawowym Tier 1 111 625,19 

(-)   korekta regulacyjna  - wartości niematerialne i prawne - 66 830,81 

Kapitał dodatkowy Tier 1 0,00 

Kapitał Tier II 0,00 

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko, w tym 63 655 203,55 

       z tytułu ryzyka kredytowego 57 830 570,91 

       z tytułu ryzyka walutowego 0,00 

       z tytułu ryzyka operacyjnego    5 824 632,64 

Łączny współczynnik kapitałowy 15,72% 

Współczynnik kapitału Tier I 15,72% 

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I  15,72% 

Wymóg kapitałowy  5 092 416,28 
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 Kwota kwalifikujących się pozycji , o których mowa w art.484 ust.3 291 500,00 

 Kapitał podstawowy Tier I przed korektami regulacyjnymi  9 962 650,00 

Kapitał podstawowy Tier I : korekty regulacyjne 

 Wartości niematerialne i prawne(-) - 66 831,81 

 Korekty regulacyjne dotyczące niezrealizowanych zysków i strat zgodnie z art.467 i 468,  111 625,19 

 Korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny (-)  - 243,49 

 Całkowite korekty regulacyjne w kapitale podstawowym Tier I 44 550,89 

 Kapitał podstawowy Tier I 10 007 201,25 

 Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 63 655 203,55 

Współczynniki i bufory kapitałowe 

 Kapitał podstawowy Tier I ( wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) 15,72% 

 Kapitał Tier I ( wyrażony jako odsetek ekspozycji na ryzyko) 15,72% 

 Łączny kapitał( wyrażony jako odsetek ekspozycji na ryzyko) 15,72% 

 

5. Wymogi kapitałowe ( art.438 CRR) 

 

5.1. Skrótowy opis metody stosowanej przez Bank do oceny adekwatności kapitału 

wewnętrznego w celu wsparcia bieżącej i przyszłej działalności Banku ( art.438 a). 

 

W Banku został wdrożony proces adekwatności kapitału wewnętrznego – proces ICAAP ( ang. 

Internal Capital Adequacy Proces) ,który służy utrzymaniu funduszy własnych na poziomie 

adekwatnym do profilu i poziomu ryzyka działalności w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

funkcjonowania Banku. Proces monitorowania i oceny adekwatności kapitałowej (ICAAP) ma 

charakter sformalizowany , został przyjęty przez Zarząd Banku i zatwierdzony przez Radę 

Nadzorczą Banku. Procedury w zakresie ICAAP są poddawane regularnym przeglądom 

wewnętrznym, celem zapewnienia utrzymania kompleksowości procedur oraz ich adekwatności w 

stosunku do charakteru , skali i złożoności działalności Banku .  

Kapitał wewnętrzny definiowany jest, jako oszacowana przez Bank kwota , niezbędna do pokrycia 

wszystkich zidentyfikowanych , istotnych rodzajów ryzyk występujących w działalności Banku 

oraz zmian otoczenia gospodarczego, uwzględniająca przewidywany poziom ryzyka. Kapitał 

wewnętrzny powinien pokrywać przewidywany przez Bank poziom strat nieoczekiwanych , na 

które Bank może być narażony w przyszłości . 

Bank w 2020 roku  równolegle stosował dwa kryteria istotności : 

1) ilościowe – stosowane w stosunku do ryzyka kredytowego oraz  do ryzyka operacyjnego , 

liczone jako udział wymogów kapitałowych z tytułu danego ryzyka w funduszach własnych 

. Jako istotne określa się ryzyko , na które Bank tworzy minimalne wymogi kapitałowe na 

poziomie wyższymi niż 2% funduszy własnych Banku; 

2) jakościowe – analizowane niezależnie od kryterium ilościowego w przypadku pozostałych 

rodzajów ryzyka , które nie powodują wymiernych strat dla Banku, nie wymagają tworzenia 

wymogów kapitałowych , a wymienionych w Metodyce BION , Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Finansów  oraz Dyrektywie UE – Bank przyjmuje kryterium jakościowe , tj. 

uznaje ryzyka za istotne na podstawie przyjętej strategii , skali i złożoności działalności. 

Punktem wyjścia przy pomiarze kapitału wewnętrznego jest regulacyjny wymóg kapitałowy. Po 

określeniu wymogu kapitałowego , zgodnie z zapisami Rozporządzenia , Bank szacuje czy wymóg 
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ten jest w pełni adekwatny do poziomu ponoszonego ryzyka. Następnie dokonywany jest pomiar 

kapitału wewnętrznego dla ryzyk uznanych za istotne, lecz nieuwzględnionych w minimalnym 

wymogu kapitałowym jako dodatkowy wewnętrzny wymóg kapitałowy. Do tych ryzyk Bank 

zalicza ryzyko koncentracji zaangażowań, ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej, ryzyko 

płynności i finansowania, ryzyko rynkowe, rozumiane jako ryzyko walutowe ,ryzyko kapitałowe, 

wyniku finansowego , będące pochodną pozostałych ryzyk , zarządzanie w procesie planowania. 

Kapitał wewnętrzny wyliczany jest jako suma minimalnego wymogu kapitałowego oraz 

szacowanego przez Bank dodatkowego wewnętrznego wymogu kapitałowego. 

 

Wszystkie ryzyka uznane za istotne posiadają pisemne procedury wewnętrzne, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami , tj. Ustawy Prawo bankowe, Uchwałami Komisji Nadzoru 

Finansowego oraz Rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego. Regulacje podlegają 

corocznemu przeglądowi pod względem zachodzących zmian w otoczeniu wewnętrznym , jak i 

zewnętrznym Banku. 

Ocena adekwatności kapitałowej Banku przeprowadzona na  koniec 2020 roku wskazuje na dobry 

poziom tejże adekwatności, wyrażający się poprzez znaczna nadwyżkę posiadanych funduszy 

własnych w stosunku do obliczonej wartości kapitału wewnętrznego. 

W procesie zarządzania adekwatnością kapitałową uczestniczą : 

1) Rada Nadzorcza – zatwierdza  cele strategiczne w zakresie ryzyka kapitałowego i 

planowania kapitałowego oraz pozostałych rodzajów ryzyka , dokonuje okresowej oceny 

realizacji przez Zarząd Banku założeń Strategii i Polityk zarządzania ryzykiem w Banku; 

2) Zarząd  - odpowiada za opracowanie, wdrożenie i funkcjonowanie zasad wyznaczania 

wymogów kapitałowych, dba o zgodność tych zasad z regulacjami zewnętrznymi . Zarząd 

Banku dokonuje przeglądu i oceny poprawności i utrzymania wymogów kapitałowych na 

odpowiednim poziomie; 

3) Zespół ds. Ryzyk  Bankowych  wyznacza minimalne oraz dodatkowe wymogi kapitałowe 

oraz sporządza kompleksową informację na temat adekwatności kapitałowej dla Zarządu i 

Rady Nadzorczej; 

4) Audyt Wewnętrzny ma za zadanie kontrolę i ocenę poprawności wyznaczania wymogów 

kapitałowych z obowiązującymi  w tym zakresie regulacjami wewnętrznymi i 

zewnętrznymi , zgodnie z planem kontroli. Zadania audytu wewnętrznego zlecone do 

realizacji przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS ( SSOZ). 

Alokacja uznanych kapitałów ( funduszy własnych Banku) na poszczególne ryzyka odbywa się 

zgodnie z zasadami Pakietu CRD IV / CRR oraz wewnętrznymi przepisami Banku, m.in. 

wewnętrznym procesem oceny adekwatności kapitałowej. 

Plan alokacji kapitału  na rok 2020 z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka przedstawiał się 

następująco: 

Lp. Rodzaj ryzyka  Limit alokacji kapitału 

1 Ryzyko kredytowe  55,00% 

2 Ryzyko rynkowe 0,00% 
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3 Ryzyko operacyjne  10,00% 

4 Ryzyko koncentracji 2,00% 

5 Ryzyko stopy procentowej 2,00% 

6 Ryzyko płynności 2,00% 

7 Ryzyko cyklu gospodarczego 1,50% 

8 Ryzyko strategiczne 0,50% 

9 Ryzyko modeli 0,50% 

 Łączna alokacja kapitału 73,50% 

Bufor bezpieczeństwa  26,50% 

 

Bank stosując się do zapisów regulacji określających proces zarządzania ryzykiem spełniał 

wszystkie normy nadzorcze w zakresie adekwatności kapitałowej. 

Zgodnie z Instrukcją oceny adekwatności kapitałowej Bank w 2020 roku stosował proste metody 

standardowe wyznaczania wymogów kapitałowych. 

W przypadku ryzyk objętych Rozporządzeniem 575/2013: 

 w celu wyliczenia wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego w Banku 

stosowana jest metoda standardowa , określona w części trzeciej tytuł II rozdział 2 

Rozporządzenia CRR , przedstawiona w art.438c niniejszego opracowania; 

 w celu wyliczenia wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego Bank stosuje 

metodę wskaźnika bazowego przedstawiona w art.438f niniejszego opracowania. 

Oprócz ryzyk wynikających z Rozporządzenia 575/2013 Bank wyznacza kapitał wewnętrzny dla 

następujących ryzyk, wynikających z Dyrektywy: 

1. Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej ( przeszacowania i bazowe) 

 

Bank monitoruje ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym łącznie z tytułu : ryzyka 

przeszacowania , ryzyka bazowego, ryzyka opcji klienta oraz ryzyka krzywej dochodowości i w 

zależności od otrzymanych wyników  wyznacza wewnętrzny wymóg kapitałowy na pokrycie 

ryzyka stopy procentowej. 

 Ryzyko 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. Bank przeprowadza 

analizę wpływu szokowych zmian rynkowych stóp procentowych  na wynik odsetkowy , 

zgodnie z Instrukcją zarządzania ryzykiem stopy procentowej. 

W przypadku , gdy zmiana oprocentowania o 200 punktów bazowych powoduje 

spadek wyniku odsetkowego Banku o ponad 10% sumy funduszy własnych, Bank 

wyznaczawewnętrzny wymóg kapitałowy na pokrycie ryzyka stopy procentowej w 

wysokości nadwyżki wyliczonych skutków zmian wyniku odsetkowego ponad 10% 

        sumy funduszy własnych. 

 Ryzyko bazowe -  ryzyko wynikające z niedoskonałego powiązania ( korelacji) stóp 

procentowych instrumentów generujących przychody i koszty odsetkowe, które to 
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instrumenty maja jednocześnie te same okresy przeszacowania. Bank wyznacza zmianę 

wyniku odsetkowego na skutek zmiany rynkowych stóp procentowych o 35 punktów 

bazowych , zgodnie z „Instrukcją zarządzania ryzykiem stopy procentowej”. Analizę 

dokonuje się poprzez zestawienie skumulowanych luk niedopasowania według 

poszczególnych stawek bazowych.W przypadku gdy zmiana oprocentowania o 35 punktów 

bazowych powoduję zmianę  wartości sumy posiadanych funduszy własnych o ponad 10% 

Bank wyznacza wewnętrzny wymóg kapitałowy na pokrycie ryzyka bazowego w 

wysokość 8% kwoty przekroczenia tego limitu. 

 Ryzyko opcji klienta – polega na ocenie zrywalności depozytów o stałej i zmiennej stopie 

procentowej oraz ocenę stopnia spłacania przed terminem kredytów o stałej i zmiennej 

stopie procentowej. Jako znaczący  poziom wykorzystania opcji klienta uznaje się sytuację 

, gdy: 

a) zrywalność depozytów przekroczy w okresie analizowanego miesiąca poziom 5% 

                  kwoty depozytów ogółem , przy czym nie uważa się depozytu za zerwany w 

                  przypadku  jego wycofania w ciągu 7 dni od momentu założenia. 

b) łączna kwota kredytów spłacanych przed terminem przekroczy w okresieanalizowanego 

miesiąca 5% kwoty obliga kredytowego, 

c) nie uznaje się za spłacone przedterminowo należności wróconych w okresie 30 dni 

przed umownym terminem ich zapadalności. Wewnętrzny wymóg kapitałowy z tytułu 

ryzyka opcji klienta wyznaczany jest w wysokości równowartości kwot stanowiących 

przekroczenie poziomu dopuszczalnego narażenia Banku na ryzyko opcji klienta z 

zastosowaniem  wagi 8%. 

 Ryzyko krzywej dochodowości – polega na zmianie relacji pomiędzy stopami 

procentowymi odnoszącymi się do różnych terminów a dotyczącymi tego samego indeksu 

oraz dłużnych papierów wartościowych. Bank dokonuje badania wpływu niekorzystnych 

zmian kształtu krzywej dochodowości na wynik odsetkowy poprzez obliczenie sumy 

iloczynów wielkości luki w danym przedziale przeszacowania oraz odpowiedniej , 

założonej zmiany stopy procentowej , z jednoczesnym uwzględnieniem średniego czasu 

trwania danej luki.W przypadku , gdy zmiana oprocentowania o 12 punktów bazowych 

spowoduje niekorzystny wpływ na wynik odsetkowy o ponad 2% funduszy własnych Bank 

wyznacza wewnętrzny wymóg kapitałowy na pokrycie ryzyka krzywej dochodowości w 

wysokości przekroczenia tego limitu. 

