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1. Bank zgodnie z wymogami określonymi w Części Ósmej Rozporządzenia Parlamentu 

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

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (zwanego dalej 

Rozporządzeniem CRR) dokonuje, w niniejszym dokumencie zwanym dalej Ujawnieniem, 

ujawnienia informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących profilu 

ryzyka Banku, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, adekwatności kapitałowej, 

polityki w zakresie wynagrodzeń oraz innych informacji. 

2. Bank w zakresie niniejszego Ujawnienia: 

1)  nie stosuje pominięcia informacji uznanych za nieistotne - informacje 

nieistotne to w opinii Banku informacje, których pominięcie lub 

nieprawidłowe ujawnienie nie powinno zmienić lub wpłynąć na ocenę lub 

decyzję użytkownika opierającego się na tych informacjach przy 

podejmowaniu decyzji ekonomicznych; 

2)  nie stosuje pominięcia informacji uznanych za zastrzeżone lub poufne - Bank 

uznaje informacje za zastrzeżone, jeżeli ich podanie do wiadomości publicznej 

w opinii Banku osłabiłoby jego pozycję konkurencyjną. Bank uznaje 

informacje za poufne, jeśli Bank zobowiązał się wobec klienta lub innego 

kontrahenta do zachowania poufności. 

3. Bank informuje, że niniejsze Ujawnienie obejmuje cały zakres ujawnianych informacji, 

określonych w Części Ósmej Rozporządzenia CRR. Z zastrzeżeniem art. 434 ust. 2 

Rozporządzenia CRR, ujawnienia informacji dokonane przez Bank w celu spełnienia 

wymogów określonych w przepisach o rachunkowości uznaje się za spełniające wymogi 

Części Ósmej Rozporządzenia CRR. 

4. Informacje ujawniane w niniejszym dokumencie zaprezentowano według stanu na dzień 

 31.12.2017 r. 

5. O ile nie zaznaczono inaczej, dane liczbowe prezentowane są w złotych, a ewentualne 

różnice w sumach i udziałach mogą wynikać z zaokrągleń kwot do pełnych złotych oraz 

zaokrągleń udziałów procentowych do dwóch miejsc dziesiętnych. 
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1. Informacje o Banku 

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej (dalej „Bank") jest zarejestrowany w Sądzie 

Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 

0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352. 

Bank jest spółdzielnią prowadzącą swoją działalność na podstawie: 

1)  ustawy z dnia 7 grudnia 2000 roku o funkcjonowaniu banków  

  spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, 

2)  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, 

3)  ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze,                   

4)  innych ustaw oraz Statutu Banku. 

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej jest zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości 

S.A. w Warszawie. 

Bank jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, którego celem funkcjonowania 

jest zapewnienie płynności i wypłacalności każdego jego uczestnika na zasadach określonych 

w Umowie Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. 

Siedzibą Banku Spółdzielczego jest miasto Biała Podlaska. 

Bank Spółdzielczy działa na terenie województwa lubelskiego oraz na terenie powiatów: 

łosickiego, siedleckiego i siemiatyckiego. 

W 2017 roku BS w Białej Podlaskiej prowadził działalność w ramach struktury 

organizacyjnej: 

1. Centrala w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska ul. Kolejowa 5 

2. Oddział w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska ul. Moniuszki 10  

3. Oddział w Hannie, 21-220 Hanna 43C 

4. Oddział w Janowie Podlaskim, 21-505 Janów Podlaski ul. 1-Go Maja 16 

5. Oddział w Rossoszu 21-533 Rossosz ul. Batalionów Chłopskich 35A              

6. Oddział w Tucznej, 21-523 Tuczna 192 

7. Oddział w Zalesiu, 21-512 Zalesie ul. Warszawska 34 

8. Oddział w Lublinie, 20-075 Lublin ul. Ewangelicka 4 

9. Filia nr 1 w Lublinie, 20-538 Lublin ul. Matki Teresy z Kalkuty 18/6 

10. Ekspozytura Terebelska, 21-500 Biała Podlaska ul. Terebelska 60B/11 

11. Ekspozytura Orzechowa, 21-500 Biała Podlaska ul. Orzechowa 34 

12. Punkt Kasowy Swory 21-500 Biała Podlaska ul. Kościelna 12 

13. Punkt Kasowy Terespol 21-550 Terespol ul. Sienkiewicza 16/1 

14. Punkt Kasowy Szpital 21-500 Biała Podlaska ul. Terebelska 57/65 
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1.1. Informacje o działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej nie prowadzi działalności poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Cele i strategie w zakresie zarządzania ryzykiem - art. 435 

Rozporządzenia CRR 

Bank, zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe, posiada system zarządzania, na który 

składają się system zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej, a także 

odpowiednia polityka wynagrodzeń wspierająca kulturę ryzyka (zarządzania ryzykiem). 

System zarządzania obejmuje procedury anonimowego zgłaszania wskazanemu Członkowi 

Zarządu, a w szczególnych przypadkach – Radzie Nadzorczej Banku, naruszeń prawa oraz 

obowiązujących w banku procedur i standardów etycznych.                

2.1. Informacje o systemie zarządzania ryzykiem, strategii i celach zarządzania w 

odniesieniu do poszczególnych kategorii ryzyka. 

W Banku funkcjonuje zorganizowany proces zarządzania ryzykiem, w którym uczestniczą 

organy Banku, komórki organizacyjne oraz pracownicy.             

Zarządzanie ryzykiem w Banku odbywa się zgodnie ze „Strategią zarządzania ryzykiem” 

przygotowaną przez Zarząd i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Banku. Strategia jest 

zgodna z założeniami „Strategii działania Banku na lata 2016-2018”. Strategia zarządzania 

ryzykiem zawiera cele strategiczne dotyczące zarządzania poszczególnymi ryzykami 

definiujące apetyt na ryzyko Banku, rozumiany jako maksymalny, akceptowalny poziom 

ryzyka jaki Bank może ponosić. Przestrzeganie akceptowalnego poziomu ryzyka (apetytu na 

ryzyko) podlega monitorowaniu oraz raportowaniu przez komórki organizacyjne Banku 

dokonujące pomiaru ryzyk, zgodnie z obowiązującymi regulacjami.    

W celu zapewnienia skutecznego i ostrożnego zarządzania Bankiem Zarząd odpowiada za 

opracowanie i wdrożenie strategii zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, w tym za 

zorganizowanie, wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem oraz, jeśli to 

konieczne – dokonania weryfikacji w celu usprawnienia tego systemu. Instrukcje i procedury 

zarządzania ryzykiem obejmują pełny zakres działalności Banku. 

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 skuteczność. 

Proces zarządzania ryzykiem obejmuje następujące działania: gromadzenie informacji, 

identyfikację i ocenę ryzyka, limitowanie ryzyka, pomiar i monitorowanie ryzyka, 

raportowanie, zastosowanie narzędzi redukcji ryzyka (działania zapobiegawcze). 

Bank identyfikuje następujące ryzyka: 

 ryzyko kredytowe, 

 ryzyko koncentracji zaangażowań, 
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 ryzyko rynkowe, rozumiane jako ryzyko walutowe,  

 ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej,  

 ryzyko operacyjne, zawierające w sobie ryzyko systemów informatycznych,  

 ryzyko płynności płatniczej,  

 ryzyko braku zgodności, 

 ryzyko kapitałowe, 

 ryzyko biznesowe (w tym wyniku finansowego), będące pochodną pozostałych ryzyk,  

zarządzane w procesie planowania,  

 ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej,  

 inne ryzyka uznane przez Bank za istotne, na podstawie „Instrukcji oceny 

adekwatności kapitałowej”, wymienione w Uchwale KNF oraz Dyrektywie UE. 

Bank stosuje metody identyfikowania i pomiaru ryzyka związanego z jego działalnością 

dostosowane do profilu, skali i złożoności ryzyka. Częstotliwość pomiaru ryzyka 

dostosowana jest do wielkości oraz charakteru poszczególnych rodzajów ryzyka w 

działalności Banku. Metody lub systemy pomiaru ryzyka, a w szczególności ich założenia, są 

poddawane okresowej ocenie.  

Bank wprowadza odpowiednie do skali i złożoności działalności limity wewnętrzne 

ograniczające poziom ryzyka występującego w poszczególnych obszarach działania Banku. 

Procedury wewnętrzne określają zasady ustalania i aktualizowania wysokości limitów oraz 

częstotliwość ich monitorowania przestrzegania i raportowania. Poziom limitów 

wewnętrznych jest dostosowany do akceptowanego przez Radę Nadzorczą Banku ogólnego 

poziomu ryzyka Banku.  

Bank wdraża i utrzymuje system informacji zarządczej. Zakres oraz szczegółowość 

sprawozdań wewnętrznych są dostosowane do rodzaju raportowanego ryzyka oraz odbiorców 

informacji. Rzetelność, dokładność oraz aktualność dostarczanych informacji zapewnia 

wprowadzony w Banku system kontroli wewnętrznej.  

1) Ryzyko kredytowe jest to ryzyko nie wywiązania się kontrahenta Banku z obowiązku 

zwrotu udzielonych kontrahentowi przez Bank należności - utraty przyszłych przepływów w 

wyniku niewypłacalności kontrahenta; ryzyko to wpływa w sposób najbardziej istotny na 

działalność Banku, ponieważ niespłacenie udzielonych należności wiąże się z poniesieniem 

przez Bank ewentualnych dużych strat.  

Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym jest utrzymywanie 

stabilnego i zrównoważonego pod względem, jakości i wartości portfela kredytowego 

równocześnie cechującego się wysoką dochodowością oraz bezpieczeństwem rozumianym 

jako minimalizacja ryzyka wystąpienia kredytów zagrożonych. W celu osiągania 

długofalowych zamierzeń w zakresie ryzyka kredytowego, w Banku badaniu poddaje się 

czynniki ryzyka zmian makroekonomicznych oraz ryzyka rezydualnego. 

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

Bank zarządza:  

 ryzykiem kredytowym,  

 ryzykiem koncentracji zaangażowań,  
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 ryzykiem kredytowym ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie,  

 ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych,  

 ryzykiem rezydualnym. 

W procesie zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku uczestniczą:  

 Rada Nadzorcza - określa cele strategiczne w zakresie zarządzania ryzykiem 

kredytowym w Banku, które zostały ujęte w Strategii zarządzania ryzykiem. Rada 

Nadzorcza sprawuje nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem kredytowym w 

Banku; 

 Zarząd Banku - kieruje bieżącą jego działalnością i jest odpowiedzialny za 

odpowiednie ukształtowanie i zarządzanie działalnością kredytową; 

 Prezes Zarządu - nadzoruje obszar ryzyka kredytowego, któremu podlegają m.in.: 

Komitet Kredytowy, Zespół Zarządzania Ryzykami i Analiz, Zespół Analityków oraz 

Stanowisko ds. compliance i kontroli wewnętrznej;  

 Wiceprezes ds. handlowych - nadzoruje działalność Zespołu Produktów Kredytowych 

oraz Stanowiska wierzytelności trudnych; 

 Członek Zarządu ds. analiz i monitoringu – którego główne zadania w zakresie ryzyka 

kredytowego to m.in.: 

 współtworzenie i nadzór nad realizacją polityki kredytowej i handlowej w 

Oddziałach Banku, 

 nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych oraz współpraca w 

ramach posiadanych kompetencji z jednostkami organizacyjnymi Banku, 

 nadzór nad bezpieczeństwem finansowym Banku; 

 Komitet Kredytowy - do kompetencji którego należy wydawanie opinii 

poprzedzających podjęcie decyzji kredytowej lub decyzji dotyczącej należności 

trudnej przez Zarząd Banku;   

 Zespół Analityków - odpowiedzialny  za  realizację  zadań  w obszarze ryzyka 

kredytowego oraz zleconych przez władze Banku;  

 Zespół Produktów Kredytowych - odpowiedzialny  za  realizację  zadań  w obszarze 

ryzyka kredytowego oraz zleconych przez władze Banku  

 Kierownicy jednostek sprzedażowych - odpowiedzialni są za identyfikację ryzyka 

kredytobiorców ocenianych i monitorowanych w poszczególnych jednostkach 

organizacyjnych Banku, podejmowanie decyzji kredytowych zgodnych z otrzymanym 

pełnomocnictwem oraz za przygotowanie analiz własnego portfela kredytowego; 

 Zespół Zarządzania Ryzykami i Analiz - odpowiedzialny m.in. za opracowanie 

propozycji rodzajów i wysokości limitów wewnętrznych, analiz ryzyka kredytowego 

oraz za współudział w opracowaniu wewnętrznych regulacji Banku; 

 Zespół Administracji i Monitoringu Transakcji odpowiedzialny za: weryfikację oceny 

wartości i adekwatności proponowanego zabezpieczenia transakcji obciążonej 

ryzykiem, w tym weryfikację oceny wartości oraz oceny ryzyka przyjęcia na 

zabezpieczenie nieruchomości, o monitoring sytuacji ekonomicznej kredytobiorców, 

monitoring zabezpieczeń transakcji kredytowych oraz ocenę ich wartości, o 

przygotowanie propozycji klasyfikacji ekspozycji kredytowych oraz propozycji 

tworzenia i rozwiązywania rezerw celowych, zgodnie z nadanymi kompetencjami; 
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 Stanowisko ds. compliance i kontroli wewnętrznej - stanowisko zajmujące się m.in. 

identyfikacją i monitorowaniem ryzyka braku zgodności, zajmuje się również 

przeprowadzaniem w jednostkach i komórkach organizacyjnych Banku kontroli 

planowanych i doraźnych; 

 Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS dokonująca, w ramach audytu 

wewnętrznego, badania i oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania 

ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym oraz przeprowadzająca kontrolę 

prawidłowości przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem kredytowym, w tym 

ryzykiem koncentracji, ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych oraz 

ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. Bank zarządza ryzykiem 

kredytowym zarówno w odniesieniu do pojedynczej transakcji jak i do całego portfela 

kredytowego. 