 

Z przeprowadzonej analizy na datę 31 grudnia 2020 roku analizy szokowej wynika, że spadek 

wyniku odsetkowego przy zmianie stóp procentowych o 200 p.b. (r. przeszacowania) lub 35 p. b.(r. 

bazowe) nie powoduje przekroczenia przyjętego limitu. Ponadto przyjęte wewnętrzne limity 

ograniczające ryzyko  stopy procentowej również zostały zachowane. Bank nie był zatem 

zobligowany do utworzenia dodatkowego wymogu kapitałowego z tytułu w/w ryzyka. 

 

2. Ryzyko płynności  

W celu wyznaczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka płynności Bank przeprowadza analizę 

szokowego spadku poziomu bazy depozytowej przy jednoczesnym założeniu konieczności 

utrzymania wartości wskaźnika udziału aktywów płynnych w aktywach ogółem na poziomie 
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minimum 20% zgodnie z „Instrukcją oceny adekwatności kapitałowej w Banku Spółdzielczym w 

Karczewie”.  Jeżeli ustalony zgodnie z Instrukcją wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka płynności jest 

większy niż 2% funduszy własnych Bank tworzy dodatkowy kapitał na pokrycie tego ryzyka w 

pełnej kwocie ustalonej w Instrukcji. Wyniki przeprowadzonego testu potwierdziły brak 

konieczności wyznaczania dodatkowego wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyka płynności. 

3. Ryzyko koncentracji zaangażowańwobec klienta lub grupy powiązanych klientów, 

koncentracji wobec podmiotów z tej samej branży, koncentracji przyjętych form 

zabezpieczeń, koncentracji geograficznej. 

Na potrzeby wyznaczenia dodatkowego wymogu kapitałowego w w/w obszarach Bank analizuje 

wykonanie limitów zaangażowań ekspozycji kredytowych ujętymi w Instrukcji zarządzania 

ryzykiem kredytowym. W przypadku przekroczenia któregokolwiek z limitów Bank bada skalę 

przekroczenia. W przypadku , gdy przekroczenie przekracza 2% uznanych kapitałów , Bank 

wyznacza dodatkowy wymóg wewnętrzny w wysokości 8% kwoty przekroczenia. W 

przeciwnym przypadku dodatkowy wymóg kapitałowy wynosi 0 (zero). 

Uzyskane wyniki wskazują prawidłowe kształtowanie się wykorzystania wszystkich 

obowiązujących w banku limitów ostrożnościowych – Bank nie wyznaczał dodatkowego 

wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyka koncentracji. 

 

4. Ryzyko kapitałowe 
 

Oceny istotności ryzyka koncentracji funduszu udziałowego , Bank dokonuje poprzez ustalenie 

skali udziału funduszu udziałowego w ogólnej wartości funduszy własnych Banku na datę analizy. 

Bank uznaje , że ryzyko koncentracji funduszu udziałowego jest istotne i wyznacza wewnętrzny 

wymóg kapitałowy na pokrycie tego ryzyka, jeżeli poziom wskaźnika udziału stanowi powyżej 

30%. 

Wewnętrzny wymóg kapitałowy dla ryzyka koncentracji funduszu udziałowego oblicza się od 

nadwyżki stanowiącej różnicę  pomiędzy faktycznym poziomem funduszu udziałowego , a kwotą  

stanowiącą równowartość 30% sumy funduszy podstawowych i uzupełniających , przy 

zastosowaniu wagi 8%. 

Ponadto w ramach badania analizie podlega poziom dużych pakietów udziałów  - poprzez ustalenie 

skali udziału sumy „dużych” pakietów udziałów  w funduszu udziałowym posiadanych na datę 

analizy. 

Za „ duży” pakiet udziałów Bank uznaje kwotę sumy udziałów posiadanych przez Bank jednego 

Członka Banku na poziomie , co najmniej 5% funduszu udziałowego. 

 

Na datę 31 grudnia 2020 roku bank nie wyznaczał dodatkowego wymogu z tytulu ryzyka 

koncentracji kapitałowej. Fundusz udziałowy stanowił 2,91%funduszy własnych Banku, duży 

pakiet udziałów również nie został przekroczony. 

 

5. Ryzyko wyniku finansowego  – (element ryzyka biznesowego), miary ilościowe: 

Ryzyko wyniku finansowego stanowi element ryzyka biznesowego. W przyjętej przez Bank  

Instrukcji oceny adekwatności kapitałowej przyjmuje się, że  spadek wyniku finansowego jest 

efektem wzrostu ryzyka, np. ryzyka kredytowego, stopy procentowej lub operacyjnego, 

przekładającego się na zadowolenie klientów.Ponadto w dotychczas stosowanej polityce wymóg 

był tworzony nie na faktyczne ryzyko spadku wyniku finansowego a na odstępstwo od planu. 
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Wymóg  zatem zależał od trafności sporządzonego planu, a nie od faktycznego wyniku 

finansowego. 

W związku z tym, że wynik finansowy zależy od pozostałych ryzyk, na które Bank tworzy 

wymogi kapitałowe, aby uniknąć podwójnego tworzenia wymogu kapitałowego z powodu 

spadku wyniku finansowego odstępuje od wyznaczania wymogu z tyt. ww. ryzyka 

6. Ryzyko cyklu gospodarczego – ( element ryzyka biznesowego), miary ilościowe: 

Ryzyko cyklu gospodarczego stanowi element ryzyka biznesowego. Analizę  skali kapitału 

wewnętrznego na pokrycie ryzyka cyklu gospodarczego Bank przeprowadza według następującej 

metodologii: 

Bank dokonuje zestawienia wskaźnika ryzyka kredytowego, liczonego , jako udział procentowy 

kredytów zagrożonych w portfelu kredytowym, wyliczonych na koniec ostatnich 5 lat 

kalendarzowych poprzedzających datę analizy, - do dalszych analiz Bank przyjmuje wartość 

maksymalną ze wskaźników określonych wyżej. 

 

Bank wyznacza wewnętrzny wymóg kapitałowy na pokrycie tego ryzyka, jeżeli poziom 

maksymalnego wskaźnika przewyższa o więcej niż 3  punkty procentowe wskaźnik wyliczony na 

dzień analizy. 

Wewnętrzny wymóg kapitałowy  z tytułu ryzyka cyklu gospodarczego , Bank oblicza od kwoty 

portfela kredytowego na dzień analizy przemnożonego przez różnicę pomiędzy maksymalnym 

poziomem wskaźnika ryzyka kredytowego a  wskaźnikiem ryzyka kredytowego na dzień analizy 

powiększonym o 3 punkty procentowe, przy zastosowaniu wagi 8%. 

 

7.   Ryzyko strategiczne -  ( element ryzyka biznesowego), miary jakościowe: 

Przy badaniu istotności ryzyka strategicznego , zaliczanego do ryzyk trudno mierzalnych Bank 

przeprowadza ocenę skali i specyfiki prowadzonej działalności bankowej w okresie poprzednich 12 

miesięcy i planowanych w tym zakresie zmian na okres następnych 12 miesięcy , poprzez 

udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 

 czy Bank prowadzi i zamierza prowadzić tylko tradycyjną działalność bankową? 

 czy Bank nie angażował się lub nie  zamierza angażować się w instrumenty finansowe o 

podwyższonym ryzyku ( instrumenty pochodne , derywaty kredytowe, akcje, jednostki 

uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych etc.) w skali powyżej 5% sumy bilansowej?; 

 czy Bank planuje trwałe funkcjonowanie w strukturze Zrzeszenia banków spółdzielczych? 

Jeżeli na jakiekolwiek z powyższych pytań Bank udzielił odpowiedzi :NIE” , uznaje się , że ryzyko 

strategiczne jest ryzykiem istotnym w warunkach jego funkcjonowania. 

 

Wewnętrzny wymóg kapitałowy obliczany jest jako różnica ( tylko ile jest dodatnia) pomiędzy 

równowartością kwoty 5 mln EUR ( jako minimalnego progu kapitałowego dla samodzielnego 

banku) przeliczoną według kursu średniego kursu NBP obowiązującego na datę analizy a kwotą 

faktycznie posiadanych funduszy własnych. 

 

8. Ryzyko reputacji -  miary jakościowe: 
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Przy badaniu istotności ryzyka utraty reputacji zaliczanego do ryzyk trudno mierzalnych. Bank  w 

zakresie oceny ryzyka reputacji przystopuje do oceny poziomu tego ryzyka, w aspekcie ustalenia 

dodatkowego wymogu kapitałowego w celu pokrycia tego ryzyka , w przypadku:  

a) wystąpienia negatywnej oceny Banku przez środki publicznego przekazu lub z uwagi na: 

 stwierdzenia istotnego wzrostu skarg i zażaleń klientów na jakość świadczonych usług, 

 utworzenia w bezpośrednim sąsiedztwie placówki nowego Banku, 

 stwierdzenia negatywnych zjawisk w działalności Banku , które mogą mieć znaczenie 

dla wizerunku Banku przez klientów, 

 stwierdzenia czy w skali całego systemu bankowego obserwowany jest spadek zaufania 

do banków wyrażający się głównie w postaci spadku bazy depozytowej. 

W przypadku stwierdzenia okoliczności , o których mowa powyżej , Bank dokonuje oceny , czy 

zjawiska te spowodowały odpływ depozytów przekraczających 10% bazy depozytowej i w 

przypadku stwierdzenia tego faktu, Bank wyznacza wewnętrzny wymóg kapitałowy.  

Wewnętrzny wymóg kapitałowy dla ryzyka reputacji , Bank oblicza: 

a) w przypadku zdarzeń zaistniałych w przeszłości, jako różnicę pomiędzy wysokością 

odpływu bazy depozytowej  a wartością stanowiącą 10%  bazy depozytowej , przemnożonej 

przez wskaźnik marży odsetkowej obliczonej na datę analizy; 

b) w przypadku istotnych zdarzeń bieżących jako wartość 2% funduszy własnych , do chwili 

ustalenia rzeczywistych skutków tych zdarzeń. 

Bank tworzy wewnętrzny wymóg kapitałowy na pokrycie ryzyka reputacji w wysokości 

wyznaczonej zgodnie z powyższymi zasadami. 

 

9. Ryzyko transferowe -  miary jakościowe: 

Przy badaniu istotności ryzyka transferowego zaliczanego do ryzyk trudno mierzalnych Bank 

ocenia skalę transferów zagranicznych przeprowadzanych w Banku ( transferów własnych i 

klientowskich).  

Z analizy skali  transferów zagranicznych wyłącza się przelewy zagraniczne zrealizowane ( 

otrzymane jak i wysłane) z ( do) państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Uznaje się , iż skala działalności dewizowej w zakresie transferów zagranicznych Banku jest 

znikoma,  gdy suma przelewów zagranicznych ( otrzymanych i wysłanych) w miesiącu na datę 

analizy była niższa lub równa 10% sumy wszystkich przelewów dokonanych w Banku w ujęciu 

kwotowym. 

Bank oblicza wysokość wewnętrznego wymogu kapitałowego na ryzyko transferowe w wysokości 

8% nadwyżki ponad limit 10%. 

 

10. Ryzyka trudnomierzalne 

W Banku w ramach corocznej oceny istotności ryzyk/ szacowania wymogów wewnętrznych 

badaniu poddano istotność ryzyk trudno mierzalnych. Badanie przeprowadzono zgodnie z 

metodologia opisaną w Instrukcji oceny adekwatności kapitałowej, gdzie doprecyzowane zostały 

zasady monitorowania , oceny istotności oraz wyznaczania dodatkowych wymogów kapitałowych 

dla poszczególnych rodzajów ryzyka. 

Miarą określającą poziom adekwatności kapitałowej jest łączny współczynnik kapitałowy. 

Monitorowanie , ocena poziomu istotności oraz wyznaczanie kapitału wewnętrznego dla 
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poszczególnych ryzyk występujących wyznaczają przyjęte w Banku , regulacje wewnętrzne. 

Alokacja kapitału na wszystkie istotne rodzaje ryzyka ma na celu zapewnienie właściwego procesu 

zarządzania ryzykiem oraz wskazanie poziomu ryzyka wyrażonego w postaci limitów na 

poszczególne jego rodzaje. Wysokość tych limitów wyznacza akceptowalny apetyt na ryzyko 

zatwierdzany przez Radę Nadzorczą Banku. 

 

5.2. 8% kwot ekspozycji ważonych ryzykiem dla każdej kategorii ekspozycji określonej 

w art.112 Rozporządzenia CRR ( 438 c) 

W celu wyliczenia wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego w Banku stosowana była 

metoda standardowa , określona w części trzeciej ,tytuł II,  rozdział  2 Rozporządzenia CRR. 

Na dzień 31.12.2020 roku aktywa ważone liczone łącznie z pozabilansem  po zastosowaniu 

współczynnika wsparcia dla MŚP ukształtowały się na poziomie 57 830 570,91 zł. , natomiast 

wymóg regulacyjny z tytułu ryzyka kredytowego wyniósł 4 626 445,67 zł., co stanowiło 

46,23%funduszy własnych i tym samym 84,06% funduszy alokowanych na ryzyko kredytowe w 

Polityce kapitałowej ( 55%) 

 

L.P. 

 

Klasa ekspozycji 

 

Aktywa ważone w zł. 