Proces zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku obejmuje:  

 identyfikację czynników ryzyka kredytowego,  

 ocenę oraz ustalenie dopuszczalnych norm ryzyka kredytowego (limity),  

 monitorowanie, pomiar i raportowanie ryzyka, 

 wdrażanie technik redukcji ryzyka, 

 wyliczenie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego, 

 kontrolę zarządzania ryzykiem kredytowym.  

 

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w odniesieniu do łącznego zaangażowania kredytowego 

przeprowadzane jest za pomocą: 

1) dywersyfikacji oraz monitorowania i raportowania ryzyka kredytowego z tytułu 

koncentracji, związanego ze zbyt dużym zaangażowaniem Banku:  

a) wobec pojedynczych podmiotów oraz podmiotów powiązanych kapitałowo lub 

organizacyjnie (wysokie zaangażowanie), 

b) suma dużych zaangażowań. 

c) w ten sam sektor gospodarczy, 

d) wobec tego samego produktu, 

e) w ten sam rodzaj zabezpieczenia, 

f) w ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie, 

g) w detaliczne ekspozycje kredytowe. 

2) monitorowania i raportowania jakości portfela (badanie szkodowości kredytów 

w poszczególnych segmentach klientów, branżach, regionach itp.); 

3) monitorowania i raportowania adekwatności dokonywanych odpisów i wielkości 

tworzonych rezerw na należności zagrożone; 

4) analizy migracji ekspozycji pomiędzy poszczególnymi kategoriami ryzyka; 

5) monitorowania ekspozycji zagrożonych, ich struktury, czynników ryzyka; 

6) monitorowania kredytów udzielanych podmiotom i osobom, o których mowa w art. 79 

ustawy Prawo bankowe; 

7) przedsięwzięć organizacyjno-kadrowych, polegających w szczególności na: 
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a) organizacji bezpiecznych systemów podejmowania decyzji kredytowych, 

b) prawidłowym przepływie informacji, 

c) odpowiednim doborze i szkoleniu kadr, 

d) nadzorze nad działalnością kredytową. 

Proces zarządzania ryzykiem kredytowym pojedynczej transakcji/kredytobiorcy obejmuje:  

1) stosowanie metodyki oceny zdolności kredytowej; 

2) bieżący monitoring; 

3) przegląd ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych; 

4) windykację i nadzór nad kredytami zagrożonymi; 

5) kontrolę procesu kredytowego w odniesieniu do transakcji zawartych z danym 

kredytobiorcą. 

W procesie zarządzania ryzykiem kredytowym ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie oraz 

ekspozycji detalicznych, Bank realizuje zasady określone w Rekomendacji S oraz w 

Rekomendacji T Komisji Nadzoru Finansowego.  

W celu zabezpieczania i ograniczania ryzyka kredytowego Banku wykorzystuje procedury 

wewnętrzne dotyczące zarządzania ryzykiem kredytowym, w tym odpowiednią strukturę 

organizacyjną, plany awaryjne, system limitów oraz przyjęte metodyki oceny zdolności 

kredytowej i proces monitorowania jakości ekspozycji kredytowych i zabezpieczeń. 

Stosowane, monitorowane i raportowane limity wewnętrzne służą zapewnieniu właściwego 

poziomu ryzyka kredytowego w Banku i stanowią system ostrzegania przed nieplanowanymi 

zmianami profilu ryzyka Banku. Ważnym elementem procesu ograniczania ryzyka 

kredytowego są prawne zabezpieczenia wierzytelności. Wysokość i rodzaj zabezpieczenia 

zależą od poziomu ryzyka kredytowego transakcji. Za prawidłowość prowadzenia 

monitoringu odpowiedzialny jest Zespół Administracji i Monitoringu Transakcji. W Banku 

prowadzony jest systematyczny monitoring sytuacji ekonomicznej kredytobiorców oraz 

zabezpieczeń. Na pokrycie ryzyka związanego z działalnością kredytową, Bank dokonuje 

odpisów na rezerwy celowe.   

Bank zwiększając skuteczność procesu zarządzania ryzykiem kredytowym w zakresie 

pojedynczych transakcji kredytowych oraz oceny wiarygodności klientów współpracuje z 

Biurem Informacji Kredytowej oraz Biurem Informacji Gospodarczej. 

Do aktualizacji ocen wartości nieruchomości przyjmowanych na zabezpieczenie Bank 

korzysta z bazy systemu AMRON. Kompetencje do podejmowania decyzji kredytowych 

ustalane są z uwzględnieniem zasad rozdzielenia funkcji operacyjnej od oceny ryzyka 

kredytowego. 

2) Ryzyko rezydualne jest ryzykiem związanym ze stosowaniem przez Bank technik 

redukcji ryzyka kredytowego, które mogą być mniej efektywne niż oczekiwano.                   

Celem zarządzania ryzykiem rezydualnym w Banku jest monitorowanie tego ryzyka, 

zapewnienie skuteczności technik redukcji ryzyka kredytowego i eliminowanie ryzyka 

związanego ze stosowaniem zabezpieczeń kredytowych.  

Zarządzanie ryzykiem rezydualnym w Banku obejmuje: 

1) wyznaczenie profilu ryzyka Banku, 

2) identyfikację czynników ryzyka rezydualnego, 
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3) monitorowanie ryzyka rezydualnego,  

4) raportowanie w sprawie ryzyka rezydualnego, 

5) podejmowanie czynności mających na celu ograniczanie ryzyka rezydualnego, 

6) wdrożenie systemu kontroli procesu zarządzania ryzykiem rezydualnym w Banku. 

 

W procesie bezpośredniego zarządzania ryzykiem rezydualnym uczestniczą: 

 Rada Nadzorcza sprawująca nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem 

rezydualnym; 

 Zarząd Banku sprawujący główną funkcję zarządczą w procesie zarządzania ryzykiem 

rezydualnym w Banku. Bezpośredni nadzór nad zarządzaniem ryzykiem rezydualnym 

w Banku sprawuje Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych;  

 Komitet Kredytowy opiniujący warunki udzielania kredytów i gwarancji, ze 

szczególnym uwzględnieniem ich zabezpieczeń;  

 Zespół Analityków Kredytowych opiniujący warunki udzielania kredytów i gwarancji, 

ze szczególnym uwzględnieniem ich zabezpieczeń;  

 Zespół Zarządzania Ryzykami i Analiz, sporządzający raporty dotyczące ryzyka 

rezydualnego; 

 Stanowisko Wierzytelności Trudnych wraz z Zespołem Administracji i Monitoringu 

Transakcji, odpowiedzialne za windykację oraz przekazywanie informacji o profilu 

ryzyka rezydualnego Banku;  

 Kierownicy jednostek/komórek organizacyjnych Banku pełniący kontrolę 

funkcjonalną;  

 Komórka audytu wewnętrznego Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS 

przeprowadzająca kontrolę nad przebiegiem procesu zarządzania ryzykiem 

rezydualnym; 

 Wszyscy pracownicy kredytowi, odpowiedzialni za przestrzeganie regulacji 

wewnętrznych Banku obejmujących procedury związane z ustanawianiem i 

monitorowaniem zabezpieczeń. 

Bank stosuje następujące techniki ograniczania ryzyka kredytowego: 

1) Pomniejszanie podstawy tworzenia rezerw celowych zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zasad tworzenia rezerw 

celowych na ryzyko związane z działalnością banków (Dz.U. z 2015r., poz. 2066 

z późniejszymi zmianami). Bank przyjmuje zabezpieczenia zgodnie z Instrukcją 

prawnych form zabezpieczenia wierzytelności. 

2) Pomniejszanie wag ryzyka przypisywanych ekspozycjom kredytowym 

zabezpieczonym hipotecznie na nieruchomości mieszkalnej w rachunku 

wymogów kapitałowych na podstawie Rozporządzenia CRR. 

Monitorowanie ryzyka rezydualnego odbywa się w dwóch obszarach: 

1) w zakresie pojedynczej zabezpieczonej ekspozycji kredytowej 

2) w odniesieniu do portfela ekspozycji kredytowej. 

W zakresie pojedynczej zabezpieczonej ekspozycji kredytowej Bank monitoruje: 

1) jakość i wartość przyjmowanych zabezpieczeń przed udzieleniem kredytu, zgodnie 

z Instrukcja prawnych form zabezpieczenia wierzytelności, 
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2) jakość i wartość rynkową zabezpieczeń w trakcie trwania umowy kredytowej, 

zgodnie z Instrukcją monitoringu ekspozycji kredytowych; 

3) jakość i wartość (wskaźnik LtV) zabezpieczeń w formie hipoteki zgodnie z 

Instrukcją zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych 

hipotecznie. 

 

W odniesieniu do portfela ekspozycji kredytowych Bank monitoruje: 

1) sytuację gospodarczą, zmiany koniunktury mogące mieć wpływ na wartość 

zabezpieczeń, ze szczególnym uwzględnieniem zmian cen nieruchomości; 

2) wskaźniki jakości kredytów, ze szczególnym uwzględnieniem kredytów 

zabezpieczonych hipotecznie; 

3) wskaźniki pokrycia ekspozycji zagrożonych rezerwami; 

4) efekty działań restrukturyzacyjnych i windykacyjnych; 

5) przestrzeganie wewnętrznych regulacji przez pracowników kredytowych – w ramach 

sprawowania kontroli wewnętrznej; 

6) przestrzeganie zasad w zakresie tworzenia rezerw celowych oraz wyznaczania 

wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego; 

7) zgodność wewnętrznych regulacji obowiązujących w Banku z przepisami 

zewnętrznymi, zgodnie z Instrukcją zarządzania ryzykiem braku zgodności. 

Raportowanie w obszarze ryzyka rezydualnego do Zarządu i Rady Nadzorczej odbywa się w 

cyklach półrocznych. 

 

3) Ryzyko koncentracji jest to zagrożenie wynikające z nadmiernych koncentracji z tytułu 

ekspozycji wobec poszczególnych klientów, grup powiązanych klientów, klientów 

działających w tym samym sektorze gospodarki, prowadzących tę samą działalność lub 

dokonujących obrotu tymi samymi towarami, podmiotów należących do grupy kapitałowej 

banku (zarówno w ujęciu transgranicznym, jak i krajowym), ekspozycji denominowanych w 

tej samej walucie lub indeksowanych do tej samej waluty, z tytułu stosowanych technik 

ograniczenia ryzyka kredytowego oraz dużych pośrednich ekspozycji kredytowych, takich 

jak pojedynczy wystawca zabezpieczenia, charakteryzujących się potencjałem do 

generowania strat na tyle dużych, by zagrozić kondycji finansowej banku lub zdolności do 

prowadzenia podstawowej działalności lub doprowadzić do istotnej zmiany profilu ryzyka 

banku. 