 

Wymóg kapitałowy w zł. 

1 Rządy i Banki Centralne 1 193 815,00 95 505,20 

2 Jednostki samorządu terytorialnego  7 167 143,91 573 371,51 

3 Podmioty sektora publicznego  0,00 0,00 

4 Instytucje – Banki 14 502 841,74 1 160 227,34 

5 Ekspozycje wobec przedsiębiorstw 1 433 456,35 114 676,51 

6 Ekspozycje detaliczne 6 844 115,65 547 529,25 

7 Należności zabezpieczone hipotekami  

na nieruchomościach  komercyjnych i 

mieszkaniowych 

23 381 679,01 1 870 534,32 

8 Ekspozycje , których dotyczy 

niewykonanie zobowiązań 

21 057,57 1 684,61 

9 Kapitałowe 945 258,64 75 620,69 

10 Pozostałe 2 341 203,04 187 296,24 

 

SUMA WYMOGÓW Z TYTYŁU 

RYYZKA KREDYTOWEGO 

 

57 830 570,91 

 

4 626 445,67 

 

5.3.  8% kwot ekspozycji ważonych ryzykiem  dla każdej kategorii ekspozycji określonej 

w art.147 Rozporządzenia CRR ( art.438 d). 

Nie dotyczy. Bank nie stosował metody  wewnętrznych ratingów. 

5.4. Kwota wymogów w zakresie funduszy własnych obliczona zgodnie z art.92 ust.3 lit. 

b) i c) Rozporządzenia CRR ( art.438 e)  
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Wymogi w zakresie funduszy własnych obliczone zgodnie z art.92 ust 3 lit. b) i c): 

l.p. Rodzaj wymogu Wymóg kapitałowy 

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

2 Wymóg zgodnie z art. 92 ust. 3 lit. c – ryzyko walutowe Nie dotyczy 

 

Bank w ramach ryzyka rynkowego zgodnie z art.92 ust.  3 pkt b, nie wylicza wymogu 

kapitałowego, ponieważ zgodnie z zapisami Rozporządzenia działalność handlowa jest 

nieznacząca. 

W działalności Banku zgodnie z art. 92 ust.3 pkt. c, występuje tylko ryzyko walutowe. Ryzyko 

rozliczenia i ryzyko cen towarów w 2020 roku nie występowały. Wymóg kapitałowy na ryzyko 

walutowe obliczany jest zgodnie z art.351 Rozporządzenia. Zgodnie z polityką Banku , działalność 

dewizowa prowadzona jest w taki sposób , aby wymóg kapitałowy nie był tworzony. Na dzień 31 

grudnia 2020 roku przy dopuszczalnym  2% limicie na pozycję całkowitą netto limit ten osiągnął 

wartość 0,92%. 

5.5.Wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu  ryzyka operacyjnego ( art. 438 f) 

Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego obliczany jest zgodnie z metodą wskaźnika 

bazowego BIA ( art. 315-316 Rozporządzenia). Wymóg kapitałowy jest równy 15% średniej z 

trzech lat obliczonego wskaźnika. Wskaźnik jest sumą odpowiednich pozycji z rachunku zysków i 

strat . wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 465 970,61 

złotych. 

Bank przyjął wartości wskaźników wyznaczone na koniec 2020, 2019,2 018 roku dla danych 

zaudytowanych. 

W 2020 roku Bank spełniał wymogi regulacyjne w zakresie adekwatności kapitałowej. 

Szczegółowy opis metod stosowanych przez Bank w wyznaczaniu wymogów kapitałowych  

zawarty jest w „Instrukcji adekwatności kapitałowej w Banku Spółdzielczym w Karczewie”. 

 

Na dzień 31.12.2020r. wartość minimalnych i dodatkowych  wymogów kapitałowych  na 

wszystkie zidentyfikowane ryzyka w działalności Banku wyniosła: 

   w złotych 

Rodzaj ryzyka Wymóg kapitałowy  Dodatkowy wewnętrzny 

wymóg kapitałowy 

Kapitał 

wewnętrzny 

Ryzyko kredytowe  4 626 445,67 0,00 4 626 445,67 

Ryzyko rynkowe 

(walutowe)  

0,00 0,00 0,00 

Ryzyko operacyjne wraz z 

brakiem zgodności 

465 970,61 0,00 465 970,61 

Ryzyko koncentracji 

zaangażowań 

0,00 0,00 0,00 

Łączny wymóg na 

powyższe ryzyka 

5 092 416,28 x 5 092 416,28 

Ryzyko koncentracji 

zaangażowań kredytowych,  

x 0,00 0,00 

Ryzyko stopy procentowej 

w księdze bankowej 

x 0,00 0,00 
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Ryzyko płynności i 

finansowania 

x 0,00 0,00 

Ryzyko kapitałowe : x 0,00 0,00 

Ryzyko nadmiernej dźwigni 

finansowej 

x 0,00 0,00 

Razem 5 092 416,28 0,00 5 092 416,28 

Łączny kapitał 

wewnętrzny 

5 092 416,28 

Nadwyżka ( niedobór ) 

kapitałów (funduszy) 

własnych 

4 914 784,97 

 

Fundusze własne zabezpieczają ryzyko działalności : 

 

 współczynnik kapitału Tier I kształtuje się na poziomie 15,72% przy wymaganym 

minimalnym wynikającym z Rozporządzenia UE 575/ 2013 plus bufory kapitałowe ( w roku 

2020  - 2,50%) na poziomie 8,50% 

 łączny współczynnik kapitałowy na poziomie 15,72% przy wymaganym minimalnym  

wynikającym z Rozporządzenia UE 575/2013 plus bufory kapitałowe ( w roku 2020  - 

2,50%) na poziomie 10,50% 

 

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

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

angażował się w instrumenty pochodne , ani transakcje z przyrzeczeniem odkupu w rozumieniu 

art.439 CRR 

 

7.  BUFORY KAPITAŁOWE ( art. 440 CRR) 

 

Bank Spółdzielczy w Karczewie dąży do utrzymania funduszy własnych na poziomie adekwatnym 

do rozmiarów prowadzonej działalności i poziomu generowanego ryzyka .  

Głównymi miernikami adekwatności kapitałowej są: 

 współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 

 współczynnik kapitału Tier 1 

 relacja funduszy własnych do kapitału wewnętrznego 

 wskaźnik dźwigni finansowej, 

 

Współczynniki kapitałowe ( minimum regulacyjne) będące wskaźnikami oceny adekwatności 

kapitałowej Banku wyznaczane są zgodnie z art.92 Rozporządzenia CRR. 

Na datę 31 grudnia 2020 roku współczynnik kapitału podstawowego Tier I , współczynnik kapitału 

Tier I , łączny współczynnik kapitałowy jak i wewnętrzny współczynnik kapitałowy wyniósł 

15,72%. 

 

Bufor antycykliczny jest instrumentem makroostrożnościowym wprowadzonym przez CRD IV. 

Instrument ten ma na celu złagodzenie cyklicznych wahań poziomu kredytu w gospodarce i ich 

konsekwencji.W 2020roku Bank Spółdzielczy w Karczewie  nie utrzymywał bufora 
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antycyklicznego, ponieważ wskaźnik tego bufora dla ekspozycji polskichzgodnie z art. 83 Ustawy 

o nadzorze makroostrożnościowym wynosił 0%. 

 

Na dzień 31.12.2020r. Bank nie posiadał ekspozycji poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.  

Wskaźnik bufora antycyklicznego wynosi 0% dla ekspozycji kredytowych na terytorium RP. 

 

 

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

 

Nie dotyczy. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Bank Spółdzielczy w Karczewie nie należał do 

banków istotnych systemowo. 

 

 

 

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

 

Działalność kredytowa ma podstawowe znaczenie dla stabilności funkcjonowania i dochodowości 

Banku. Celem podstawowym Banku jest jego rozwój poprzez przede wszystkim stabilny wzrost 

działalności kredytowej przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka kredytowego. 

 

Cele strategiczne w zakresie ryzyka kredytowego obejmują: 

1. wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem kredytowym zapewniającego stabilny rozwój 

optymalnego jakościowo portfela kredytowego; 

2. dostarczanie Zarządowi Banku informacji o poziomie ryzyka kredytowego 

umożliwiających podejmowanie ostrożnościowych, zasadnych decyzji dotyczących 

działalności kredytowej Banku; 

3. utrzymywanie jakości portfela kredytowego Banku, wyrażonej udziałem kredytów 

zagrożonych w kredytach ogółem na poziomie nie wyższym od wskaźnika występującego 

w sektorze banków spółdzielczych; 

4. ograniczanie ryzyka utraty wartości aktywów, wynikającego z pozostałych (pozakredytami) 

aktywów Banku 

Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 

1. stosowanie odpowiednich standardów zawartych w regulacjach kredytowych, 

wszczególności dotyczących oceny zdolności kredytowej klientów Banku orazprowadzenia 

monitoringu kredytów; 

2. ustanawianie skutecznych i adekwatnych do ponoszonego ryzyka zabezpieczeń spłaty 

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

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

prawnego w procesie ustanawiania zabezpieczeń; 

3. inwestowanie nadwyżek zgromadzonych środków na lokatach w banku zrzeszającym lub za 

pośrednictwem banku zrzeszającego w papierach wartościowych Skarbu Państwa lub 

Narodowego Banku Polskiego; 

4. utrzymywanie w bilansie Banku tylko portfeli aktywów o charakterze bankowym.Bank 

kontynuuje politykę dywersyfikacji ryzyka kredytowego, poprzez stosowanie ustalonych 

zasad bezpieczeństwa działalności kredytowej wposzczególnych segmentach rynku oraz 

poprzez niezbędne instrumenty.  
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Do podstawowych działań mających na celu minimalizację ryzyka kredytowego należy 

zaliczyć: 

1. dywersyfikację struktury przedmiotowej i podmiotowej portfela, poprzez wprowadzone 

wewnętrzne limity branżowych oraz limity detalicznych ekspozycji kredytowych 

wpostaci limitu udziału ww. ekspozycji w stosunku do posiadanych funduszywłasnych 

oraz postaci limitu łącznego zaangażowania w detaliczne ekspozycje kredytowe 

wstosunku do jednego kredytobiorcy, 

2.  wymaganie przy ocenie zdolności kredytowej uwiarygodnionych dokumentów, 

weryfikacja informacji przekazywanych przez klientów, stosowanie metod statystycznych 

do oceny zdolności kredytowej klientów detalicznych, 

3.  doskonalenie metod oceny zdolności kredytowej poprzez: 

a) ostrożne zwiększanie w portfelu kredytowym kredytów inwestycyjnych 

długoterminowych oraz wymaganie od kredytobiorcy zwiększonego udziału 

własnego środków w realizację przedsięwzięcia 

b) w przypadku hipotecznego zabezpieczenia spłaty kredytu, stosowanie cesji 

należności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych, 

c)  wykorzystywanie do weryfikacji kredytobiorców, celem minimalizacji ryzyka 

ieliminowania kredytobiorców niesolidnych, między innymi system wymiany 

danych BIK S.A, KRD, BIG Info Monitor S.A., 

d)  stosowanie do aktualizacji wyceny wartości nieruchomości bazy AMRON, 

e) w przypadku ekspozycji finansujących nieruchomości dążenie do ustanowienia 

zabezpieczenia na finansowanej nieruchomości stanowiącej własność 

kredytobiorcy, 

4. analizę struktury portfela w celu wczesnej identyfikacji zagrożeń wynikających 

znadmiernych zaangażowań i wprowadzanie stosownych ograniczeń, 

5.  wzmacnianie monitoringuekspozycji kredytowych, 

6. nadzór nad czynnościami wykonywanymi w toku procesu kredytowania, mający na celu 

weryfikację sprawności działania mechanizmów kontrolnych (obejmujący m.in.: proces 

przestrzegania wewnętrznych aktów normatywnych, procedur, kompetencji, itp.), 

7. prowadzenie aktywnej polityki szkoleń, także w formie bieżącego instruktażu. 

8. dbałość o to, aby informacje przekazywane klientom były zrozumiałe i rzetelne, żeby 

zawierały wszystkie informacje dotyczące warunków udzielania kredytów, szczególnie 

ponoszonych przez klienta kosztów, 

9. dbałość o profesjonalizm, staranność i rzetelną wiedzę pracowników kredytowych 

Banku.Ryzykiem kredytowym w Banku zarządza Prezes Banku.Bank powierza nadzór 

nad wdrażaniem i realizacją niniejszej Polityki kredytowej Wiceprezesowi Zarządu ds. 

handlowych.Nadzór nad ryzykiem kredytowym pełni Prezes Zarządu.Kompetencje do 

podejmowania decyzji kredytowych są ustalane z uwzględnieniem zasad rozdzielenia 

funkcji operacyjnej od oceny ryzyka.Zarząd w Instrukcji  zarządzania ryzykiem 

kredytowym w Banku Spółdzielczym w Karczewie określa kluczowe obszary zarządzania 

ryzykiem kredytowym, które poddaje monitorowaniu 

 

9.1.Stosowane w rachunkowości definicje pozycji przeterminowanych i o utraconej 

jakości ( art.442 a)  
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Bank definiuje należności przeterminowane i dokonuje ich klasyfikacji do odpowiedniej 

kategorii ryzyka zgodnie z podejściem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 

dnia 16 grudnia 2008 roku ( z późn. zm.) w sprawie zasad tworzenia rezerw  na ryzyko  

związane z działalnością banków. 