Bank identyfikuje oraz monitoruje ryzyko kredytowe z tytułu łącznych koncentracji 

zaangażowań:  

1) wobec pojedynczych podmiotów oraz podmiotów powiązanych kapitałowo lub 

organizacyjnie (wysokie zaangażowanie); 

2) sumy dużych zaangażowań powyżej 10% funduszy własnych; 

3) wobec osób wewnętrznych (zgodnie z art. 79 Prawo Bankowe); 

4) wobec grup podmiotów o wspólnych uwarunkowaniach sytuacji ekonomicznej; 

5) w ten sam sektor gospodarki; 

6) wobec tego samego produktu; 

Ryzyko koncentracji występujące w Banku jest przedmiotem nadzoru ze strony Zarządu 

Banku. Zarząd Banku odpowiada za zorganizowanie procesu zarządzania ryzykiem 
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koncentracji, w tym podział obowiązków dotyczących zarządzania tym ryzkiem, nadzór nad 

efektywnością tego procesu oraz zapewnia adekwatny i skuteczny system kontroli 

wewnętrznej w odniesieniu do działalności banku w zakresie ryzyka koncentracji. 

Bank posiada wewnętrzne procedury zarządzania ryzykiem koncentracji odnoszące się do 

identyfikacji, pomiaru, monitorowania oraz kontroli ryzyka koncentracji. Wdrożone 

procedury zawierają odpowiednią do skali i złożoności działalności strukturę limitów 

wewnętrznych ograniczających ryzyko koncentracji, podział zadań i obowiązków 

poszczególnych komórek w tym obszarze. Raportowanie odbywa się w ramach systemu 

informacji zarządczej w cyklach kwartalnych dla Zarządu Banku i cyklach półrocznych dla 

Rady Nadzorczej. Zespół Zarządzania Ryzykami i Analiz powiadamia Zarząd Banku w trybie 

comiesięcznym o przekroczeniu limitów wewnętrznych Banku oraz przekroczeniu limitów 

zewnętrznych, przyczynach przekroczenia i działaniach podejmowanych przez komórki 

organizacyjne Banku odpowiedzialne za przestrzeganie obowiązujących norm. Proces 

zarządzania ryzykiem koncentracji podlega badaniu i ocenie w ramach systemu kontroli 

wewnętrznej oraz w ramach systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności. 

4) Ryzyko operacyjne to  możliwość wystąpienia straty wynikającej z niedostosowania 

lub zawodności procesów wewnętrznych, ludzi, wadliwego funkcjonowania systemów 

technicznych lub ze zdarzeń zewnętrznych innych niż związane ze zmieniająca się sytuacją 

ekonomiczną, obejmujące również ryzyko prawne; 

Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym jest ograniczenie 

możliwości wystąpienia nieoczekiwanych strat z tytułu zdarzeń ryzyka operacyjnego poprzez 

wdrożenie skutecznego i adekwatnego do aktualnego profilu ryzyka procesu zarządzania 

ryzykiem operacyjnym, budowę świadomości pracowników poprzez odpowiednie szkolenia i 

działania zarządcze, a także poprzez wdrożenie skutecznego systemu monitorowania ryzyka i 

kontroli wewnętrznej. Bank dostosował system zarządzania ryzykiem operacyjnym do 

zaleceń wynikających z Rekomendacji M Komisji Nadzoru Finansowego stanowiącej zbiór 

zasad dobrych praktyk w zakresie ostrożnego i stabilnego zarządzania ryzykiem operacyjnym 

w bankach, Rekomendacji D dotyczącej zarządzania obszarami technologii informacyjnej i 

bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach. 

System zarządzania ryzkiem operacyjnym składa się z następujących etapów: 

 Identyfikacji ryzyka obejmującego wszystkie istotne obszary działalności Banku, 

poprzez m.in. prowadzenie rejestru zdarzeń i strat operacyjnych, rejestru skarg czy 

przeprowadzenia testów warunków skrajnych w obszarze ryzyka operacyjnego. 

 Ocenę ryzyka (pomiar) obejmującego zbieranie danych o zdarzeniach operacyjnych, 

ich przyczynach, częstotliwości występowania oraz stratach z nim związanych. 

 Monitorowanie i raportowanie polegające na analizie zarejestrowanych zdarzeń 

operacyjnych, wielkości poniesionych strat na następnie zaraportowanie odpowiednim 

szczeblom kierownictwa Banku celem dostarczenia niezbędnych informacji do 

podejmowania decyzji. 

 Działania zabezpieczające - działania prewencyjne, związane z identyfikacją 

i monitoringiem ryzyka prowadzenia operacji, rozpoznawaniem i zapobieganiem 

powstawaniu zdarzeń ryzyka operacyjnego w trakcie codziennej działalności,  
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 Osłabianie i niwelowanie skutków zaszłych zdarzeń poprzez przygotowanie 

odpowiednich procedur i sposobów reagowania pracowników Banku na wypadek 

zajścia zdarzenia ryzyka operacyjnego, a także poprzez dokonanie przeniesienia 

ryzyka na inne podmioty w przypadku opłacalności i dostępności takiej metody dla 

danego rodzaju ryzyka. 

 Transfer ryzyka poprzez przeniesienie części lub całości ryzyka związanego z danym 

zagrożeniem na podmiot zewnętrzny.   

Organizacja zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku jest złożona z trzech poziomów: 

 Poziom pierwszy – podstawowy stanowią wszyscy pracownicy Banku, 

 Poziom drugi – osoby kierujące komórkami organizacyjnymi i jednostkami 

organizacyjnymi Banku, pełniące kontrolę funkcjonalną, 

 Poziom trzeci – nadrzędny, realizowany przez Zespół Zarządzania Ryzykiem i 

Analiz, obejmujący zarządzanie ryzykiem operacyjnym w skali całego Banku. 

Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór nad skutecznością systemu zarządzania ryzykiem 

operacyjnym, zatwierdza strategiczne dokumenty w obszarze zarządzania ryzykiem 

operacyjnym, dokonuje okresowej oceny polityki zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz 

zatwierdza strukturę organizacyjną powołaną w celu zarządzania tym ryzykiem. 

Zarząd Banku odpowiada za opracowanie systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym, jego 

wdrożenie, zapewnienie jego spójności z polityką oraz właściwe funkcjonowanie tego sytemu 

w Banku.  

Zespół Zarządzania Ryzykiem i Analiz pełni funkcję jednostki ds. zarządzania ryzykiem 

operacyjnym w obszarze identyfikacji, pomiaru i monitorowania ryzyka, ma za zadanie 

gromadzenie informacji o zdarzeniach ryzyka operacyjnego otrzymywanych od pracowników 

Banku. Zespół tworzy bazy danych oraz wieloprzekrojowe analizy ryzyka operacyjnego – 

prezentowane członkom Zarządu oraz Radzie Nadzorczej.  

Stanowisko ds. compliance i kontroli wewnętrznej ma za zadanie kontrolę i ocenę sprawności 

działania systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz dokonywanie regularnych 

przeglądów prawidłowości przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem, obowiązujących w 

Banku. Stanowisko ds. compliance i  kontroli wewnętrznej nie pełni bezpośrednio funkcji 

zarządzania ryzykiem, natomiast dostarcza obiektywnej oceny efektywności, adekwatności i 

skuteczności funkcjonującego systemu zarządzania oraz jakości przeprowadzanych operacji 

bankowych. 

Stanowiska kierownicze komórek jednostek organizacyjnych mają za zadanie sprawować 

kontrolę wewnętrzną (funkcjonalną) nad pracą nadzorowanych obszarów ryzyka Banku. 

Identyfikacja i zapobieganie powstawania ryzyka operacyjnego towarzyszącego w 

wykonywaniu codziennych czynności to również zadania Kierowników komórek i jednostek 

organizacyjnych. 

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym na poziomie pracowników banku obejmuje 

rozpoznawanie i zapobieganie powstawaniu ryzyka operacyjnego w trakcie realizacji 

codziennych czynności. 

Bank określa akceptowalny poziom ryzyka operacyjnego (apetyt na ryzyko) oraz limity 

tolerancji dla klas zdarzeń rozumianych jako rodzaje zdarzeń ujęte w Załączniku nr 1 do 
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Rekomendacji M. 

W celu zapobieganiu występowaniu ryzyka stosowane są następujące metody: 

1) kontrola wewnętrzna (funkcjonalna), 

2) odpowiednie procedury dotyczące dokonywania operacji i limity w zakresie 

podejmowania decyzji, mające na celu ograniczenie strat mogących powstać z 

tytułu błędów popełnianych przez ludzi, 

3) automatyzacja wykonywania czynności stosowana w celu zapobiegania błędom 

ludzkim, 

4) szkolenia wewnętrzne dla pracowników mające na celu uświadomienie istnienia 

ryzyka i sposobów zapobiegania występowania ryzyka, 

5) przekazywanie bieżących informacji na temat istotnych zdarzeń ryzyka 

operacyjnego, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się ryzyka, 

6) monitorowanie zdarzeń ryzyka operacyjnego, gromadzenie informacji 

dotyczących ryzyka i ich okresowa analiza, 

7) okresowe raportowanie na temat poziomu ryzyka i obszarów szczególnie 

narażonych na ryzyko. 

System raportowania poziomu ryzyka operacyjnego obejmuje informację kwartalną dla 

Zarządu i półroczną Rady Nadzorczej Banku na temat narażenia Banku na ryzyko 

operacyjne. 

 

5)   Ryzyko stopy procentowej jest to część ryzyka rynkowego, wynikające z narażenia 

aktualnego i przyszłego wyniku finansowego Banku (głównie wyniku odsetkowego) oraz 

posiadanych kapitałów (funduszy) na niekorzystny wpływ zmian niezależnych od Banku 

rynkowych stóp procentowych.  

W ramach ryzyka stopy procentowej, Bank wyróżnia następujące kategorie ryzyka: 

ryzyko bazowe, ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania, ryzyko opcji klienta, 

ryzyko zmiany kształtu krzywej dochodowości. 

Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest 

maksymalizacja marży odsetkowej w warunkach zmienności rynkowych stóp procentowych 

oraz ograniczanie negatywnego wpływu zmian stóp procentowych poprzez doskonalenie 

narzędzi pomiaru.  

Jednostkami odpowiedzialnymi za zarządzanie w Banku ryzykiem stopy procentowej są: 

Rada Nadzorcza, Zarząd, Główny Księgowy, Zespół Zarządzania Ryzykami i Analiz, 

Stanowisko ds. compliance i kontroli wewnętrznej, Spółdzielnia Systemu Ochrony 

Zrzeszenia BPS, pozostałe komórki i jednostki organizacyjne w ramach zadań przypisanych 

w obowiązujących procedurach.  

 

Bank do pomiaru stopnia narażenia na ryzyko stopy procentowej stosuje: 

1. metodę luki stopy procentowej (jako podstawowe narzędzie analityczne), 

2. metodę symulacji zmian dochodu odsetkowego,  

3. analizę podstawowych wskaźników związanych z ryzykiem stopy procentowej. 

Ryzyko stopy procentowej jest ograniczane poprzez system limitów i odpowiednie 

kształtowanie struktury aktywów i pasywów. 
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Bank określił następujące limity wspomagające zarządzanie ryzykiem stopy procentowej: 

 limity zmian dochodu odsetkowego na skutek niedopasowania pomiędzy aktywami i 

pasywami w przedziałach przeszacowania do 12 m-cy, 

 limit na ryzyko bazowe, 

 limit krzywej dochodowości, 

 limity ograniczające ryzyko opcji klienta, 

 wymagany poziom marży odsetkowej.  

 

Wewnętrzne regulacje Banku dotyczące zarządzania ryzykiem stopy procentowej, 

uwzględniają kluczowe zagadnienia zawarte w rekomendacjach oraz zasady i normy 

określone w regulacjach prawnych. Obowiązujący w Banku System Informacji Zarządczej  

zakłada kwartalną częstotliwość raportowania wyników pomiaru tego ryzyka dla Zarządu 

oraz półroczną dla Rady Nadzorczej Banku. 

Proces zarządzania ryzykiem stopy procentowej podlega badaniu i ocenie w ramach systemu 

kontroli wewnętrznej, oraz w ramach systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności. 

 

6) Ryzyko walutowe jest to ryzyko niekorzystnych zmian kursów walut obcych w stosunku 

do PLN, prowadzących do powstania znacznych strat w przypadku otwartych pozycji w 

walutach obcych; zmienność kursów walut związana jest z czynnikami całkowicie 

niezależnymi od Banku. Celem polityki zarządzania ryzykiem walutowym jest zawieranie 

transakcji o takiej strukturze oraz warunkach, które w najbardziej efektywny sposób 

zabezpieczają Bank przed potencjalnymi stratami z tytułu zmian kursów walutowych 

minimalizując związane z nim ryzyko.     

Proces zarządzania ryzykiem rynkowym obejmuje następujące etapy: identyfikację ryzyka, 

pomiar i monitorowanie ryzyka, limitowanie oraz raportowanie ryzyka. W okresie 

przeprowadzanego audytu Bank posiadał pisemną strategię, politykę i instrukcję, które 

odnoszą się swoim zakresem do obszaru zarządzania ryzykiem walutowym. Procedury te 

określają podział obowiązków oraz sposób realizacji czynności związanych z procesem 

zarządzania ryzykiem. 

Skala działalności walutowej Banku może być określona jako nieznacząca. Obowiązujący w 

Banku limit całkowitej pozycji walutowej w wysokości 2% funduszy własnych wskazuje na 

minimalizowanie ryzyka walutowego i jednocześnie eliminuje konieczność tworzenia 

wymogu kapitałowego z tego tytułu. Poziom ryzyka kursowego na jakie narażony jest Bank, 

wynikającego z otwartych pozycji walutowych, jest niski. Tym samym wrażliwość wyniku 

finansowego i kapitału na zmianę parametru jakim jest kurs waluty jest niewielka. Przyjęty w 

Banku system limitów jest odpowiedni do poziomu zaangażowania Banku w działalność 

obciążoną ryzykiem walutowym i do profilu tego ryzyka, zatem w sposób wystarczający 

ograniczają ryzyko walutowe.  

Zarządzanie ryzykiem kursowym, wynikającym z niedopasowania aktywów i pasywów 

dewizowych, przekraczającym ustalone i zatwierdzone przez Zarząd limity, polega na 

zawieraniu takich transakcji, których wykonanie sprowadzi pozycje walutowe Banku do 

limitów wymaganych na koniec dnia roboczego. 

W Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej organami uczestniczącymi w procesie 

zarządzania ryzykiem walutowym są: Rada Nadzorcza, która sprawuje nadzór nad 
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zgodnością polityki Banku w zakresie ryzyka walutowego ze strategią i planem finansowym 

Banku oraz nad adekwatnością i skutecznością systemu zarządzania tym ryzykiem, Zarząd, 

który zapewnia zorganizowanie skutecznego systemu zarządzania ryzykiem walutowym. 

Czynności w procesie zarządzania ryzykiem prowadzone są także przez Zespół Zarządzania 

Ryzykami i Analiz, Zespół Finansowo - Księgowy, Zespół Produktów Depozytowych i 

Obsługi Kasowej. 

Bank określa rodzaje limitów w Instrukcji zarządzania ryzykiem walutowym. Przyjęty w 

Banku system limitów jest odpowiedni do poziomu zaangażowania Banku w działalność 

obciążoną ryzykiem walutowym i do profilu tego ryzyka, zatem w sposób wystarczający 

ograniczają ryzyko walutowe. Monitoring wykorzystania limitu w zakresie ryzyka 

walutowego realizowany jest w Zespole Zarządzania Ryzykami Analiz, który przeprowadza  

również testy warunków skrajnych, w których bada wpływ niekorzystnej zmiany kursów 

walut na wynik finansowy i fundusze własne Banku. Zasady raportowania wyników pomiaru 

ryzyka stopy procentowej określono w Instrukcji sporządzania informacji zarządczej. 

Regulacja zakłada kwartalną częstotliwość raportowania wyników pomiaru tego ryzyka dla 

Zarządu oraz półroczną dla Rady Nadzorczej Banku. Informacje na temat ryzyka 

przekazywane są przez Zespół Zarządzania Ryzykami i  Analiz. 

 

6)  Ryzyko płynności zostało opisane w rozdziale dotyczącym wymogów informacyjnych 

na temat podejścia do ryzyka płynności zgodnie z Rekomendacją 18 Rekomendacji P w 

niniejszym dokumencie.  

 

7)  Ryzyko kapitałowe to ryzyko wynikające z niedostosowania wielkości funduszy 

własnych do skali i złożoności działalności prowadzonej przez Bank oraz ewentualnej 

trudności Banku w pozyskaniu dodatkowego kapitału, w szczególności, gdy proces ten musi 

być przeprowadzony szybko lub w czasie niesprzyjających warunków rynkowych. 

Celem strategicznym w zakresie zarządzania kapitałem jest zapewnienie odpowiedniej 

struktury oraz systematycznego wzrostu funduszy własnych, adekwatnych do skali i rodzaju 

prowadzonej działalności poprzez maksymalizację wyniku finansowego oraz jego 

przeznaczanie na zwiększenie funduszy własnych Banku. 

 

8) Ryzyko braku zgodności jest to ryzyko rozumiane jako skutki nieprzestrzegania 

przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez Bank standardów 

postępowania. Celem zarządzania ryzykiem braku zgodności jest w szczególności: 

zapewnienie zgodności regulacji wewnętrznych Banku z przepisami zewnętrznymi, 

minimalizowanie negatywnych skutków nie przestrzegania regulacji zewnętrznych, 

wewnętrznych raz przyjętych standardów postępowania, dostosowanie narzędzi 

informatycznych do zmieniających się przepisów zewnętrznych i wewnętrznych.                   

W celu redukcji ryzyka braku zgodności Zarząd Banku wprowadził „Kodeks Etyki Zasady 

postępowania pracowników Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej” stanowiący zbiór 

zasad profesjonalnego i zgodnego z najlepszymi standardami zasad postępowania 

pracowników Banku. Ponadto ryzyko braku zgodności ograniczane jest m.in. poprzez: 

 opracowanie,  wdrożenie  i  przestrzeganie  Instrukcji  zarządzania  ryzykiem  braku  

zgodności, zawierającej procedury monitorowania i ograniczania tego ryzyka;  
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 przydzielenie zadań w zakresie analizy ryzyka braku zgodności odpowiednim 

komórkom organizacyjnym Banku; 

 utworzenie niezależnej Komórki ds. zgodności; 

 bieżące śledzenie zmian w regulacjach zewnętrznych i terminowe wprowadzanie 

zmian do  regulacji  wewnętrznych,  w  oparciu  o  wzorce  Banku  Zrzeszającego  i  

wytycznych Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia;  

 przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w sprawie implementacji zmian 

przepisów zewnętrznych do procedur wewnętrznych Banku;  

 współpraca z Bankiem Zrzeszającym i Spółdzielnią Systemu Ochrony Zrzeszenia w 

zakresie dostosowania wewnętrznych regulacji do zmian przepisów zewnętrznych;  

 współpraca z dostawcami systemów informatycznych, 

 bieżąca aktualizacja regulacji wewnętrznych w Banku; 

 zapewnienie  wewnętrznej  spójności  regulacji  obowiązujących  w  Banku  poprzez 

prowadzenie testów zgodności w formie okresowych przeglądów procedur;  

 zapewnienie sprawnego przepływu informacji o zmianach przepisów;  

 szkolenia pracowników; 

 kontrola przestrzegania wewnętrznych regulacji Banku;   

 okresowy audyt przyjętych rozwiązań. 

W zarządzanie ryzykiem braku zgodności zaangażowane są następujące organy oraz komórki 

organizacyjne: Rada Nadzorcza, Zarząd Banku, Prezes Zarządu, Stanowisko ds. compliance i 

kontroli wewnętrznej, Kierownicy jednostek/komórek organizacyjnych, Zespół Produktów 

Kredytowych, Zespół Produktów Depozytowych i Obsługi Kasowej, wszyscy pracownicy 

Banku, którzy odpowiadają za przestrzeganie procedur wewnętrznych Banku oraz kontrolę 

bieżącą na zajmowanym stanowisku.  

Szczegółowe zadania wyżej wymienionych komórek organizacyjnych Banku w zakresie 

zarządzania ryzykiem braku zgodności określa Instrukcja zarządzania ryzykiem braku 

zgodności oraz Regulaminu funkcjonowania  komórki do spraw zgodności. 

 

2.1.1. Oświadczenie na temat adekwatności ustaleń dotyczących zarządzania ryzykiem w 

instytucji 

Zatwierdzone przez Zarząd Banku 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, o którym mowa w art. 

435 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia CRR, zawarte jest w Załączniku nr 1 do niniejszego 

Ujawnienia. 

2.1.2. Oświadczenie na temat ryzyka  

Oświadczenie na temat ryzyka, zgodne z wymogami art. 435 ust 1. lit f) Rozporządzenia 

CRR, w którym omówiono ogólny profil ryzyka Banku związany ze strategią działalności, 

zawierające kluczowe wskaźniki i dane liczbowe dotyczące ryzyka zawarte jest w Załączniku 

nr 2 do niniejszego Ujawnienia. 
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2.2. Informacje w odniesieniu do zasad zarządzania  

W zakresie art. 435 ust. 2 Bank informuje, że:  

1) Zarówno Prezes Zarządu jak i pozostali Członkowie Zarządu Banku nie zajmują stanowisk 

dyrektorskich poza Bankiem.  

Przez stanowisko dyrektorskie należy rozumieć funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej 

pełnione w podmiotach objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony 

spełniającym warunki, o którym mowa w art. 113 ust. 7 Rozporządzenia nr 575/2013 lub 

podmiotach, w których bank posiada znaczny pakiet akcji, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 

36 rozporządzenia nr 575/2013. 

2) Członków Zarządu Banku powołuje, zgodnie z przepisami prawa, Rada Nadzorcza Banku,  

biorąc pod uwagę wyniki oceny wstępnej kwalifikacji, doświadczenia i reputacji kandydata.  

3) Członków Rady Nadzorczej powołuje zgodnie z przepisami Zebranie Przedstawicieli. 

Członkowie Rady Nadzorczej podlegają ocenie odpowiedniości, uwzględniającej 

kwalifikacje, doświadczenie i reputację  

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

wynagrodzeń. Zarządzanie ryzykiem jest nadzorowane przez Radę Nadzorczą Banku, 

wspomaganą przez powołany na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, spośród jej członków - 

Komitet Audytu, którego zadaniem jest wspieranie działań Rady Nadzorczej poprzez 

prezentacje Radzie swojego stanowiska, ocen lub rekomendacji, pozwalających na podjęcie 

stosownych decyzji w obszarach sprawozdawczości finansowej, systemu kontroli 

wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem. 

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

Członków Zarządu Banku oraz Rady Nadzorczej Banku.  

6) Przepływ informacji dotyczącej ryzyka, kierowanej do Zarządu Banku oraz Rady 

Nadzorczej Banku jest sformalizowany i objęty Systemem Informacji Zarządczej 

definiującym: częstotliwość, zakres, odbiorców i terminy sporządzania raportów i 

sprawozdań dotyczących ryzyka. Systemem informacji zarządczej są objęte wszystkie 

rodzaje ryzyka uznawane przez Bank za istotne. Zakres i częstotliwość raportowania jest 

dostosowana do skali narażenia na ryzyko, a także zmienności ryzyka zapewniając 

możliwość podejmowania decyzji oraz odpowiedniej reakcji w przypadku zmiany ekspozycji 

na ryzyko. 

3. Zakres stosowania – art. 436 Rozporządzenia CRR 

Nie dotyczy. Bank nie dokonuje konsolidacji do celów rachunkowości i regulacji 

ostrożnościowych. 

4. Fundusze własne – art. 437 Rozporządzenia CRR 

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej definiuje fundusze własne zgodnie z obowiązującymi 

przepisami na dzień 31 grudnia 2017 roku, w szczególności z postanowieniami 

Rozporządzenia CRR oraz ustawy Prawo bankowe. Bank ujawnia informacje dotyczące 

funduszy własnych zgodnie z przepisami art. 437 ora z art. 492 Rozporządzenia CRR oraz 

zgodnie z wymogami przedstawionymi w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 
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1423/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne w 

zakresie wymogów dotyczących ujawnienia informacji na temat funduszy własnych instytucji 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013.  