Kategoria ekspozycji zagrożonych obejmuje należności zaklasyfikowane do ekspozycji: 

poniżej standardu, wątpliwe i stracone, zgodnie z kryteriami określonymi w w/w 

Rozporządzeniu. 

 

 

Kategoria „Ekspozycji kredytowych poniżej standardu” -  obejmuje: 

 ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek 

przekracza 3 miesiące i nie przekracza 6 miesięcy, 

 ekspozycje kredytowe wobec dłużników , których sytuacja ekonomiczno-finansowa 

może stanowić zagrożenie terminowej spłaty ekspozycji; 

 

Kategoria „Ekspozycji  kredytowych wątpliwych”-  obejmujące: 

 

 ekspozycje kredytowe , w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek 

przekroczy 6 miesięcy i nie przekracza 12 miesięcy, 

 ekspozycje kredytowe wobec dłużników, których ekonomiczno-finansowa ulega 

znacznemu pogorszeniu, a zwłaszcza gdy ponoszone straty w sposób istotny naruszają 

ich kapitały ( aktywa netto): 

 

 Kategoria „Ekspozycji kredytowych straconych” – obejmujące: 

 ekspozycje kredytowe , w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek 

przekracza 12 miesięcy, 

 ekspozycje kredytowe wobec dłużników, których sytuacja ekonomiczno-finansowa 

pogorszyła się w sposób nieodwracalnie uniemożliwiający spłacenie długu, 

 ekspozycje kredytowe wobec dłużników, w stosunku do których ogłoszono upadłość lub 

w stosunku do których nastąpiło otwarcie likwidacji z wyjątkiem , gdy następuje ona na 

podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji, 

 ekspozycje kredytowe wobec dłużników, przeciwko którym Bank złożył wniosek o 

wszczęcie postępowania egzekucyjnego, 

 ekspozycje kredytowe kwestionowane przez dłużników na drodze postępowania 

sądowego, 

 ekspozycje kredytowe wobec dłużników, których miejsce pobytu jest nieznane i których 

majątek nie został ujawniony. 

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

kredytowego ( art.442. b) 
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Dla potrzeb wyliczenia odpowiedniej wysokości rezerw celowych od ekspozycji kredytowych 

klasyfikowanych do kategorii „normalnej” , „pod obserwacją” „poniżej standard”, „wątpliwej” lub 

„straconej” , Bank stosuje zasady wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 

zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków z 16 grudnia 2008r. zpóźn.zm. 

oraz zasady określone w „Instrukcji monitoringu zabezpieczeń w Banku Spółdzielczym w 

Karczewie” oraz Instrukcji „Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw 

celowych w Banku Spółdzielczym w Karczewie”. 

Bank dokonuje klasyfikacji ekspozycji kredytowych do odpowiednich kategorii ryzyka, stosując 

dwa niezależne kryteria: 

 kryterium terminowości , 

 kryterium ekonomiczno-finansowe- badanie sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika. 

 

Zasady  klasyfikacji ekspozycji kredytowych oraz tworzenia rezerw celowych i odpisów 

aktualizujących należności związane z ekspozycjami kredytowymi, w tym tryb podejmowania 

decyzji w sprawie klasyfikacji oraz rezerw i odpisów aktualizujących określają funkcjonujące w 

Banku procedury wewnętrzne. 

Na pokrycie ryzyka związanego z działalnością kredytową Bank tworzy rezerwy celowe i odpisy 

aktualizujące na należności , związane z ekspozycjami kredytowymi , które tworzone są w ścisłej 

korelacji z rozpoznanym ryzykiem.Wysokość tworzonych rezerw i odpisów aktualizujących 

związana jest bezpośrednio z kategorią ryzyka , do której została zaklasyfikowana ekspozycja oraz 

z jakością przyjętych zabezpieczeń prawnych ekspozycji. 

Rezerwy celowe i odpisy aktualizujące należności związane z ekspozycjami kredytowymi 

tworzone są w ciężar kosztów , w odniesieniu do ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do:  

 kategorii „normalne”- w zakresie ekspozycji kredytowych wynikających z kredytów 

detalicznych , 

 kategorii ”pod obserwacją”  

 grupy „ zagrożone” – w tym do kategorii „ poniżej standard”, „ wątpliwe” i „ stracone” 

 

Bank nie tworzy rezerw celowych dotyczących ekspozycji kredytowych stanowiących udzielone 

zobowiązania pozabilansowe w przypadku, gdy postanowienia umowy: 

1. gwarantują Bankowi swobodę w podjęciu decyzji o uruchomieniu środków w ramach 

zobowiązanialub2 

2. uzależniają uruchomienie środków w ramach zobowiązania od terminowej obsługi już, 

wykorzystanej części i niebudzącejobaw sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika 

wprzypadku, gdy wymagane jest stosowanie tego kryterium, lub 

3. uzależniają uruchomienie środków w ramach zobowiązania od złożenia zabezpieczeń, 

umożliwiających pomniejszenie podstawy tworzenia rezerw celowych o kwotę 

odpowiadającą uruchamianym środkom lub klasyfikowanie ekspozycji kredytowej do 

kategorii „normalne".Rezerwy celowe na ryzyko związane z ekspozycjami kredytowymi 

wynikającymi z pożyczek ikredytów detalicznych, zaklasyfikowanymi do kategorii 

„normalne", tworzy się wwysokości co najmniej wymaganego poziomu rezerw, 

stanowiącego 1,5% podstawy tworzeniarezerw celowych. 
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Rezerwy celowe na ryzyko związane z ekspozycjami kredytowymi zaklasyfikowanymi do 

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

indywidualnej oceny ryzyka obciążającego daną ekspozycję, jednak w wysokości co najmniej 

wymaganego poziomu rezerw, stanowiącego w relacji do podstawy tworzenia rezerw celowych: 

1. 1,5 % -w przypadku kategorii „pod obserwacją", 

2. 20 % -w przypadku kategorii „poniżej standardu", 

3. 50 % -w przypadku kategorii „wątpliwe", 

4. 100 % -w przypadku kategorii „stracone".Rezerwy celowe tworzy się, aktualizuje co do 

wysokości oraz rozwiązuje najpóźniej wostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał, w 

którym dokonano przeglądu i klasyfikacji ekspozycji kredytowych. 

 

 

Łączną kwota ekspozycji kredytowych według wyceny bilansowej , bez uwzględnienia 

technik redukcji ryzyka kredytowego na datę 31 grudnia 2020r.  przedstawia się: 

 

Rodzaj 

kredytu 

Wartość 

nominalna 

Odsetki ESP Inne 

należności 

Rezerwa 

celowa  

Odpisy 

aktualizując

e  

Wartość 

bilansowa 

Należności od 

sektora 

niefinansowe

go, w tym: 

 

49 971 214,33 

 

1 598 764,75 

 

449 384,65 

 

23 538,08 

 

1 969 843,91 

 

1 587 201,87 

 

47 587 086,73 

normalne 47 981 758,72 35 078,60 449 324,33 0,00 18 071,11 0  

pod 

obserwacją  

16 856,38 22,36 60.32  231,14 0,00  

zagrożone 1 972 599,23 1 563 663,79 0,00 23 538,08 1 951 541,66 1 587 201,87  

Należności od 

sektora 

budżetowego 

35 829 094,46 6 625,11 0,00  0,00 0,00 35 835 719,57 

Kredyty 

ogółem 

85 800 308,79 1 605 389,86 449 384,65 23 538,08 1 969 843,91 1 587 201,87 83 422 806,30 

 

 

9.3. Całkowita kwota ekspozycji po rozliczeniu równoważących się transakcji i bez 

uwzględnienia skutków ograniczenia ryzyka kredytowego, a także średnia kwota ekspozycji 

w danym okresie z podziałem na różne kategorie ekspozycji ( art.442.3) 

W celu ograniczenia poziomu ryzyka kredytowego Bank może stosować technikę jego redukcji: 

 pomniejszenie podstawy tworzenia rezerw celowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw. Bank przyjmuje zabezpieczenia zgodnie z 

„Instrukcją prawnych form zabezpieczenia wierzytelności „ 

 

Na dzień 31.12.2020 r. wartość ekspozycji zagrożonych , co do których zastosowano technikę 

redukcji ryzyka kredytowego w formie pomniejszenia podstawy tworzenia rezerw celowych w 

podziale na kategorie ryzyka wyniosły: 

 

Kategoria 

ekspozycji 

Wartość nominalna 

kredytów  

Rezerwy celowe i 

odpisy 

Kwota pomniejszeń  
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aktualizujące 

Stracone 3 559 801,10 3 538 743,53 493 107,50 

RAZEM 3 552 839,66 3 448 909,33 493 107,50 

 

WSKAŹNIK POKRYCIA KREDYTÓW ZAGROŻONYCH 

REZERWAMI CELOWYMI I ODPISAMI 

AKTUALIZUJĄCYMI 

99,41% 

 

Zgodnie z zapisami Polityki kredytowej przyjmowane przez Bank zabezpieczenia powinny 

spełniać kryteria płynności, wartości oraz dostępu i możliwości ich kontroli. 

Za monitorowanie poszczególnych ekspozycji kredytowych , ich cykliczną ocenę oraz 

dokonywanie przeglądów zabezpieczeń , o które pomniejszono podstawę tworzenia rezerw 

celowych odpowiedzialne jest Stanowisko ds. Monitoringu, w tym Administracji , przy czym 

wyniki klasyfikacji przekazywane są do akceptacji Zarządu Banku.  

Wartość przyjmowanych zabezpieczeń powinna zapewnić odpowiedni poziom wskaźnika LtV 

przez cały okres kredytowania. Bank systematycznie monitoruje zmiany na rynku typowych 

zabezpieczeń , przyjmowanych przez Bank. Przyjmowane przez Bank zabezpieczenie ekspozycji 

kredytowych powinno pozwolić na:  

1. skuteczną egzekucję należności w przypadku braku spłaty kredytu; 

2. pomniejszenie podstawy tworzenia rezerw celowych, 

3. przypisanie niższych wag ryzyka ekspozycjom kredytowym w rachunku wymogu 

kapitałowego. 

Zestawienie według kategorii ekspozycji na dzień 31.12.2020roku oraz wartość średnia 

 l.p. Klasy ekspozycji Wartość na dzień 

31.12.2020 r. 

Średnia wartość 

ekspozycji w 2020 roku 

wraz z zobowiązaniami 

pozabilansowymi 

1 Ekspozycje wobec rządów centralnych 

lub banków centralnych 24 880 530,02                  5 811 069,45     

2 Ekspozycje wobec samorządów 

regionalnych lub władz lokalnych 35 835 719,57                 30 757 812,34     

3 Ekspozycje wobec podmiotów sektora 

publicznego 0,00                       11 486,26     

4 Ekspozycje wobec instytucji 70 743 566,06                 65 334 989,27     

5 Ekspozycje wobec przedsiębiorców 3 316 080,79                  3 383 494,49     

6 Ekspozycje detaliczne 11 406 600,82                  9 511 585,58     
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7 Ekspozycje zabezpieczone hipotekami 

na nieruchomościach mieszkaniowych i 

komercyjnych 38 564 281,41                 34 230 633,20     

8 Ekspozycje , których dotyczy 

niewykonanie zobowiązań 21 057,57                       33 822,09     

9 Ekspozycje kapitałowe 942 758,64                  1 611 239,15     

10 Inne pozycje 8 738 014,26                  8 867 530,04     

 

9.4.Rozkład geograficzny ekspozycji w podziale na obszary ważne pod względem istotnych 

kategorii ekspozycji wraz z dodatkowymi szczegółowymi podziałami w stosownych 

przypadkach ( art.442. d). 

Bank w swoich analizach nie uwzględnia ryzyka geograficznego , ponieważ funkcjonuje na terenie 

jednego obszaru geograficznego , określonego w Statucie Banku , zatwierdzonego przez Komisję 

Nadzoru Finansowego, brak ekspozycji poza granicami Polski.  

9.5. Rozkład ekspozycji w zależności od branży lub typu kontrahenta z podziałem na 

kategorie ekspozycji , w tym określenie ekspozycji wobec MŚP , wraz z dodatkowymi 

szczegółowymi podziałami w stosowanych przypadkach  ( art.442.e) 

 Struktura zaangażowania Banku według typu kontrahenta w rozbiciu na kategorie 

należności według stanu na 31.12.2020 , została zaprezentowana poniżej: 

Typ kontrahenta  Wartość bilansowa 

Razem zaangażowanie w sektorze finansowym  0,00 

Razem zaangażowanie w sektorze niefinansowym, w tym: 51 144 132,51 

1 Przedsiębiorstwa i spółki państwowe 0,00 

Należności normalne 0,00 

2 Przedsiębiorstwa i spółki prywatne 9 533 047,74 

Należności normalne 9 370 899,63 

Należności zagrożone 162 148,11 

3 Przedsiębiorcy indywidualni  1 087 915,14 

 Należności normalne  1 072 493,18 

Należności pod obserwacją 15 421,96 

4 Osoby prywatne 22 843 089,82 

Należności normalne 22 220 404,53 
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Należności pod obserwacją 1 408,77 

Należności zagrożone 624 276,52 

5 Rolnicy  17 680 079,81 

 Należności normalne 14 909 672,57 

Należności zagrożone 2 770 407,24 

6 Inne podmioty niefinansowe 0,00 

Należności normalne 0,00 

Razem zaangażowanie w sektorze budżetowym 35 835 719,57 

 

 Struktura zaangażowania Banku w poszczególnych branżach wraz z kwotą należności 

zagrożonych , kwotą rezerw celowych oraz kwotą korekt wartości rezerw wg stanu na dzień 

31.12.2020r. przedstawia się następująco: 

 

Sektor gospodarki Zobowiązania 

pozabilansow

e 

Należności 

normalne i 

pod 

obserwacją  

Należności 

zagrożone  

Należności 

kapitałowe 

razem 

Rezerwy 

celowe i 

odpisy 

aktualizujące 

Korekty 

wartości 

rezerw 

(pomniejsze

nia 

podstawy 

tworzenia 

rezerw ) 

Administracja 

publiczna i obrona 

narodowa; 

obowiązkowe 

zabezpieczenia 

społeczne 

 

0,00 

 

35 835 719,57 

 

0,00 

 

35 835 719,57 

 

0,00 

 

0,00 

Budownictwo 480 000,00 612 286,20 114 831,21 727 117,41 114 831,21 0,00 

Opieka zdrowotna i 

pomoc społeczna 

0,00 696074,11 0,00 696 074,11 0,00 0,00 

Działalność 

związana z obsługą 

rynku 

nieruchomości 

 

22532,49 

 

3 151 700,02 

 

47 316,90 

 

3 199 016,92 

 

47 316,90 

 

0,00 

Działalność 

usługowa i 

rekreacyjna 

0,00 449 985,33 0,00 449 985,33 0,00 0,00 

Handel hurtowy i 

detaliczny, naprawa 

pojazdów 

samochodowych 

włączając motocykle  

 

110 808,77 

 

 

2 195 197,67 

 

 

0,00 

 

 

2 195 197,67 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

Edukacja 80 000,00 177 572,11 0,00 177 572,11 0,00 0,00 
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Przetwórstwo 

przemysłowe 

903 399,78 1 730 370,85 0,00 1 730 370,85 0,00  

Rolnictwo, 

leśnictwo, 

łowiectwo i 

rybołówstwo 

2 711 838,27 14 909 672,57 2 770 407,24 17 680 079,81 2 770 407,24 0,00 

Transport i 

gospodarka 

magazynowa 

0,00 1 532 951,88 0,00 1 532 951,88 0,00 0,00 

Razem 

zaangażowanie  z 

wyłączeniem osób 

prywatnych 

 

4 308 579,31 

 

61 291 530,31 

 

2 932 555,35 

 

64 224 085,66 

 

2 932 555,35 

 

0,00 

 

 

 

9.6. Zestawienie rezydualnych terminów zapadalności dla wszystkich ekspozycji 

kredytowych z podziałem na sektory ekspozycji .( art.442.f) 

Z uwagi na brak możliwości wyszczególnienia terminów zapadalności w podziale na klasy 

ekspozycji, dokonano podziału na sektory, a ekspozycje zaprezentowano w wartości 

nominalnej. 

Rozkład ekspozycji kredytowych według terminów ich zapadalności w ujęciu sektorowym 

na dzień 31.12.2020r.w złotych. 

 Do 1m. 1-3 m. 3-6 m. 6- 1r. 1-3 lat 3-5 lat 5-10 lat 10-20 

lat 

Pow.20 

lat 

razem 

Bilansowe: 3 006 4

92,61 

1 609 9

95,76 

5 482 3

80,15 

6 835 46

8,76 

19 956 

468,57 

16 550 8

46,18 

20 735 8

93,97 

9774 

654,93 

1 848 1

07,86 

85 800 3

08,79 

Sektor 

niefinanso

wy 

2 748 1

59,11 

513 459

,64 

4 127 5

10,53 

3 225 73

1,52 

9 615 6

75,31 

7 237 84

1,46 

11473 

883,97 

9 180 

844,93 

1 848 1

07,86 

49 971 2

14,33 

Sektor 

samorządo

wy 

258 333

,50 

1 096 5

36,12 

1 354 8

69,62 

3 609 73

7,24 

10 340 

793,26 

9 313 00

4,72 

9 262 01

0,00 

593 81

0,00 

0,00 35 829 0

94,46 

 

W powyższej tabeli znalazły się istotne kategorie ekspozycji przed uwzględnieniem 

skutków ograniczania ryzyka kredytowego. Z uwagi na charakter lub poziom 

zaangażowania, Bank pominął ekspozycje kredytowe, w których zaangażowanie nie 

występowało lub było nieznaczące, jak również te ekspozycje, które nie mają istotnego 

wpływu z punktu widzenia terminów zapadalności tj. majątek trwały, kasa, inwestycje 

kapitałowe, ekspozycje na kontach porządkujących. 

9.7. Podział na istotne branże lub typy kontrahenta – kwoty ( art.442.g) 
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1. ekspozycji o utraconej wartości i ekspozycji przeterminowanych , przedstawione 

oddzielnie ; 

2. korekt z tytułu szczególnego i ogólnego rodzaju ryzyka kredytowego; 

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

kredytowego w danym okresie sprawozdawczym. 

 

 Struktura należności zagrożonych w wartości bilansowej , tj. po pomniejszeniach o 

utworzone rezerwy celowe, odpisy aktualizujące oraz pobrana prowizję od udzielonych 

kredytów rozliczoną wg ESP wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się: 

 

Kategoria 

ekspozycji 

Wartość 

nominalna 

Odsetki Pozostałe 

należności 

Rezerwa 

celowa i 

odpisy 

aktualizujące 

Korekta 

wartości 

Wartość 

bilansowa 

Kredyty w kategorii straconej , w tym:  

- osoby fizyczne 598 089,36 25 421,65 765,51 603 225,99 0,00 21 050,53 

-przedsiębiorstwa  

i spółki prywatne 

121 688,46 39 079,37 4 349,51 165 110,30 0,00 7,04 

- rolnicy 1 252 821,41 1 499 162,77 18 423,06 2 770 407,24 0,00 0,00 

Ekspozycje 

zagrożone 

łącznie  

 

1 972 599,23 

 

1 563 663,79 

 

23 538,08 

 

3 538 743,53 

 

0,00 

 

21 057,57 

 

9.8.Uzgodnienie zmian korekty o szczególne i ogólne ryzyko kredytowe dla ekspozycji 

utraconej wartości ( art..442. i) 

Rezerwy celowe na ryzyko związane z ekspozycjami kredytowymi zaklasyfikowanymi do 

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

podstawie oceny ryzyka obciążającego daną ekspozycję , jednakże w wysokości nie niższej od 

wymaganego poziomu rezerwy , stanowiącego w relacji do podstawy tworzenia rezerw 

celowych: 

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

 20% - w przypadku kategorii „ poniżej standardu” 

 50% - w przypadku kategorii „ wątpliwe” 

 100% - w przypadku kategorii „ stracone’ 

 

 Poziom korekt wynikających z rezerw celowych , odpisów aktualizujących oraz wartości z 

tytułu prowizji ( ESP) w poszczególnych grupach ryzyka zaprezentowano poniżej 
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Korekty wartości 

ESP 

Stan na początek 

roku obrotowego 

Udział w % Stan na koniec 

roku obrotowego 

Udział w % 

w sytuacji 

normalnej 

326 128,06 99,99% 449 336,64 99,99% 

w sytuacji pod 

obserwacją 

48,01 0,01% 48,01 0,01% 

w sytuacji poniżej 

standardu 

0,00 0,00% 0,00 0,00%% 

w sytuacji 

straconej 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Razem 326 176,07 100,00% 449 384,65 100,00% 

 

Korekty 

wartości(rezerwy 

i odpisy) 

Stan na początek 

roku obrotowego 

Udział w % Stan na koniec 

roku obrotowego 

Udział w % 

w sytuacji 

normalnej 

18 737,77 0,54% 18 071,11 0,51% 

w sytuacji pod 

obserwacją 

0,00 0,00% 231,14 0,01% 

w sytuacji poniżej 

standardu 

0,00 0,00% 0,00 0,00%% 

w sytuacji 

straconej 

3 448 989,66 99,46% 3 538 743,53 99,48% 

Razem 3 467 775,44 100,00% 3 557 045,78 100,00% 

 

Wskazane powyżej wartości rezerw celowych , odpisów aktualizujących oraz korekt wartości 

(ESP) dotyczą wyłącznie sektora niefinansowego. 

 

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

Bank dokonuje ujawnień w zakresie aktywów obciążonych i nieobciążonych zgodnie z 

Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2017/2295 z dnia 4 września 2017r. 

Składnik aktywów był traktowany jako obciążony , jeżeli został zastawiony lub podlegał 

jakiejkolwiek formie ustaleń , mających na celu zabezpieczenie lub wsparcie jakości 

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

wycofany ( np. w celu zastawiania dla potrzeb finansowania ). 



39 

 

Aktywa zastawione, które podlegają ograniczeniom w kwestii wycofania –takie jak aktywa 

wymagające uprzedniej zgody przed wycofaniem lub zastąpieniem innymi aktywami –należy 

uznać za obciążone.Nie dotyczy.Bank nie dokonuje operacji zabezpieczanych instrumentami 

finansowymi. 

Wartość bilansową aktywów w podziale na kategorie ekspozycji, jakość aktywów i całkowitą , 

wolną od obciążeń kwotę wartości bilansowej zawiera poniższa tabela: 

Formularz A – Aktywa  

Wartość 

bilansowa 

aktywów 

obciążonych ( 

w zł. )  

 

 

Wartość godziwa 

aktywów 

obciążonych ( w 

tys. zł.)  

 

 

Wartość 

bilansowa 

aktywów 

wolnych od 

obciążeń ( w 

zł.) 

 

Wartość 

godziwa 

aktywów 

wolnych od 

obciążeń ( w 

zł.) 

010 040 060 090 

010 Aktywa instytucji 

zgłaszającej 

 

- 

 

- 

 

160 624 596,79 

 

- 

030 Instrumenty 

kapitałowe 

(udziałowe)  

 

- 

 

- 

 

 

699 954,00 

 

699 954,00 

040 Dłużne papiery 

wartościowe  

 

- 

 

- 

 

 

24 742 804,64 

 

24 742 804,64 

120 Inne aktywa  - - 2 660 319,85 942 758,64 

 

Formularz B -  Zabezpieczenia otrzymane  

Wartość godziwa 

obciążonych 

zabezpieczeń 

otrzymanych lub 

wyemitowanych 

własnych dłużnych 

papierów 

Wartość godziwa 

zabezpieczeń otrzymanych 

lub wyemitowanych 

własnych dłużnych 

papierów wartościowych 

dostępnych dla celów 
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wartościowych ( w tys. 

zł.)  

 

obciążenia ( w tys. zł.)  

 010 040 

130 Zabezpieczenia otrzymane 

przez instytucję zgłaszającą 

 

- 

 

- 

150 Instrumenty kapitałowe - - 

160 Dłużne papiery wartościowe - - 

230 Inne zabezpieczenia 

otrzymane  

- 2 497 670,00 dobrze 

240 Wyemitowane własne dłużne 

papiery wartościowe inne niż 

obligacje zabezpieczone lub 

papiery typu ABS 

 

- 

 

- 

 

Formularz C – Aktywa obciążone / zabezpieczenia otrzymane i powiązane zobowiązania  

Odpowiadające 

zobowiązania 

warunkowe i udzielone 

pożyczki papierów 

wartościowych ( w tys. 

zł.)  

Aktywa, zabezpieczenia 

otrzymane i 

wyemitowane własne 

dłużne papiery 

wartościowe inne niż 

obciążone obligacje 

zabezpieczone i papiery 

typu ABS ( w tys. zł.)  

010 030 

010 Wartość bilansowa 

wybranych zobowiązań 

finansowych 

- - 

D – Informacje o istotności obciążeń  
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Nie dotyczy 

 

11. KORZYSTANIE Z ECAI ( art.444 CRR) 

Nie dotyczy. Bank nie stosuje nadawanych przez zewnętrzne instytucje , ocen wiarygodności 

kredytowej. 

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

Bank nie prowadzi transakcji walutowych i nie posiada pozycji sekurytyzacyjnych. 

l.p. Rodzaj wymogu Wymóg kapitałowy 

1 Wymóg zgodnie z art. 92 ust. 3 lit. b Nie dotyczy,działalność 

handlowa Banku w 

2020roku była nieznacząca 

więc ekspozycja zgodnie z 

art. 92 ust. 3 pkt. b, nie 

występowała 

2 Wymóg zgodnie z art. 92 ust. 3 lit. c – ryzyko walutowe nie dotyczy, w 2020roku 

Bank nie tworzył wymogu 

kapitałowego z tytułu 

ryzyka walutowe 

 

13. EKSPOZYCJA NA RYZKO OPERACYJNE ( art. 446CRR) 

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

bazowego (art. 315-316 Rozporządzenia). Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego na 

dzień 31.12.2020r.wynosi 465 970,61 złotych. 