Fundusze własne, zgodnie z powyższymi przepisami, obejmują:  

kapitał Tier I, w skład którego wchodzą kapitały podstawowe Tier I obejmujące: 

- Fundusz zasobowy  

- Fundusz ogólnego ryzyka bankowego  

- Fundusz udziałowy  

- Fundusz z aktualizacji wyceny majątku trwałego  

- Korekta o wartości niematerialne i prawne 

 

2) kapitał Tier II, obejmujący m.in. instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane 

spełniające kryteria określone w art. 63 Rozporządzenia CRR, zaliczane do kapitału Tier II na 

mocy odpowiednich zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego:  

- Pożyczka podporządkowana (amortyzowana)  

- Rezerwa na ryzyko ogólne (niepodlegająca amortyzacji)  

 

Ujawnienia kapitałów Banku sporządzono zgodnie z: Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r., Rozporządzeniem 

Wykonawczym Komisji (UE) Nr 1423/2013  z  dnia  20  grudnia  2013 r.  oraz  

Rozporządzeniem  Delegowanym  Komisji  (UE)  Nr 241/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r.: 
 
 

W poniższej tabeli przedstawiono fundusze własne w okresie przejściowym, z zastosowaniem 

formatu i numeracji pozycji określonych w Załączniku VI do Rozporządzenia Wykonawczego 

Komisji nr 1423/2013. 

Tabela - fundusze własne w okresie przejściowym wg stanu na 31.12.2017 r. (PLN) 
 

 

 

 

Kapitał podstawowy Tier 1: 

instrumenty i kapitały rezerwowe 

 

 

(A) KWOTA W 

DNIU 

UJAWNIENIA 

(B) 

ODNIESIENIE DO 

ARTYKUŁU 

ROZPORZĄDZENIA 

(UE) 

NR 575/ 2013 

 

PRZED PRZYJĘCIEM 

ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 

575/2013 LUB KWOTA 

REZYDUALNA OKREŚLONA W 

ROZPORZĄDZENIU (UE) NR 

575/2013 

1 I n s t r u m e n t y  k a p i t a ło w e  i  p o w i ą z a n e  

a ż i o  e m i s y j n e  

 

1.862.700 

art. 26 ust. 1, art. 27, 28 i 29, wykaz 

EUNB, o którym mowa w art. 26 ust. 

3 

 

 

3 

 

Skumulowane inne ca łkowit e dochody ( i 

pozost ałe kap it a ły  rezerwowe,  z  

uwzg lędnieniem niezrea l izowanych zysków 

st rat  zgodnie z mającymi zastosowanie 

st andardami rachunkowośc i)  

 

 

35.207.183 

 

art. 26 ust. 1 

 

3a Fundusze ogó lne r yzyka bankowego  11.000.000 
art. 26 ust. 1 lit. f) 

 

6 Kapit a ł podst awowy T ier  I  przed korektami 

regu lacyjnymi  
47.932.265 

  

Kapitał podstawowy Tier I: korekty regulacyjne  

7 Dodatkowe korekty war tośc i (kwota 

u jemna)  

 

 

- art. 34, 105 

 

8 Wartości niemater ia lne i prawne (po  

odliczeniu powiązane j  rezerwy z t ytu łu 

odroczonego  podatku dochodowego) (kwota 

u jemna)  

 

 

-45.349 art. 36 ust. 1 lit. b), art. 37 i art. 472 

ust. 4 

 

26a Korekty regu lacyjne do tyczące 

niezrea l izowanych zysków i st rat  zgodnie z 

ar t .  467 i 468 ;  

w  t y m :  6 0 %  f i l t r  d l a  

n i e z r e a l i z o w a n e g o  z y s k ó w  z w i ą z a n y c h  

z  i n s t r u m e n t a m i  w y c e n i a n y m i  w e d ł u g  

 

-277.358 art. 468 
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w a r t o ś c i  g o d z i w e j  

29 Kapitał  podstawowy Tier 1  48.118.758  
 

45 
Kapitał  Tier 1 (kapitał  Tier 1 = kapitał  

podstawowy Tier 1 + kapitał  dodatkowy 

Tier 1)  

48.118.758 

 

  

Kapitał Tier II: instrumenty i rezerwy  

46 Inst rument y kap it a łowe i powiązane aż io  

emisyjne  1.725.082 art. 62, 63 
 

50 Korekty z t ytu łu r yzyka kredytowego  
1.500.000 Art.62 lit. c) i d) 

 

51 Kapitał  Tier II przed korektami 

regu lacyjnymi  3.225.082  
 

58 Kapitał Tier II 
3.225.082 

  

59 
Łączny kapitał (łączny kapitał = kapitał Tier I 

+ kapitał Tier II) 

51.343.841 

  

 

59a 

Akt ywa ważone r yzyk iem pod wzg lędem 

kwot  ujęt ych przed przyjęc iem CRR oraz 

kwot  ujęt ych w okres ie prze jśc iowym,  

przeznaczonych do  wyco fania zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr  575/2013 (t j.  

kwoty rezydua lne okreś lone w CRR)  

352.650.954 

 
 

Współczynniki i bufory kapitałowe  

61 
Kapit a ł podst awowy T ier  I  (wyrażony jako  

odset ek kwoty ekspozyc j i na r yzyko)  
13.64 

art. 92 ust. 2 lit. a), art. 

465 

 

62 
Kapit a ł T ier  I  (wyrażony jako  odset ek 

kwoty ekspozyc ji na r yzyko)  
13.64 

art. 92 ust. 2 lit. b), art. 

465 

 

63 
łączny kap it a ł (wyrażony jako  odset ek 

kwoty ekspozyc ji na r yzyko)  
14.56 art. 92 ust. 2 lit. c) 

 

Wyciąg prezentuje tylko wypełnione wiersze tabeli dotyczące Banku 

5. Wymogi kapitałowe – art. 438 Rozporządzenia CRR 

5.1. Opis metody stosowanej przez instytucję do oceny adekwatności jej kapitału 

wewnętrznego w celu wsparcia bieżących i przyszłych działań 

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

wewnętrznymi regulacjami zarządzania tymi rodzajami ryzyka. 

Bank wyznacza kapitał wewnętrzny na wszystkie zidentyfikowane ryzyka istotne, na które 

Bank jest lub może być narażony. Wyliczanie kapitału wewnętrznego odbywa się wg 

zdefiniowanych kryteriów i ustalonych parametrów do poszczególnych rodzajów ryzyka. 

Proces szacowania kapitału wewnętrznego jest udokumentowany, oparty na danych 

sprawozdawczych oraz na danych bezpośrednio zaczytanych z systemu informatycznego 

Banku. Ocena procesu szacowania kapitału wewnętrznego uzależniona jest od utrzymania 

sumy funduszy własnych na poziomie wyższym od sumy wymogów kapitałowych.  

W procesie szacowania kapitału wewnętrznego wykorzystywane są efekty pomiaru ryzyka, 

dokonywanego w oparciu o obowiązujące procedury w zakresie zarządzania tymi ryzykami. 

Punktem wyjściowym dla ustalenia kapitału wewnętrznego Banku są rozwiązania oparte o 

kapitał regulacyjny, wynikające z zasad określonych w Rozporządzeniu CRR.  

Na dzień 31.12.2017 r. Bank w kalkulacji kapitału regulacyjnego uwzględniał łączną kwotę 

ekspozycji na ryzyko obejmującą: 

1) ekspozycję na ryzyko kredytowe według metody standardowej; 
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2) ekspozycję na ryzyko operacyjne według metody wskaźnika podstawowego; 

3) ekspozycję na ryzyko rynkowe według metody podstawowej 

Agregacja wymogów kapitałowych na poszczególne ryzyka (tj. obliczanie łącznej kwoty 

kapitału wewnętrznego) odbywa się w oparciu o metodę minimalnego wymogu 

kapitałowego.  

Na datę 31.12.2017r. wyznaczony kapitał wewnętrzny Banku wynosił 1.555.811,92 zł i 

składał się z następujących wymogów: 

- na ryzyko koncentracji – 616.216,64 zł 

- na ryzyko stopy procentowej w portfelu Bankowym – 939.592,28 zł 

 

Kapitał wewnętrzny na ryzyko kredytowe 

Bank stosuje do wyliczenia wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego metodę 

standardową. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozdziale 2 Części III Tytuł II 

Rozporządzenia CRR, z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu wag ryzyka ekspozycji 

kredytowych Bank nie stosuje ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez 

zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej, ani też ocen wiarygodności 

kredytowej opracowanych przez agencje kredytów eksportowych. Wymóg kapitałowy                   

z tytułu ryzyka kredytowego oblicza się jako sumę aktywów i udzielonych zobowiązań 

pozabilansowych ważonych ryzykiem.  

Bank oblicza wewnętrzny wymóg w zakresie kapitału na ryzyko koncentracji w odniesieniu 

do: 

1. Limit koncentracji zaangażowań wobec pojedynczych podmiotów oraz podmiotów 

powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie (wysokie zaangażowanie) - 22 % funduszy 

własnych. 

2. Limit koncentracji sumy dużych zaangażowań powyżej 10% funduszy własnych 

3. Limity na ekspozycje wobec podmiotów  z tej samej branży,  

4. Limity na ekspozycje zabezpieczone tym samym rodzajem zabezpieczenia, 

5. Limit koncentracji w zaangażowań w jednorodny instrument finansowy. 

 

Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka koncentracji zaangażowań wylicza się według 

następującego schematu. Bank analizuje wykonanie limitów koncentracji zaangażowań, 

zgodnie z Instrukcją opracowania, weryfikowania i przyjmowania limitów wewnętrznych w 

Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej. W przypadku, gdy limity są nieprzekroczone - 

wymóg kapitałowy wynosi 0. Gdy jakikolwiek z przyjętych przez Bank limitów został 

przekroczony, wymóg wewnętrzny z tytułu ryzyka ich przekroczenia wynosi 8% sumy 

przekroczeń limitów. Przekroczenie tych limitów generuje ryzyko, które nie może być 

zabezpieczone w ramach bieżącej działalności i w takiej sytuacji Bank utworzy dodatkowy, 

wewnętrzny wymóg w zakresie kapitału.  

Kapitał wewnętrzny na ryzyko operacyjne 

Punktem wyjściowym dla ustalenia kapitału wewnętrznego na ryzyko operacyjne jest kapitał 

regulacyjny. Kapitałem regulacyjnym zabezpieczona została znaczna część ryzyka 

wynikająca ze skali prowadzonej przez Bank działalności. Wymóg kapitałowy na ryzyko 

operacyjne Bank oblicza metodą podstawowego wskaźnika BIA (Basic Indicator Approach) 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 315-316 Rozporządzenia CRR. Wskaźnik stanowi 

pomnożoną przez 15% średnią za okres trzech lat obrotowych, bieżącego oraz dwóch 
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poprzedzających dany rok z sumy wyników wyliczanych jako sumę wskazanych w 

procedurze pozycji rachunku zysków i strat Banku. 

 

Kapitał wewnętrzny na ryzyko rynkowe 

Bank dokonuje szacowania kapitału wewnętrznego na ryzyko rynkowe w obszarze: 

1) ryzyka walutowego; 

2) ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej. 

Bank wyznacza wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego metodą podstawową.  

Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego stanowi pomnożone przez 12,5 - 8% pozycji 

walutowej całkowitej, jeżeli przewyższa ona 2% funduszy własnych Banku lub stanowi 0 

jeżeli nie przewyższa 2% funduszy własnych.  

Obowiązujący w Banku limit w wysokości 2% funduszy własnych wskazuje na 

minimalizowanie ryzyka walutowego i jednocześnie eliminuje konieczność tworzenia 

wymogu kapitałowego z tego tytułu. 

 

Bank wyznacza wewnętrzny wymóg w zakresie kapitału na ryzyko stopy procentowej                   

w portfelu bankowym łącznie z tytułu ryzyka przeszacowania i bazowego. Podstawę do 

szacowania wewnętrznego wymogu w zakresie kapitału z tytułu ryzyka stopy procentowej 

stanowią straty/koszty oszacowane na podstawie testów warunków skrajnych i badań w 

obszarze ryzyk zmiany wyniku odsetkowego z tytułu ryzyka przeszacowania i bazowego 

łącznie. W zakresie ryzyka przeszacowania w przypadku gdy zmiana oprocentowania o 200 

punktów bazowych spowoduje spadek wyniku odsetkowego Banku poniżej określonego 

limitu, Bank wyznacza wewnętrzny wymóg kapitałowy na pokrycie ryzyka stopy 

procentowej w wysokości nadwyżki wyliczonych skutków zmian wyniku odsetkowego ww. 

limit.  