 

2. W procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym uczestniczą: Rada Nadzorcza, Zarząd, 

Zespół zarządzania ryzykiem, analiz planowania i sprawozdawczości, jednostki i komórki 

organizacyjne Banku. Zadania poszczególnych organów, zespołów w procesie zarządzania 

ryzykiem operacyjnym określają wewnętrzne regulacje obowiązujące w Banku. Proces 

zarządzania ryzykiem obejmuje identyfikację oraz rejestrację incydentów i zdarzeń ryzyka 

operacyjnego, monitorowanie, raportowanie oraz redukowanie ryzyka operacyjnego i jest 

realizowany w sposób ciągły. 

3. System raportowania poziomu ryzyka operacyjnego obejmuje informacje dla Zarządu 

iRady Nadzorczej na temat narażenia na ryzyko operacyjne w zakresie analizy strat 

poniesionych przez Bank z tytułu zrealizowanego ryzyka operacyjnego ze szczególnym 

uwzględnieniem strat istotnych. 
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4. Suma strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanych w roku 2020 w podziale na 

rodzaje zdarzeń i kategorie zdarzeń w ramach rodzaju wyniosła: 

 Dane w złotych 

l. P. Rodzaj zdarzenia  Koszt 

rzeczywisty 

brutto 

Odzysk Koszt netto 

1, Oszustwa wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 

2, Oszustwa zewnętrzne 0,00 0,00 0,00 

3. Polityka kadrowa i bezpieczeństwo 

w miejscu pracy 

0.00 0.00 0.00 

4. Klienci , produkty i praktyki 

biznesowe 

0,00 0,00 0,00 

5. Uszkodzenia aktywów : w tym w 

kategorii zdarzeń  

4 564,53 0,00 4 564,53 

 

Zdarzenia powiązane 4 564,53 0,00 4 564,53 

6. Zakłócenia działalności i błędy 

systemów 

0,00 0,00 0,00 

7. Dokonywanie transakcji , dostawa 

oraz zarządzanie procesami 

0,00 0,00 0,00 

     

 

Zdarzenia ryzyka operacyjnego , które wystąpiły nie miały istotnego wpływu na bezpieczeństwo 

funkcjonowania banku. w ramach procesu zarządzania ryzkiem operacyjnym Bank podejmował 

działania mitygujące celem zminimalizowania występowania takich samych lub podobnych 

zdarzeń w przyszłości. Wszystkie zdarzenia , jakie wystąpiły w 2020 roku zostały poddane 

wnikliwej analizie wraz z identyfikacja przyczyn ich wystąpienia. 

W 2020 roku nie odnotowano spraw skierowanych przeciwko bankowi na drogę postępowania 

sądowego. 

W 2020 roku nie odnotowano informacji/ zgłoszeń naruszeń prawa oraz obowiązujących procedur i 

standardów etycznych, za pomocą udostępnionego pracownikom anonimowego kanału służącego 

do zgłaszania przypadków naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów 

etycznych, który to kanał umożliwia pracownikom zgłaszanie naruszeń z pominięciem drogi 

służbowej, a także z zachowaniem poufności i anonimowości tożsamości osoby dokonującej 

zgłoszenia. 

Zgodnie ze sprawozdaniem dotyczącym reklamacji , w minionym roku w Banku rozpatrzono i 

wyjaśniono 2 reklamacje klientowskie. 



43 

 

Narażenie Banku na ryzyko operacyjne w 2020 roku było umiarkowane i nie zagrażało jego 

sytuacji ekonomiczno-finansowej. Skuteczny system zarządzania ryzykiem operacyjnym 

obejmujący m.in. stale monitorowanie i pomiar powoduje , że od dłuższego czasu ryzyko 

utrzymuje się na niezmienionym poziomie. 

 

14. EKSPOZYCJE W PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH NIEUWZGLĘDNIONYCH W 

PORTFELU HANDLOWYM ( art.447CRR) 

14.1. Zróżnicowanie między ekspozycjami pod względem ich celów , wartość księgowa ( art. 

447 a-b) 

Strategiczny cel angażowania się banku w instrumenty kapitałowe wiąże się z prowadzoną 

działalnością bankową, dążeniem do poprawy rentowności, utrzymaniem wysokiego poziomu 

adekwatności i bezpiecznego poziomu ryzyk istotnych, w tym głównie ryzyka płynności, 

Na datę 31.12.2020 r. Bank był zaangażowany w ekspozycje kapitałowe , których nabycie było 

zgodne z założeniem polityki inwestycyjnej i stanowiło realizacje jego celów strategicznych. 

Poziom dokonanych inwestycji kształtował się: 

 Zestawienie papierów wartościowych według stanu na dzień 31 grudnia 20 roku 

przedstawia poniższe zestawienie. 

L.P. Wyszczególnienie  Wartość nominalna w zł 

1. Udziały 10 000,00 

2. Akcje 689 954,00 

3. Certyfikaty inwestycyjne itp. 242 804,64 

4. Obligacje skarbowe 24 500 000,00 

 RAZEM 25 442 758,64 

 

Wedlu stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku Bank posiadał ekspozycje kapitałowe w całości 

sklasyfikowane do portfel bankowego. Bank nie posiadał instrumentów finansowych będących 

przedmiotem obrotu giełdowego. 

Zgodnie z obowiązującą regulacją udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do 

aktywów trwałych wyceniane były według ceny nabycia , pomniejszonej o odpisy trwalej utraty 

wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia – jeżeli dla danego 

składnika aktywów został określony termin wymagalności , wartość w cenie nabycia można było 

przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art.35 

ust.4 w/w Ustawy. 

14.2. Rodzaje, charakter i kwoty ekspozycji z tytułu instrumentów będących przedmiotem 

obrotu giełdowego, ekspozycji w niepublicznych papierach kapitałowych w wystarczająco 

zdywersyfikowanych portfelach oraz innych ekspozycji ( art.447 c) 
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Bank posiada aktywa finansowe dostępne do sprzedaży , na które składają się akcje Banku 

Zrzeszającego  Banku BPS SA . Akcje te nie znajdują się w obrocie publicznym.W roku 2020 

Bank dokonał zakupu obligacji skarbowych . 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Bank nie posiadał instrumentów kapitałowych będących 

przedmiotem obrotu giełdowego. 

 

15. EKSPOZYCJA NA RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ PRZYPISANE POZYCJOM 

NIEUWZGLĘDNIONYM W PORTFELU HANDLOWYM ( art.448 CRR) 

 

15.1. Charakter ryzyka stopy procentowej i zasadnicze założenia oraz częstotliwość 

pomiarów ryzyka stopy procentowej ( art. 448 a) 

 

Bank dokonuje pomiaru ryzyka stopy procentowej dla produktów bilansowych wrażliwych na 

zmianę stóp procentowych (produkty pozabilansowe nie są w Banku oprocentowane). Pomiar 

ryzyka ma charakter całościowy i obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne oraz wszystkie 

waluty w przeliczeniu na PLN (odrębną analizę w podziale na waluty Bank dokonuje w przypadku 

przekroczenia przez jedną walutę lub grupę walut poziomu określonego w Instrukcji zarządzania 

ryzykiem stopy procentowej.Ekspozycja na ryzyko stopy procentowej w Księdze Bankowej 

wynika przede wszystkim ze znacznej dysproporcji między wartością aktywów i pasywów, których 

oprocentowanie może ulec zmianie w przypadku zmian rynkowych stóp procentowych 

(szczególnie w przypadku spadku stóp). Spadek oprocentowania w znacznie większym stopniu 

oddziałuje więc na spadek przychodów odsetkowych niż kosztów odsetkowych. Wahania 

rynkowych stóp procentowych mają wpływ na zysk Banku zarówno w krótkim jak i średnim 

horyzoncie czasu, wpływając również na jego wartość ekonomiczną w perspektywie 

długoterminowej.Cele strategiczne w zakresie ryzyka stopy procentowej obejmują: 

1. optymalizację wyniku odsetkowego w warunkach zmienności rynkowych stóp 

procentowych; 

2. ograniczanie negatywnego wpływu zmian stóp procentowych poprzez doskonalenie 

narzędzi pomiaru i odpowiednie kształtowanie struktury aktywów i pasywów wrażliwych 

na zmiany stóp procentowych. 

Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 

1. ograniczenie ryzyka stopy procentowej tylko do portfela bankowego i tylko do pozycji 

wynikających z produktów bilansowych; 

2. ograniczenie kwoty pozycji wrażliwych na zmiany stóp procentowych z terminami 

przeszacowania powyżej 1 roku; 

3. ograniczanie ryzyka opcji klienta poprzez dostosowywanie oprocentowania depozytów 

do oferty konkurencji. 

W celu utrzymania założonego w planach strategicznych i rocznych planach finansowych 

profilu ryzyka, Bank zmienia swoje narażenie na ryzyko stopy procentowej za pomocą 

działań związanych z: 

1. inwestowaniem (głównie poprzez sterowanie terminami zapadalności lokat o 

stałym oprocentowaniu deponowanymi w banku zrzeszającym), 

2. kredytowaniem (ustalanie parametrów produktów kredytowych), 

3. finansowaniem zewnętrznym, 
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4. ustalaniem oprocentowania, 

5. zarządzaniem terminami zapadalności / wymagalności oraz przeszacowania 

różnych portfeli. 

Bank podejmuje następujące działania: 

1. prowadzi bieżący monitoring kształtowania się najważniejszych rynkowych stóp 

procentowych na rynku lokalnym, 

2. dokonuje analiz prognoz w zakresie możliwych wariantów zachowania się rynkowych 

stóp procentowych, 

3. analizuje kształtowanie się oprocentowania poszczególnych, własnych produktów 

bankowych na tle stóp rynkowych oraz porównywalnej oferty konkurencyjnych 

banków, 

4. zarządza poszczególnymi grupami aktywów i pasywów w taki sposób, aby zapewnić 

realizację optymalnej, wysokości marży odsetkowej Banku. 

Zarząd Banku otrzymuje sprawozdania zawierające niezbędne informacje odnośnie ryzyka 

stopy procentowej w okresach miesięcznych, natomiast Rada Nadzorcza Banku w okresach 

kwartalnych. W przypadku wzrostu poziomu ryzyka raporty mogą być opracowywane 

częściej.W zakresie ryzyka stopy procentowej występują cztery podstawowe ryzyka: 

1. ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania –odnosi się głównie 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) stóp procentowych 

instrumentów generujących przychody i koszty odsetkowe, które to instrumenty mająto 

jednocześnie tesame okresy przeszacowania, 

3. 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 wportfelu bankowym i obejmują kredyty dające kredytobiorcy prawo 

spłaty przed terminem części lub całości kredytu oraz różnego rodzaju depozyty, 

pozwalające deponentom wycofać środków dowolnym momencie. Opcje klienta są na 

ogół realizowane, gdy stanowi to korzyść dla ich posiadacza i nie jest korzystne dla 

sprzedającego opcje, 

4. ryzyko krzywej dochodowości –polega na zmianie relacji pomiędzy stopami 

procentowymi odnoszącymi się do różnych terminów, a dotyczącymi tego samego 

indeksu lub rynku. 

Bank przeprowadza pomiar ryzyka stopy procentowej dla produktów bilansowych i 

pozabilansowych wrażliwych na zmiany stóp procentowych , pomiar ryzyka ma charakter         

całościowy i obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Banku. 

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej odbywa się w Banku m.in. poprzez system limitów . 

Wysokość limitów jest systematycznie weryfikowana i zatwierdzana na poziomie dostosowanym 

do akceptowalnego poziomu ryzyka. 
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15.2. Wahania w zakresie zysku , wartości gospodarczej lub innego wskaźnika używanego 

do oceny skutków szokowych zmian ( wzrostów lub spadków ) stóp procentowych ( art. 448 

b) 

Dla potrzeb sporządzenia luki terminów przeszacowania równy terminowi ich zapadalności/ 

wymagalności , a termin przeszacowania dla aktywów i pasywów wrażliwych o stopie zmiennej 

jest równy terminowi zmiany oprocentowania. 

Na dzień 31.12.2020 r. wysokość luki w Banku kształtowała się następująco: 

 
Przedział Luka niedopasowania ( zwykła) 

1 dzień -170 212,24 

Od 2 dni do 30 dni -34 987 093,66 

Od 1 do 3 m-cy 49 826 390,21 

Od 3 do 6 m-cy 39 746 673,74 

Od 6  do 12 m-cy 53 956,,88 

Od 1-3 lat 0,00 

Powyżej 3 lat 0,00 

Razem 54 469 714,93 

Bank dokonuje analizy wpływu zmian stóp procentowych na dochody oraz bilansową 

 wartość zaktualizowaną kapitału. 

Zarówno w zakresie ryzyka przeszacowania , jak i bazowego Bank posiada dodatnia lukę 

niedopasowania.  Ze względu  na dodatnią lukę niedopasowania szczególnemu badaniu poddaje 

się ryzyko stopy procentowej w przypadku spadku stóp procentowych. 

 

Uwzględniając zapisy wytycznych EBA/GL/2018/02 w sprawie zarządzania ryzykiem stopy 

procentowej z tytułu działalności zaliczanej do portfela bankowego, Bank na datę 31grudnia 2020 

roku przeprowadził wymagane w/w przepisami testy warunków skrajnych. 

 
Testy warunków skrajnych dla ryzyka stopy procentowej wykonuje się z częstotliwością 

miesięczną i kwartalnie w ramach procesu szacowania kapitału wewnętrznego.Według stanu na 

koniec grudnia 2020 roku przeprowadzono testy warunków skrajnych dla następujących rodzajów 

ryzyka stopy procentowej: 

1. dlałącznejzmiany wyniku odsetkowegodla szokowego spadku lub wzrostu stóp 

procentowych z tytułu ryzyka przeszacowania (wzrost i spadek o200 pb)i ryzyka 

bazowego(wzrost i spadek o35 pb), 

2. dlazmiany wartości ekonomicznej kapitału w ramachprzesunięcia krzywej dochodowości 

o 200 p. b (wzrost i spadek) . 

 

Na podstawie przeprowadzonych testów warunków skrajnych wykazano wysoką wrażliwość 

wyniku Banku na wystąpienie warunków skrajnych w zakresie ryzyka stopy procentowejPrzy 

występującym na koniec grudnia 2020 roku niedopasowaniu w przedziałach przeszacowania oraz 

ryzyku bazowym, test wykazał, że nagły spadku stóp procentowych może obniżyć dochód 

odsetkowy w skali 12 miesięcy . 

Natomiast test warunków skrajnych polegający na analizie wpływu skrajnej zmiany stóp 

procentowych o +/- 200pb.  na wartość ekonomiczną Banku wskazał, że według stanu na dzień 

31.12.2020 roku nastąpi spadek jej wartości o więcej niż 3,78% funduszy własnych Banku. 
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Wyniki testów wykorzystywane są przy ocenie profilu ryzyka, w procesach bieżącego 

zarządzania ryzykiem , planowania, oceny adekwatności kapitałowej oraz weryfikacji poziomu 

limitów wewnętrznych. Przeprowadzane są również testy warunków skrajnych, które obejmują 

coroczne testy wrażliwości dla poszczególnych kategorii ryzyka stopy procentowej. 

 

Wyniki testów warunków skrajnych wykorzystywane są w procesie szacowania i oceny 

adekwatności poziomu kapitału wewnętrznego Banku. 

 

 

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

 

Nie dotyczy. Bank nie prowadzi działalności sekurytyzacyjnej. 

 

 

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

17.1. Proces ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń ( art.450 CRR) 

Zasady ustalania stałych i zmiennych składników wynagradzania dla członków Zarządu oraz 

innych osób zajmujących stanowiska kierownicze, znajdują się w Polityce wynagradzania , w 

tym polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska i 

pełniących kluczowe funkcje w Banku wprowadzonej Uchwałą Zarządu oraz zatwierdzonej 

Uchwałą Rady Nadzorczej. Polityka została opracowana z uwzględnieniem przepisów 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017. w sprawie systemu 

zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej , polityki wynagrodzeń  oraz 

szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach, ustawy Prawo 

bankowe oraz Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. 

Rada Nadzorcza w 2020 roku omawiała zagadnienia oceny polityki wynagrodzeń. Z uwagi na 

skalę działalności Banku nie powoływano komisji/komitetu ds. wynagrodzeń. Bank nie 

korzystał z usług konsultanta w zakresie ustalania polityki w zakresie wynagrodzeń. 

17.2. Powiazanie między wynagrodzeniem a wynikami (art.450 b) 

W przypadku wynagrodzeń zmiennych uzależnionych od osiąganych wyników, podstawą do 

określenia łącznej wysokości  wynagrodzenia zmiennego jest ocena wg kryterium ilościowego i 

jakościowego efektów pracy osoby zajmującej stanowisko kierownicze. Rada Nadzorcza 

dokonuje oceny efektów pracy w stosunku do członków Zarządu Banku , natomiast Zarząd w 

stosunku do pozostałych stanowisk kierowniczych. Ocena efektów pracy opiera się na 

wynikach ostatnich trzech lat , w tym stopień wykonania założeń planu finansowego. 

17.3. Najważniejsze informacje dotyczące kształtowania wynagrodzeń ( 450 c)  

Polityka  wynagradzania określa zasady ustalania i wypłaty wynagrodzenia zmiennego , 

czynniki , które kształtują go oraz zasady dokonywania oceny pracy. 

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska w BS w 

Karczewie obowiązującą na dzień 31.12.2020 r. stanowiska kierownicze stanowili: 
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 Członkowie Rady Nadzorczej; 

 Członkowie Zarządu; 

 Główny księgowy. 

 Kierownicy 

 

Z uwagi na fakt ,że Bank nie udziela kredytów przekraczających 5 mln EUR oraz Bank nie posiada 

jednostek istotnych w  Rozporządzeniu 575/2013 PE , do stanowisk istotnych nie zalicza się innych 

stanowisk w Banku. 

 

17.4. Stosunek stałych składników do zmiennych składników wynagrodzeń ( art. 450 d)  

 

Przyznane poszczególnym  członkom Zarządu oraz osobom zajmującym stanowiska kierownicze w 

Banku zmienne składniki wynagrodzenia wypłacane są jednorazowo , bez odroczenia. Łączne 

zmienne składniki wynagrodzeń  przyznawane stanowiskom kierowniczym Banku nie mogą 

ograniczać zdolności Banku do zwiększenia jego bazy kapitałowej i nie mogą być wyższe niż 10% 

rocznego zweryfikowanego przez biegłego rewidenta wyniku finansowego netto za rok”n” 

 

Do składników wynagradzania zalicza się: 

 Stałe składniki pieniężne Stałe składniki 

niepieniężne 

Zmienne 

składniki 

niepieniężne 

Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 

Ryczałt miesięczny 

Nagroda z podziału nadwyżki 

Brak Brak 

Członkowie Rady Nadzorczej 

Członkowie Komisji Rewizyjnej 

Członkowie Komitetu Audytu 

Ryczałt za udział w 

posiedzeniu 

Nagroda z podziału nadwyżki 

Brak Brak 

Członkowie Zarządu- etatowi 

Główny Księgowy 

Kierownicy 

Wynagrodzenie miesięczne 

Nagroda 

Odprawa emerytalna  

Świadczenie urlopowe 

Zwrot kosztów delegacji 

Brak Brak 

 

17.5. Kryteria oceny , wyników , stanowiących podstawę uprawnień do wynagradzania 

zmiennego ( art.450 e) 

Ocena kwalifikacji członków Zarządu , jak i osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku 

odbywa się zgodnie  z zapisami regulacji Zasady polityki w zakresie oceny kwalifikacji, 

zapewnienia odpowiedniości oraz  różnorodności członków organów zarządzających oraz osób 

zajmujących stanowiska kierownicze w BS w Karczewie oraz o zasady określone w „Polityce 

wynagrodzeń zajmujących stanowiska kierownicze w BS w Karczewie”. Bank dokonuje okresowej 

oceny kwalifikacji wszystkich członków Zarządu i Rady Nadzorczej – w cyklach rocznych. Ocena 

ta jest dokonywana zgodnie z art. 22 aa ustawy Prawo bankowe- w zakresie oceny wiedzy , 

umiejętności i doświadczenia, odpowiedniego do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im 

obowiązków. 

Oceny efektów pracy Członków Zarządu dokonuje  Rada Nadzorcza a Głównego Księgowego i 

Kierowników dokonuje Zarząd. 
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Ocena efektów pracy obejmuje następujące wskaźniki Banku osiągane w ostatnich trzech  latach ( 

kryterium ilościowe) w odniesieniu do założonego Planu ekonomiczno-finansowego i Strategii 

rozwoju Banku: 

1. zysk brutto; 

2. zwrot z kapitału własnego brutto (ROE); 

3. jakość portfela kredytowego; 

4. współczynnik kapitałowy; 

5. wskaźnik płynności LCR. 

 

Oceny efektów pracy pracowników , których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil 

ryzyka w Banku dokonywana jest w oparciu o kryterium ilościowe i jakościowe.  

 

Ocenie podlega stopień wykonania wymienionych powyżej wskaźników w odniesieniu do planu 

finansowego w poszczególnych latach podlegających ocenie oraz w stosunku do założeń 

przyjętych w Planie ekonomiczno-finansowym/ Strategii rozwoju Banku na dany okres. Zmienne 

składniki są przyznawane w zaplanowanej wysokości, gdy w każdym z ostatnich trzech lat : plan w 

zakresie większości wskaźników wymienionych powyżej był zrealizowany z odchyleniami +/- 

20% lub większymi ale korzystnymi dla sytuacji finansowej Banku, a w zakresie jakości kredytów, 

by wskaźnik nie przekroczył akceptowalnego poziomu określonego w założeniach do planu. 

Niespełnienie tych warunków, może spowodować odpowiednie zmniejszenie przyznanej nagrody. 

Kryteria jakościowe oceny członków Zarządu przy przyznawaniu zmiennych składników 

wynagradzania to: 

1. uzyskane absolutorium w okresie oceny – za rok poprzedzający rok oceniany, 

2. pozytywna ocena rękojmi należytego wykonania obowiązków, zgodnie z art.22a ustawy 

Prawo bankowe, 

3. ogólna dobra ocena przez Radę Nadzorczą  realizacji zadań zawartych w planie 

ekonomiczno-finansowym w okresach objętych oceną. 

 

Kryteria jakościowe oceny Głównego Księgowego przy przyznawaniu zmiennych składników 

wynagradzania to: 

1. rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, 

2. utrzymywanie wskaźników płynności, 

3. staranne i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych. 

 

Informacje o sumie wypłaconych w 2020 roku wynagrodzeń osobom zajmującym stanowiska 

kierownicze w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 06 marca 2017 r. 

w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej , polityki wynagrodzeń 

oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego , do których w Banku zalicza się 

członków Zarządu i Głównego Księgowego: 
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2020 rok Stałe składniki 

wynagrodzeń  

Zmienne składniki 

wynagrodzeń  

Ilość osób 

Wynagrodzenie brutto 348 000,00 0,00 3 

 

Politykę rekrutacji dotyczącą wyboru członków organu zarządzającego oraz nadzorującego Banku 

zawierają „Statut Banku Spółdzielczego w Karczewie” oraz; 

 „Regulamin działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Karczewie”; 

 „Regulamin działania Zarządu Banku Spółdzielczego w Karczewie”; 

 „ Zasady oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Banku 

Spółdzielczego w Karczewie”; 

 „ Zasady oceny odpowiedniości Członków Zarządu oraz osób pełniących najważniejsze 

funkcje w Banku Spółdzielczym w Karczewie”; 

 

Liczba osób, które otrzymały wynagrodzenie w wysokości co najmniej 1 mln EUR w danym roku 

obrachunkowym: dla wynagrodzeń w przedziale między 1 mln EUR a 5 mln EUR –w podziale na 

przedziały wynagrodzeń o wielkości 500 000 EUR, a dla wynagrodzeń wyższych niż 5 mln EUR –

w podziale na przedziały wynagrodzeń o wielkości 1 mln EUR –Nie dotyczy 

 

 

18. DŹWIGNIA FINANSOWA ( art. 451 CRR) 

 

Wskaźnik dźwigni oblicza się jako miarę kapitału Banku podzieloną przez miarę ekspozycji 

całkowitej Banku i wyraża jako wartość procentową. Miara ekspozycji całkowitej jest sumą 

wartości ekspozycji z tytułu wszystkich aktywów i pozycji pozabilansowych nieodliczonych 

przy wyznaczaniu miary kapitału.Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) z 

dnia 15 lutego 2016r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do 

ujawniania informacji na temat wskaźnika dźwigni instytucji zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr 575/2013, Bank ujawnia poniższe dane:(Poziom 

stosowania –indywidualny) 

Zgodnie z zapisami regulacji wewnętrznych Banku, wskaźnik dźwigni finansowej 

kalkulowany jest przy procesie sporządzania sprawozdawczości obligatoryjnej raz na kwartał.  

Wartość wskaźnika pokazującego relację pomiędzy kapitałem Tier 1 , a wartością ekspozycji 

bilansowych i pozabilansowych na dzień 31.12.2020 r. kształtowała się na poziomie:  

DŹWIGNIA FINANSOWA 

3 Całkowite ekspozycje bilansowe  188 727 675,28 

Inne ekspozycje pozabilansowe 

17 Ekspozycje pozabilansowe wyrażone wartością nominalną brutto 5 720 933,86 

18 Korekta z tytułu konwersji na kwoty ekwiwalentu kredytowego(-) 0,00 

19 Inne ekspozycje pozabilansowe 5 720 933,86 
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20 Kapitał Tier 1 10 007 201,25 

21 Miara ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik dźwigni  194 448 609,14 

22 Wskaźnik dźwigni 5,15% 

 

Wskaźnik dźwigni finansowej opisano w obowiązującej w Banku „ Instrukcji oceny 

adekwatności kapitałowej w Banku Spółdzielczym w Karczewie” 

 

19. STOSOWANIE METODY IRB W ODNIESIENIU DO RYZYKA 

KREDYTOWEGO ( art. 452 CRR)  

 

Nie dotyczy Banku. 

 

20.  STOSOWANIE TECHNIK OGRANICZENIA RYZYKA KREDYTOWEGO  (art.453 

CRR) 

 

Bank stosuje następujące techniki ograniczania ryzyka kredytowego: 

1. Pomniejszanie podstawy tworzenia rezerw celowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw celowych na ryzyko związane z działalnością 

banków. Bank przyjmuje zabezpieczenia zgodnie z Instrukcją prawnych form zabezpieczeń 

wierzytelności Banku w Banku Spółdzielczym w Karczewie. 