W przypadku, gdy zmiana stóp procentowych o 200 punktów bazowych spowoduje spadek 

wyniku odsetkowego o nie więcej niż określony limit – wewnętrzny wymóg kapitałowy 

wynosi 0.  

W przypadku gdy zmiana oprocentowania o 50 punktów bazowych powoduje zmianę wyniku 

odsetkowego z tytułu ryzyka bazowego ponad określony limit, Bank wyznacza wewnętrzny 

wymóg kapitałowy na pokrycie ryzyka bazowego w wysokości   kwoty przekroczenia tego 

limitu. W przypadku, gdy zmiana stóp procentowych o 50  punktów bazowych spowoduje 

spadek wyniku odsetkowego z tytułu ryzyka bazowego o nie więcej niż limit o którym mowa 

w ust. 1 – wewnętrzny wymóg kapitałowy wynosi 0. 

 

Kapitał wewnętrzny na ryzyko płynności 

Podstawę do wyznaczenia wewnętrznego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka płynności 

stanowią relacja wartości aktywów płynnych i aktywów ogółem na dzień wyznaczania 

wewnętrznych wymogów kapitałowych. Przyjmuje się, że Bank będzie utrzymywał 

minimalną wartość wskaźnika „aktywa płynne/aktywa ogółem” na poziomie minimum 20% - 

zgodnie z Instrukcją zarządzania ryzykiem płynności. W celu wyliczenia wewnętrznego 

wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyka płynności Bank przeprowadza testy warunków 

skrajnych, zakładającej nagły spadek bazy depozytowej o 20%, przy jednoczesnym założeniu 

konieczności utrzymania wartości wskaźnika udziału aktywów płynnych w aktywach ogółem 

na poziomie minimum 20%.  
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Wewnętrzny wymóg kapitałowy na pokrycie ryzyka płynności rozumiany jest jako roczny 

dodatkowy koszt (w sensie wyniku) utrzymania wskaźnika aktywa płynne do aktywów 

ogółem na minimalnym wymagalnym poziomie, przy założeniu zaistnienia sytuacji 

szokowej. 

 

Kapitał wewnętrzny na ryzyko kapitałowe 

Alokacja funduszy na ryzyko kapitałowe odbywa się będzie zgodnie z „Instrukcją oceny 

adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej”. Wewnętrzny wymóg 

kapitałowy z tytułu ryzyka kapitałowego wyznacza się na podstawie struktury kapitałów 

własnych i funduszu udziałowego, w oparciu o ww. procedurę.  

Wewnętrzny wymóg kapitałowy na pokrycie ryzyka kapitałowego stanowi większa z wartości 

wymogu: 

1) na koncentrację funduszu udziałowego, 

2) na koncentrację „dużych” pakietów udziałów. 

Bank przeprowadza testy warunków skrajnych dla czynników opisanych powyżej przy 

jednoczesnej konieczności utrzymania adekwatności kapitałowej na poziomie określonym w 

kapitałowych celach strategicznych, opisanych szczegółowo w obowiązującej w Banku 

Polityce kapitałowej.  

 

5.2. Rezultaty   stosowanego   przez   instytucję   wewnętrznego   procesu   oceny 

adekwatności kapitałowej, w tym skład dodatkowych wymogów w zakresie funduszy 

własnych   określonych   na   podstawie   procesu   przeglądu   nadzorczego,   o   których 

mowa w art. 104 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2013/36/UE 

Nie dotyczy. 

 

5.3. Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem zgodnie z przepisami części trzeciej tytuł 

II rozdział 2 Rozporządzenia – 8 % kwot ekspozycji ważonych ryzykiem dla każdej 

kategorii ekspozycji określonej w art. 112 Rozporządzenia CRR 

 

KLASA EKSPOZYCJI 8% Kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem 

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub 

banków centralnych  
0 

Ekspozycje wobec samorządów regionalnych 

lub władz lokalnych  
12 486 

Ekspozycje wobec podmiotów sektora 

publicznego 
351 959 

Ekspozycje wobec instytucji 0 

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw  3 487 955 

Ekspozycje detaliczne 524 320 

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na 

nieruchomościach  
15 848 715 

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie 

zobowiązania  
2 433 716 

Inne pozycje 2 495 574 

RAZEM 25 154 724 

 

 

Tabela – 8% kwot ekspozycji ważonej ryzykiem w podziale na klasy ekspozycji – 31.12.2017 r. (PLN) 
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5.4. Wymogi w zakresie funduszy własnych obliczone zgodnie z art. 92 ust. 3 lit. b)  

i c) Rozporządzenia CRR 

Nie dotyczy. 

 

5.4.1 Wymogi zgodnie z art. 92 ust. 3 lit. b) 

Nie dotyczy. 

5.4.2. Wymogi zgodnie z art. 92 ust. 3 lit. c) 

W 2017 roku Bank wyznaczał wymóg w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka 

walutowego zgodnie z metodą, o której mowa w art. 351 Rozporządzenia CRR.                           

Na  dzień  31   grudnia   2017   roku   całkowita   pozycja   walutowa nie przekroczyła   2% 

łącznych   funduszy   własnych   Banku   –   nie   wystąpiła   konieczność   wyznaczenia   

wymogu w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka walutowego. 

6. Ekspozycje na ryzyko kontrahenta – art. 439 Rozporządzenia CRR 

Nie dotyczy. Bank nie posiada portfela handlowego. 

7. Bufory kapitałowe – art. 440 Rozporządzenia CRR 

Nie dotyczy. Na podstawie art. 83 oraz art. 96 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r o nadzorze 

makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie 

finansowym, w 2017r. wskaźnik bufora antycyklicznego wynosił 0%. 

8. Wskaźniki globalnego znaczenia systemowego - art. 441 Rozporządzenia 

CRR 

Nie dotyczy. 

9. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego – art. 442 Rozporządzenia CRR 

9.1.   Opis strategii przyjętych w celu określenia korekt z tytułu ryzyka kredytowego  

Definicja pozycji przeterminowanych i o utraconej jakości  

Jako ekspozycję przeterminowaną Bank kwalifikuje każdą należność z tytułu kapitału i/lub 

odsetek nie spłaconą w terminie. Definicja ta stosowana jest do celów rachunkowości. 

Ekspozycje z utratą wartości są to ekspozycje kredytowe zagrożone zaklasyfikowane do 

kategorii: „poniżej standardu”, „wątpliwe” i „stracone”. 

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

kredytowego określa „Instrukcja klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw na 

ryzyko związane z działalnością banku.”  Bank tworzy rezerwy na ryzyko związane z 

działalnością banków zwane dalej „rezerwami celowymi” zgodnie z zasadami określonymi 

w: 

1) Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 1047 z 

późn. zm.);  
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2) Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad 

tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz.U. 2015r., poz. 

2066 z późn. zm.); 

3) Polityce rachunkowości Banku; 

4) Instrukcją klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw na ryzyko 

związane z działalnością banku 

5) Instrukcją monitoringu ekspozycji kredytowych w Banku Spółdzielczym w Białej 

Podlaskiej 

Bank tworzy rezerwy celowe, w odniesieniu do ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych 

do: 

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

i kredytów detalicznych; 

2) kategorii „pod obserwacją”; 

3) grupy „zagrożone” - w tym do kategorii „poniżej standardu”, „wątpliwe” lub „stracone”. 

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 

zobowiązania lub 

2) uzależniają uruchomienie środków w ramach zobowiązania od terminowej obsługi już  

wykorzystanej części i niebudzącej obaw sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika w 

przypadku, 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”. 

 

Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych 

Podstawowymi kryteriami prawidłowej klasyfikacji są dwa niezależne od siebie kryteria:  

1) terminowość spłaty kapitału lub odsetek; 

2) sytuacja ekonomiczno-finansowa kredytobiorcy.  

Kategorię ryzyka dla należności dotyczących podmiotów gospodarczych, podmiotów 

finansowych i jednostek samorządu terytorialnego oraz osób prywatnych z tytułu kredytów  

mieszkaniowych i zobowiązań pozabilansowych, ustala się przy wykorzystaniu obydwu 

w/w kryteriów. 

Kategorię ryzyka dla należności dotyczących Skarbu Państwa i osób prywatnych z tytułu  

udzielonych ekspozycji kredytowych udzielonych na cele niezwiązane z działalnością 

gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego ustala się tylko przy użyciu 

kryterium terminowości spłaty kapitału lub odsetek. 

 

Ekspozycje kredytowe klasyfikuje się do następujących kategorii: 

Kategoria „Ekspozycji kredytowych normalnych wobec Skarbu Państwa” – są to 

ekspozycje, w przypadku których opóźnienie w spłatach kredytu lub odsetek w stosunku do 

terminu (harmonogramu) spłat określonego w momencie powstania zobowiązania nie 

przekracza jednego roku.  

Kategoria „Ekspozycji kredytowych wątpliwych wobec Skarbu Państwa” – są to ekspozycje 

obejmujące: 
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1) ekspozycje, w przypadku których opóźnienie w spłacie kredytu lub odsetek w stosunku 

do terminu (harmonogramu) spłat określonego w momencie powstania zobowiązania 

przekracza rok i nie przekracza dwóch lat, 

2) ekspozycje o nieokreślonym terminie, harmonogramie płatności, dla których  okres od 

momentu powstania zobowiązania do momentu klasyfikacji nie przekracza jednego roku.  

Kategoria „Ekspozycje kredytowe stracone wobec Skarbu Państwa” – są to ekspozycje 

obejmujące:  

1) ekspozycje, w przypadku których opóźnienie w spłatach kapitału lub odsetek w stosunku 

do terminu, harmonogramu spłat określonego w momencie powstania zobowiązania 

przekracza dwa lata,  

2) ekspozycje o nieokreślonym w terminie, harmonogramie płatności, dla których okres od 

momentu podpisania zobowiązania Skarbu Państwa do momentu klasyfikacji przekracza 

jeden rok,  

3) wszelkie ekspozycje sporne. 

Kategorie „Ekspozycji kredytowych wynikających z pożyczek i kredytów 

detalicznych” – są to ekspozycje, w których wyróżnia się:  

1) ekspozycje kredytowe „normalne” obejmujące ekspozycje, w przypadku których 

opóźnienie w spłatach kapitału lub odsetek nie przekracza 6 miesięcy,  

2) ekspozycje kredytowe konsumpcyjne „stracone” obejmujące:  

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

odsetek wynosi powyżej 6 miesięcy,  

b) ekspozycje kredytowe dotyczące klientów, w stosunku do których Bank złożył 

wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,  

c) ekspozycje kredytowe kwestionowane przez klientów na drodze postępowania 

sądowego,  

d) ekspozycje kredytowe dotyczące klientów, których miejsce zamieszkania (pobytu) jest 

nieznane i których majątek nie został ujawniony.   

Kategoria „Kredytów mieszkaniowych i pożyczek hipotecznych” – są to ekspozycje: 

1) ekspozycje kredytowe „normalne” – obejmujące ekspozycje kredytowe, w przypadku 

których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie przekracza 1 miesiąca,  

2) ekspozycje kredytowe „pod obserwacją” – obejmujące ekspozycje kredytowe, w 

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

przekracza 3 miesięcy,  

3) ekspozycje kredytowe „poniżej standardu” – obejmujące ekspozycje kredytowe, w 

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

przekracza 6 miesięcy,  

4) ekspozycje kredytowe „wątpliwe” – obejmujące ekspozycje kredytowe, w przypadku 

których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 6 miesięcy i nie przekracza 12 

miesięcy,  

5) ekspozycje kredytowe „stracone” – obejmujące:  

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

odsetek wynosi powyżej 12 miesięcy,  

b) ekspozycje kredytowe dotyczące klientów, w stosunku do których Bank złożył 

wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,  
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c) ekspozycje kredytowe kwestionowane przez klientów na drodze postępowania 

sądowego,  

d) ekspozycje kredytowe dotyczące klientów, których miejsce zamieszkania (pobytu) 

jest nieznane i których majątek nie został ujawniony. 

Ekspozycje kredytowe klientów instytucjonalnych klasyfikuje się do następujących 

kategorii ryzyka:  

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

spłacie kapitału lub odsetek nie przekracza 1 miesiąca oraz sytuacja ekonomiczno-finansowa 

klienta nie budzi obaw;  

2) do kategorii „pod obserwacją”: 

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

odsetek przekracza 1 miesiąc i nie przekracza 3 miesięcy oraz sytuacja ekonomiczno-

finansowa klienta nie budzi obaw,  

b) ekspozycje kredytowe, które ze względu na m.in. ryzyko branży, grupy klientów, 

grupy produktów wymagają szczególnej uwagi, gdyż istnieje obawa, że klient może 

utracić zdolność do terminowej obsługi ekspozycji kredytowej, 

3) do kategorii „poniżej standardu” – ekspozycje kredytowe:  

a) w przypadku, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek wynosi powyżej 3 

miesięcy i nie dłużej niż 6 miesięcy, 

b) klientów, których sytuacja ekonomiczno-finansowa, może stanowić zagrożenie dla 

terminowej spłaty należności.  

4) do kategorii „wątpliwe” – ekspozycje kredytowe:  

a) w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek wynosi powyżej 6 

miesięcy i nie dłużej niż 12 miesięcy,  

b) klientów, których sytuacja ekonomiczno-finansowa, ulega znacznemu pogorszeniu;   

5) do kategorii „stracone” – następujące ekspozycje kredytowe:  

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

odsetek wynosi powyżej 12 miesięcy,  

b) ekspozycje kredytowe klientów, w stosunku do których ogłoszono upadłość lub w 

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

podstawie przepisów ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji,  

c) ekspozycje kredytowe klientów, przeciwko którym Bank złożył wniosek o wszczęcie 

postępowania egzekucyjnego,  

d) ekspozycje kredytowe kwestionowane przez klientów na drodze postępowania 

sądowego,  

e) ekspozycje kredytowe klientów, których miejsce pobytu lub prowadzenia działalności 

jest nieznane i których majątek nie został ujawniony,  

f) ekspozycje kredytowe klientów, których sytuacja ekonomiczno-finansowa pogorszyła 

się w sposób nieodwracalny, uniemożliwiający spłatę długu. 

Klasyfikację w oparciu o kryterium sytuacji ekonomiczno – finansowej w przypadku 

ekspozycji kredytowych:  

1)  zakwalifikowanych do kategorii „normalnych” i jednocześnie  

2) kwota ekspozycji łącznie z innymi ekspozycjami w banku wobec tego podmiotu nie 

przekracza równowartości w złotych, kwoty 1 mln euro obliczonej wg kursu średniego 

ustalonego przez NBP obowiązującego na dzień dokonywania klasyfikacji.  
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Bank dokonuje klasyfikacji ekspozycji kredytowych w oparciu o kryterium sytuacji 

ekonomiczno-finansowej jeden raz w roku kalendarzowym (nie rzadziej jednak niż co 12 

miesięcy), według danych na koniec dowolnego kwartału poprzedzającego okres przeglądu. 

Opóźnienie w spłacie części raty kapitałowej lub odsetkowej w kwocie nie przekraczającej 

200 zł nie mające bezpośredniego wpływu na wzrost ryzyka związanego z daną należnością 

nie wymaga przeklasyfikowania należności do wyższej kategorii ryzyka. 

 

Tworzenie rezerw 

Podstawę tworzenia rezerw celowych stanowi wartość bilansowa ekspozycji kredytowej bez 

uwzględnienia utworzonych rezerw celowych, ale z uwzględnieniem przewidywanej,                 

w związku z restrukturyzacją zadłużenia, kwoty umorzenia części ekspozycji kredytowej. 

Podstawę tworzenia rezerw celowych na ryzyko związane  

z ekspozycjami kredytowymi, zakwalifikowanymi do kategorii „pod obserwacją” lub grupy 

„zagrożone”, można pomniejszyć o wartość zabezpieczeń wymienionych w Rozporządzeniu 

Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko 

związane z działalnością banków (Dz.U. 2015r., poz. 2066 z późn. zm.).  

Bank tworzy rezerwy celowe w wysokości co najmniej:  

 1,5% podstawy tworzenia rezerw celowych od ekspozycji kredytowych wynikających 

z pożyczek i kredytów detalicznych zaklasyfikowanych do kategorii „normalne”;  

 1,5% podstawy tworzenia rezerw celowych od ekspozycji kredytowych 

zaklasyfikowanych do kategorii „pod obserwacją”;  

 20% podstawy tworzenia rezerw celowych od ekspozycji kredytowych 

zaklasyfikowanych do kategorii „poniżej standardu”;  

 50% podstawy tworzenia rezerw celowych od ekspozycji kredytowych 

zaklasyfikowanych do kategorii „wątpliwe”;  

 100% podstawy tworzenia rezerw celowych od ekspozycji kredytowych 

zaklasyfikowanych do kategorii „stracone”.  

Wymagany poziom rezerw celowych na ryzyko związane z ekspozycjami kredytowymi, 

zaklasyfikowanymi do kategorii „pod obserwacją” - pomniejsza się o kwotę równą 25% 

rezerwy na ryzyko ogólne. 

Bank tworzy rezerwy celowe w terminie do końca ostatniego miesiąca danego kwartału 

kalendarzowego.  

Rezerwy celowe tworzy się w ciężar kosztów.  

Rezerwy celowe rozwiązuje się po wygaśnięciu przyczyn ich utworzenia.  

Rezerwę celową zmniejsza się odpowiednio do:  

1) zmniejszenia się kwoty ekspozycji kredytowej; 

2) zmiany kategorii ekspozycji kredytowej na kategorię o niższym stopniu ryzyka w 

wyniku dokonanej klasyfikacji; 

3) wzrostu wartości zabezpieczenia pomniejszającego podstawę tworzenia rezerw 

celowych; 

4) wzrostu wartości rezerwy na ryzyko ogólne. 

Ekspozycje kredytowe stanowiące należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne 

odpisuje się w ciężar utworzonych na nie rezerw celowych. 
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Odpowiedzialność za monitorowanie i dokonywanie klasyfikacji ekspozycji 

kredytowych 

Pracownik Zespołu Administracji i Monitoringu Transakcji prowadzi okresowy monitoring 

zabezpieczeń oraz monitoring sytuacji ekonomiczno – finansowej klienta dokonując analizy 

terminowości spłat, gromadząc dane do niezależnej klasyfikacji ekspozycji kredytowych 

oraz jest odpowiedzialny za tworzenie rezerw na te ekspozycje.  

Weryfikacji i opiniowania propozycji klasyfikacji ekspozycji kredytowych przygotowanej 

przez pracownika ZAiMT dokonuje się zgodnie z zakresem kompetencji określonym w 

Regulaminie podejmowania decyzji kredytowych. 

 

9.2. 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 klasy ekspozycji 

Tabela - kwoty ekspozycji w podziale na klasy ekspozycji - 31.12.2017 r. (PLN) 

 

9.3. Rozkład geograficzny ekspozycji w podziale na obszary ważne pod względem 

istotnych kategorii ekspozycji wraz z dodatkowymi szczegółowymi podziałami w 

stosownych przypadkach 

Struktura geograficzna ekspozycji nie jest prezentowana, ponieważ Bank prowadzi 

działalność wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Bank Spółdzielczy działa na 

terenie województwa lubelskiego oraz na terenie powiatów: łosickiego, siedleckiego i 

siemiatyckiego. 

 

9.4. Rozkład ekspozycji w zależności od branży 

 

Klasa ekspozycj i  

Ekspozycja po odliczeniu korekt  

rachunkowych  

2017 

Średnia kwota 

ekspozycj i  od 

31.12.2016 –  31.12.2017 

Ekspozyc je wobec rządów cent ralnych lub banków cent ralnych  180 370 311 141 557 082 

Ekspozyc je wobec samorządów regiona lnych lub  władz loka lnych  780 375 625 661 

Ekspozyc je wobec podmio tów sekto ra publ icznego  4  417 660 4 353 020 

Ekspozyc je wobec inst ytuc ji  169 126 556 174 992 038 

Ekspozyc je wobec przeds iębio rstw  54 800 597 63 113 814 

Ekspozyc je det a liczne  8 738 660 8 874 630 

Ekspozyc je zabezp ieczone hipo tekami na  nierucho mośc iach  236 989 168 236 447 349 

Ekspozyc je,  któ rych do tyczy niewykonanie zobowiązania  23 845 158 31 519 269 

Ekspozyc je kap it a łowe  42 507 889 19 531 763 

Inne pozyc je  29 738 475 29 016 336 

BRANŻA WARTOŚĆ EKSPOZYCJI 

Admin ist rac ja publ iczna i obrona narodowa  1.845.481 

Budownictwo 32.475.374 

Dzia ła lno ść finansowa i ubezp ieczeniowa  0  

Pozost ała dz ia ła lno ść us ługowa  672.900  

Dzia ła lno ść związana z obs ługą r ynku nierucho mośc i  37.471.285 

Dzia ła lno ść związana z zakwaterowaniem i us ługami gast ronomicznymi  14.026.459 

Edukac ja  0  

Górnictwo i wydobywanie  0  

Tabela - ekspozycje wg branż -31.12.2017r. (PLN) 
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9.5. Zestawienie terminów zapadalności dla wszystkich ekspozycji z podziałem na 

kategorie ekspozycji wraz z dodatkowymi szczegółowymi podziałami w  

stosownych przypadkach 

 

 

 

AKTYWA do 1 

miesiąca 

> 1 miesiąca 

<=3miesięcy 

> 3 miesięcy 

<= 6 

miesięcy 

> 6 m-cy         

<= 1 

roku 

1roku          

<= 2 lat 

> 2 lat 

<= 5 lat 

> 5 lat 

<= 10 

lat  

 

> 10 lat 

<= 20 lat >  20 lat 

RAZEM (PLN) 353.962 25.255 30.469 86.211 72.032 79.664 67.726 19.827 469 

Należności          

Sektor finansowy 319.143 2.400  30.000 33.774 3.571 4.500   

Sektor niefinansowy 34.813 22.855 30.469 53.035 38.082 75.929 63.226 19.827 469 

Sektor instytucji 

rządowych i 

samorządowych  

6   3.176 176 164 

   

Pozostałe aktywa          

 
 
9.6 Kwoty ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości i przeterminowanych w podziale na 

typy kontrahentów: 

 

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

utworzone rezerwy celowe i pobraną prowizję od udzielonych kredytów rozliczoną wg 

ESP w rozbiciu na istotne klasy ekspozycji kredytowych według stanu na dzień 

31.12.2017 r. przedstawiają poniższe tabele: 
 

9.7. Ekspozycje o utraconej wartości i ekspozycje przeterminowane 

 
Tabela - ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości - 31.12.2017 r. (tys. PLN - wartość bilansowa 
brutto) 
 

TYP KONTRAHENTA PORTFEL KREDYTOWY BRUTTO 

Przedsiębiorstwa i spółki prywatne  22.195 

Przedsiębiorstwa indywidualne  22.332 

Osoby prywatne 2.063 

Rolnicy indywidualni  2.781 

Instytucje niekomercyjne   

 

 

Hande l hur towy i det a liczny; naprawa pojazdów samochodowych,  włącza jąc 

motocyk le  

70.357.850 

Inne  25.521.537 

Opieka zdrowotna i po moc spo łeczna  6 .148.062 

Przetwórstwo przemys łowe  30.629.212 

Rolnictwo , le śnictwo , łowiectwo  i r ybactwo  70.870.706 

Transport  i gospodarka magazynowa;  Info r mac ja i komunikac ja  22.442.958 

Wytwarzanie i zaopat rywanie w energ ię e lekt r yczną,  gaz,  parę wodną,  gorącą wodę i 

powiet rze do układów k limat yzacyjnych;   Dost awa wody; gospodarowanie śc iekami i 

odpadami o raz dzia ła lność związana z reku lt ywac ją  

8 .676.841 

SUMA 321.138.665 

Tabela - ekspozycje wg terminów zapadalności - 31.12.2017 r. (tys. PLN) 
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9.8. Kwota ekspozycji o utraconej wartości i ekspozycje przeterminowane, podane 

oddzielnie, z podziałem na ważne obszary geograficzne, w tym w miarę możliwości 

kwoty korekty o szczególne i ogólne ryzyko kredytowe związane z każdym obszarem 

geograficznym 

Struktura geograficzna ekspozycji nie jest prezentowana, ponieważ Bank prowadzi 

działalność wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

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

utraconej wartości 

 

10. Aktywa wolne od obciążeń – art. 443 Rozporządzenia CRR  
 

( tys. PLN) 

11. Korzystanie z ECAI – art. 444 Rozporządzenia CRR 

Bank nie stosuje ocen wiarygodności kredytowej nadawanych przez zewnętrzne instytucje 

oceny wiarygodności kredytowej.  