2. Pomniejszanie wag ryzyka przypisywanych ekspozycjom kredytowym zabezpieczonym 

hipotecznie na nieruchomości mieszkalnej w rachunku wymogów kapitałowych na 

podstawie Rozporządzenia 575/2013 UE. Bank zarządza ryzykiem związanym 

zekspozycjami zabezpieczonymi hipotecznie, zgodnie z Instrukcją zarządzania ryzykiem 

kredytowym w Banku Spółdzielczym w Karczewie 

3. Techniki redukcji ryzyka kredytowego –zgodnie z Rozporządzeniem 575/2013 UE -

procedurę wyznaczania wymogu kapitałowego z tytułu technik redukcji ryzyka 

kredytowego w Banku opisuje Instrukcja Zarządzanie ryzykiem kapitałowym. 

4. W celu ograniczania skutków ryzyka kredytowego Bank przyjmuje zabezpieczenia. 

Przyjmowane zabezpieczenia powinny spełniać kryteria płynności, wartości oraz dostępu 

imożliwości ich kontroli, zgodnie z obowiązująca w Banku Instrukcją prawnych form 

zabezpieczeń wierzytelności oraz z Zasadami udzielania kredytów klientom 

instytucjonalnymiProcedurą tworzenia rezerw celowych. 

5. Wartość przyjmowanych zabezpieczeń powinna zapewnić odpowiedni poziom wskaźnika 

LtV przez cały okres kredytowania. 

6. Bankstale monitoruje zmiany na rynku typowych zabezpieczeń, przyjmowanych przez 

Bank, tj. rynku nieruchomości 

7. .Bank preferuje zabezpieczenia zwrotności kredytów, które pozwalają na 

a) skuteczną egzekucję należności w przypadku braku spłaty kredytów 

b) pomniejszenie podstawy tworzenia rezerw celowych, 

c) przypisanie niższych wag ryzyka ekspozycjom kredytowym w rachunku wymogu 

kapitałowego 
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8. Zaangażowanie w jeden rodzaj zabezpieczenia jako procentowy stosunek zaangażowań do 

funduszy własnych Banku w PLN. 

 

Zabezpieczenie Zaangażowanie  Limit ( %) FW Procent zaangażowania 

Hipoteka mieszkalna 16 823 345,15 300,00% 168,11% 

Hipoteka komercyjna 22 211 961,71 500,00% 221,96% 

Weksel 49 380 59,09 550,00% 493,46% 

Zastaw/przewłaszczenie 127 068,50 100,00% 1,27% 

Inne formy 

zabezpieczeń 

 

492 057,78 

 

10,00% 

 

4,92% 

 

21.  STOSOWANIE METOD ZAAWANSOWANYCH POMIARU W ODNIESIENIU DO 

RYZYKA OPERACYJNEGO ( art.454 CRR) 

 

Nie dotyczy Banku. 

Bank nie stosuje metod zaawansowanego pomiaru w odniesieniu do ryzyka operacyjnego 

 

22.  STOSOWANIE WEWNETRZNYCH MODELI POMIARU RYZYKA RYNKOWEGO    

( art. 455 CRR) 

 

Nie dotyczy Banku.  

Bank nie stosuje wewnętrznych modeli pomiaru ryzyka rynkowego. 

 

23.  WYMOGI INFORMACYJNE NA TEMAT  RYZYKA PŁYNNOŚCI ( Rekomendacja P) 

Zasady zarządzania ryzykiem płynności zostały zawarte w „Instrukcji zarządzania ryzykiem 

płynności w Banku Spółdzielczym w Karczewie”, „Polityce zarządzania ryzykiem płynności  w 

Banku Spółdzielczym w Karczewie”. Przyjęte cele strategiczne w zakresie zarządzania ryzykiem 

płynności zostały określone w „Strategii zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym w 

Karczewie”.  

Płynność w Banku to zdolność terminowego regulowania zobowiązań oraz zdolność do  

pozyskania funduszy na sfinansowanie nieoczekiwanego wycofania depozytów , zdolność do 

generowania przez Bank dodatniego salda przepływów gotówkowych w określonym horyzoncie 

czasowym w toku normalnej działalności lub w innych warunkach , które można przewidzieć , bez 

konieczności poniesienia dodatkowych kosztów. 

Podstawowym celem zarządzania płynnością finansową Banku jest dążenie do wzrostu stabilnych 

źródeł finansowania, w szczególności depozytów osób fizycznych i rolników oraz utrzymanie 

wszystkich wskaźników płynnościowych na bezpiecznych poziomach. 

Celem strategicznym Banku w zarządzaniu płynnością jest pełne zabezpieczenie jego płynności , 

minimalizacja ryzyka utraty płynności przez Bank w przyszłości oraz optymalne zarządzanie 

nadwyżkami środków finansowych. 

Cel ten jest realizowany poprzez zarządzanie ryzykiem płynności obejmujące podstawowe kierunki 

działań ( cele pośrednie): 
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1. zapewnienie odpowiedniej struktury aktywów, ze szczególnym uwzględnieniem aktywów 

długoterminowych; 

2. podejmowanie działań ( w tym działań marketingowych0 w celu utrzymania odpowiedniej 

do skali działalności stabilnej bazy depozytowej; 

3. utrzymanie nadzorczych miar płynności , w tym miar określonych w Rozporządzeniu UE. 

 

W ramach systemu zarządzania ryzykiem płynności Bank prowadzi monitoring i pomiar płynności 

finansowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami , tj. poprzez: 

 

a. codzienne monitorowanie poziomu aktywów płynnych oraz stopnia wykorzystania 

obowiązujących w tym zakresie limitów’ 

b. codzienną kontrolę środków na rachunkach nostro umożliwiającą efektywne wykorzystanie 

dostępnych środków, badanie płynności śróddziennej’ 

c. wyznaczanie osadu we wkładach deponowanych przez klientów, 

d. kontrolę przestrzegania limitów stanów gotówki w kasach Banku w ramach potrzeb , 

dokonując zasileń bądź odprowadzeni nadmiaru gotówki, 

e. analizę stopnia zrywalności depozytów terminowych i wcześniejszych spłat kredytów, 

f. analizę wskaźników stabilności bazy depozytowej. 

 

Wyniki pomiaru wraz ze stosownym opisem oraz komentarzem w formie analizy przekazywane są 

przez Zespół ds. Ryzyk bankowych: 

a. co miesiąc Zarządowi Banku – analizę ryzyka płynności , która zawiera pełne dane z 

pomiaru ryzyka płynności oraz raport dotyczący ryzyk bankowych  i oceny adekwatności 

kapitałowej ( w tym ryzyka płynności) 

b. kwartalnie Radzie Nadzorczej Banku – raport dotyczący oceny ryzyk bankowych i oceny 

adekwatności kapitałowej (  w tymryzyka płynności). 

Poziom nadzorczych miar płynności w 2020 roku kształtował się na bezpiecznym poziomie , 

znacznie wyższym aniżeli zalecane minimum. Zarówno płynność krótkoterminowa jak i 

długoterminowa były niezagrożone. Wartości miar na dzień 31.12.2020 r. przedstawiały się 

następująco ( w zł)  

Aktywa * Wartość na 31.12.2020 

A1 Podstawowa rezerwa płynności 45 149 208,99 

A2 Uzupełniająca rezerwa płynności 14 723 561,87 

A3 Pozostałe transakcje zawierane na hurtowym rynku finansowym 42 001 329,94 

A4 Aktywa o ograniczonej płynności 83 373 610,50 

A5 Aktywa niepłynne  3 207 065,63 

A6 Aktywa ogółem 164 454 776,93 

Pasywa  

B1 Fundusze własne pomniejszone o sumę wartości wymogów kapitałowych z 

tytułu ryzyka rynkowego i wymogu z tytułu ryzyka rozliczenia dostawy oraz 

ryzyka kontrahenta 

10 007 201,25 

Miary płynności Wartość 

minimalna 

Wartość 
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M1 Współczynnik udziału podstawowej i uzupełniającej rezerwy 

płynności w aktywach ogółem ( (A1+A2)/A6 

0,20 0,22 

M2 Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami 

własnymi (B1/A5) 

1,00 3,12 

*z  uwzględnieniem korekt wynikających z metodologii wyznaczania nadzorczych norm płynności  

Wielkość zgromadzonych w Banku środków w przekroju podmiotowym kształtowała się 

następująco:  

Baza depozytowa Banku Wartość na 31.12.2020 

Depozyty osób fizycznych, w tym: 89 287 709,58 

 bieżące 70 170 400,99 

 terminowe 19 117 308,59 

Depozyty pozostałych podmiotów niefinansowych, w tym: 30 739 399,22 

 bieżące 18 380 952,16 

 terminowe 12 358 447,06 

SUMA ( bez budżetu) 120 027 108,80 

Depozyty budżetu, w tym: 41 255 494,68 

 bieżące 57 772 144,47 
 

 terminowe 0,00 

SUMA ( z budżetem) 177 799 253,27 

 

W podmiotowej strukturze finansowania dominują depozyty osób fizycznych , struktura 

produktowa natomiast wskazuje na przewagę depozytów bieżących. 

Bank zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu 575/2013 jak również w        

Rozporządzeniu Delegowanym komisji 2015/61 na każdy dzień sprawozdawczy wyznacza i 

monitoruje poziom wskaźnika pokrycia wypływów netto LCR. Odnotowana na dzień 

31.12.2020 r. wartość wskaźnika wyniosła 182,50% i znacznie przewyższała poziom 

minimalny , co korzystnie świadczy o sytuacji płynnościowej Banku.  

Bank bada również wskaźnik stabilnego finansowania NSFR. Odnotowana na dzień 31.12 

2020 roku wartość wskaźnika wyniosła 173,00%i znacznie przewyższała poziom minimalny 

wskaźnika , a tym samym wskazując na korzystną sytuację finansową Banku. 

Na podstawie obowiązujących w Banku polityk i instrukcji dokonywany jest pomiar i 

monitorowanie ryzyka płynności. W trybie dziennym , tygodniowym , miesięcznym oraz 

kwartalnym przygotowywane są raporty i prognozy dotyczące ryzyka płynności , zawierające 

informacje o wielkości ekspozycji na ryzyko płynności oraz informacje na temat kształtowania 

się limitów oraz ryzyka.  

Każdego dnia roboczego wykonywana jest kalkulacja ,w okresach miesięcznych sporządza się 

zestawienie nadzorczych norm płynności. 
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Pomiar ryzyka przeprowadzany jest dla pozycji zlotowych i walutowych łącznie , ze względu 

na przeważający udział pozycji złotowych w bilansie. 

Na potrzeby monitorowania i zarządzania płynnością sporządzane są prognozy płynności 

natychmiastowej, prognozy przepływów pieniężnych dla płynności bieżącej , krótkoterminowej 

oraz średnioterminowej Banku oraz analizy głównych czynników wpływających na jej 

wielkość.  

Ryzyko płynności podlega bieżącemu monitorowaniu. Bank przeprowadza szereg testów 

warunków skrajnych. Wyniki przeprowadzonych analiz ryzyka oraz testów przedkładane są 

Zarządowi i Radzie Nadzorczej w formie raportów w okresach miesięcznych oraz 

kwartalnych. W Banku monitorowane jest wykonanie wewnętrznych limitów , stopień 

dywersyfikacji źródeł finansowania , analizowane są wyniki testów warunków skrajnych, 

przeprowadzane testy planów awaryjnych. 

Zespół ds. Ryzyk Bankowych ustala i aktualizuje wartości limitów oraz wskaźników płynności 

, które  następnie zatwierdza Zarząd Banku. Wysokość limitów ustalana jest na poziomie 

dostosowanym do akceptowanego przez Radę Nadzorczą poziomu ryzyka. 

Analizy stanowiące podstawę do określenia wartości limitów oraz ich aktualizacji sporządzane 

są w formie pisemnej. Aktualizacja limitów przeprowadzana jest minimum w okresach 

rocznych w ramach weryfikacji procedur wewnętrznych. 
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                         Oświadczenie  Zarządu 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Karczewie niniejszym oświadcza , że ustalenia opisane w 

„Informacji podlegającej ujawnieniu Banku Spółdzielczego w Karczewie”  na dzień 31 grudnia 

2020 roku są  adekwatne do stanu faktycznego , a stosowane systemy zarządzania ryzykiem jak i 

systemu kontroli wewnętrznej są odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii ryzyka Banku 

oraz charakteru prowadzonej działalności. System zarządzania ryzykiem oraz system kontroli 

wewnętrznej ocenia się jako  dostosowany do skali i profilu działania oraz generowanego ryzyka. 

Bank spełnia wymogi kapitałowe wynikające z zapisów Prawa Bankowego i Uchwał Nadzorczych 

, a fundusze własne w pełni pokrywają wszystkie ryzyka występujące w Banku.  

 

 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu 

1. Andrzej Rodak  Prezes Zarządu  ……………………………… 

2. Wiesława Leśkiewicz -  Z-ca Prezesa ……………………………. 

3. Anna Widłak – Z-ca Prezesa …………………………………… 