12. Ekspozycje na ryzyko rynkowe – art. 445 Rozporządzenia CRR 

12.1 Wymogi zgodnie z art. 92 ust. 3 lit. b) 

Nie dotyczy. 

OPIS WARTOŚĆ 

Stan odpisów aktualizujących na dzień 1 stycznia 201 7 roku 13 823 108 

Utworzone w okresie  7 720 060 

Rozwiązane w okresie  1 774 765 

Odpisy wykorzystane  

Stan odpisów aktualizujących na dzień 31  grudnia 2017 roku 25 882 816 

 
AKTYWA OBCIĄŻONE AKTYWA NIEOBCIĄŻONE 

Kredyt y na żądanie  
 

 

 

  169 

Inst rument y udz ia łowe  
 

5 356 

w tym: obl igac je zabezp ieczone  
  

w t ym: pap ier y war tośc iowe zabezp ieczone akt ywami  
  

w tym: wyemitowane przez sekto r inst ytuc ji rządowych i samorządowych  
  

w tym: wyemitowane przez inst ytuc je finansowe  
 

 

w tym: wyemitowane przez przeds iębio rs twa nie finansowe  
 

 

Dłużne pap ier y war tośc iowe  
 

224 494 

w tym: kredyt y hipo teczne  
 

259 111 

Kredyt y i za l iczk i inne niż kredyt y na żądanie   318 778 

Inne aktywa  
 

191 724 

Akt ywa inst ytuc ji sprawozda jące j   740 521 

 

Tabela - wartość odpisów (rezerw celowych) dla kredytów z rozpoznana utratą wartości oraz dla kredytów bez rozpoznanej utraty wartości (PLN) 
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12.2 Wymogi zgodnie z art. 92 ust. 3 lit. c) 

W 2017 roku Bank wyznaczał wymóg w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka 

walutowego zgodnie z metodą, o której mowa w art. 351 Rozporządzenia CRR.   

Na dzień 31 grudnia 2017 roku całkowita pozycja walutowa netto (ekspozycja) wyniosła                  

106.859,50 PLN i nie przekroczyła 2% łącznych funduszy własnych Banku – nie wystąpiła 

konieczność wyznaczenia wymogu w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka 

walutowego. 

13. Ekspozycja na ryzyko operacyjne – art. 446 Rozporządzenia CRR 

Bank wyznacza wymóg w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego zgodnie 

z metodą wskaźnika bazowego, o której mowa w art. 315 – Część Trzecia Tytuł III Rozdział 

2 Rozporządzenia CRR. Na dzień 31 grudnia 2017 roku kwota ekspozycji na ryzyko 

operacyjne wynosiła 3.272.611,02 PLN. 

 

13.1 Wymogi informacyjne na temat podejścia do ryzyka operacyjnego zgodnie z 

Rekomendacją 17 Rekomendacji M 

W procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym Bank stosuje dobre praktyki rynkowe oraz 

zalecenia nadzorcze, w tym w szczególności wytyczne wynikające z zapisów Rekomendacji 

M dotyczącej zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach.  

 

13.1.1 Informacja o stratach operacyjnych w podziale na klasy zdarzeń 

Na przestrzeni 2017 roku, na podstawie informacji zarejestrowanych w Rejestr Incydentów 

Ryzyka Operacyjnego (RIRO), stwierdzono wystąpienie 195 zdarzeń operacyjnych. Łączna 

kwota strat operacyjnych brutto poniesiona na przestrzeni 2017 r. wyniosła 192,61 tys. PLN.  

Podział zarejestrowanych zdarzeń operacyjnych według kategoryzacji stosowanej przez Bank 

zawarto w tabeli poniżej. 
 (tys. PLN) 

L

p.  

Rodzaj zdarzenia  Strata brutto 

1 Oszustwo wewnętrzne 0,00 

2 Oszustwo zewnętrzne 112,6 

3 Praktyka kadrowa i bezpieczeństwo pracy 45,0 

4 Klienci, produkty i praktyka biznesowa 0,06 

5 Uszkodzenia aktywów 0,05 

6 Zakłócenia działalności i błędy systemów 34,9 

7 Dokonywanie transakcji, dostawa oraz zarządzanie procesami 0,00 

ŁĄCZNIE  192,61 

 

14. Ekspozycje w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu 

handlowym 

– art. 447 Rozporządzenia CRR 

W Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej na dzień 31.12.2017 roku saldo udziałów i akcji 

w innych jednostkach kształtowało się na poziomie 5 356 289,23 zł.  
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Lp. Emitent 
Rodzaj papieru 

wartościowego 

Wartość bilansowa na 

31.12.2017r. 

1. Bank BPS  S.A. akcje 5 352 739,23 

2. IT Card S.A. akcje 0,00 

3. TUW „Wielkopolska” udziały 50,00 

4. Bialska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” udziały 1 500,00 

5. Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS udziały 2 000,00 

 Razem  5 356 289,23 

 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości rynkowej, a aktywa 

finansowe, dla których nie istnieje aktywny rynek według określonej w inny sposób wartości 

godziwej. Różnicę wartości rynkowej lub wartości godziwej zalicza się odpowiednio do 

przychodów lub kosztów z operacji finansowych.  

15.   Ekspozycja   na   ryzyko   stopy   procentowej   przypisane   pozycjom 

nieuwzględnionym w portfelu handlowym – art. 448 Rozporządzenia CRR 

15.1. Charakter ryzyka stopy procentowej i zasadnicze założenia oraz częstotliwość 

pomiarów ryzyka stopy procentowej 

W odniesieniu do ryzyka stopy procentowej Bank ustala cele strategiczne, zawarte w Strategii   

zarządzania ryzykiem, poprzez ustalenie poziomu tolerancji na ryzyko zgodnej z założonym 

apetytem na ryzyko, wyrażonym poprzez wskaźniki apetytu na ryzyko.  

Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest 

maksymalizacja marży odsetkowej w warunkach zmienności rynkowych stóp procentowych 

oraz ograniczanie negatywnego wpływu zmian stóp procentowych poprzez doskonalenie 

narzędzi pomiaru.  

Analiza ryzyka stopy procentowej sporządzana jest przez Zespół Zarządzania Ryzykami i 

Analiz, w terminie do 30 dni roboczych, miesiąca następującego po okresie podlegającym 

analizie. 

W ramach tej analizy sporządzane są m.in. następujące zestawienia: 

1) struktura aktywów i pasywów według rodzajów zastosowanych stawek 

referencyjnych, wraz ze średnimi nominalnymi stopami procentowymi oraz 

średnimi wskaźnikami zmian w stosunku do stóp referencyjnych, 

2) wielkość niedopasowania aktywów i pasywów wrażliwych na zmianę stawek 

referencyjnych (w układzie rodzajowym) w poszczególnych przedziałach 

czasowych, 

3) wyliczone zmiany dochodu odsetkowego w okresie 12-miesięcznym (dodatkowo 

w okresach obrachunkowych – na polecenie Zarządu), 

4) zestawienie przychodów, kosztów odsetkowych oraz dochodu odsetkowego 

w poszczególnych okresach obrachunkowych – na polecenie Zarządu, 

5) informacja o poziomie (stopniu) wykorzystania poszczególnych limitów w zakresie 

ryzyka stopy procentowej, o przekroczeniach i podjętych działaniach, 

6) inne informacje ważne z punktu widzenia zarządzania ryzykiem stopy 

procentowej. 
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Bank dokonuje analizy wariantów wpływu zmiany stóp referencyjnych na dochód odsetkowy 

w skali 12 miesięcy, przyjmując skalę zmian od (-) 200, (+) 200 punktów bazowych, z 

wyłączeniem produktów niewrażliwych na zmiany stóp procentowych. 

W analizie uwzględnia się pozycje, których wysokość oprocentowania jest niższa niż 

założony przedział zmian; w takich przypadkach zmianę wyniku na tych pozycjach oblicza 

się przyjmując dopuszczalny maksymalny poziom zmian (np. obniżenie oprocentowania 

rachunków a’vista do zera) oraz uwzględnia się wskaźniki zmian w stosunku do stóp 

referencyjnych. Elementem analizy ryzyka stopy procentowej jest sprawozdanie z 

przestrzegania obowiązujących limitów (stopnia ich wykorzystania); zagrożenie 

przekroczeniem limitu lub jego przekroczenie winno zawierać szczegółowy wykaz 

zalecanych działań. W ramach analizy uzupełniającej, na polecenie Zarządu, Zespół 

Zarządzania Ryzykami i Analiz dokonuje symulacji wyniku odsetkowego w okresach 

obrachunkowych, na podstawie wykonania przychodów i kosztów w analizowanym okresie 

oraz przy wykorzystaniu struktury aktywów i pasywów oprocentowanych na koniec 

badanego miesiąca, przy różnych scenariuszach zmian stóp procentowych. 

Zespół Zarządzania Ryzykami i Analiz do pomiaru stopnia narażenia na ryzyko stopy 

procentowej stosuje: 

1) metodę luki stopy procentowej (jako podstawowe narzędzie analityczne), 

2) metodę symulacji zmian dochodu odsetkowego, 

3) analizę podstawowych wskaźników związanych z ryzykiem stopy procentowej. 

Analizy z zakresu oceny ryzyka stopy procentowej otrzymują: 

1) w cyklach kwartalnych: Zarząd Banku 

2) w cyklach półrocznych: Rada Nadzorcza. 

W celu ograniczenia ryzyka stopy procentowej Bank zarządza terminami przeszacowania 

stóp procentowych dla poszczególnych pozycji bilansu, prowadzi monitoring kształtowania 

się najważniejszych rynkowych stóp procentowych, analizuje kształtowanie się 

oprocentowania własnych produktów bankowych na tle stóp rynkowych oraz zarządza 

poszczególnymi grupami aktywów i pasywów w taki sposób, aby zapewnić realizację 

optymalnej, w danych warunkach, wysokości marży odsetkowej Banku. W przypadku 

zniżkujących stóp procentowych, Bank kształtuje rozmiar i znak niedopasowania w kierunku 

wielkości ujemnej poprzez m.in.: 

1) skracanie terminów pozyskiwanych środków oprocentowanych stopą stałą, 

2) wydłużanie terminów środków lokowanych w Banku Zrzeszającym 

oprocentowanych stopa stałą, 

3) rozbudowuje portfel kredytów o stałym oprocentowaniu, 

4) dokonuje weryfikacji polityki kalkulacji cen kredytów. 

W przypadku zwyżkujących rynkowych stóp procentowych, Bank kształtuje rozmiar 

niedopasowania w kierunku wielkości dodatniej, poprzez m.in.: 

1) wydłużanie terminów pozyskiwania środków oprocentowanych stopą stałą, 

2) skracanie terminów lokowanych środków w Banku Zrzeszającym 

oprocentowanych stopą stałą, 
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3) ograniczanie portfela kredytów o stałym oprocentowaniu, 

4) dokonanie weryfikacji cen depozytów. 

 

Na dzień 31.12.2017r. Bank dokonał zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej wewnętrznym 

wymogiem w zakresie kapitału w kwocie 939.592,28 zł  

16. Ekspozycja na pozycje sekurytyzacyjne – art. 449 Rozporządzenia CRR 

Nie dotyczy.  

Bank nie prowadzi działalności sekurytyzacyjnej. 

17. Polityka w zakresie wynagrodzeń – art. 450 Rozporządzenia CRR 

17.1. Informacje dotyczące procesu decyzyjnego stosowanego przy ustalaniu polityki w 

zakresie wynagrodzeń 

 „Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na 

profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej” przygotowywana jest przez 

Zarząd Banku i zatwierdzana przez Radę Nadzorczą Banku. Z uwagi na skalę działalności 

Banku nie powoływano komisji/komitetu ds. wynagrodzeń. Bank nie korzystał z konsultanta 

zewnętrznego w zakresie ustalania polityki w zakresie wynagrodzeń. 

Polityka wynagrodzeń została uchwalona zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i 

systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu 

szacowania kapitału wewnętrznego w bankach.  W Polityce zostały uwzględnione wytyczne 

zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 oraz w 

rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 604/2014 z dnia 4 marca 2014 r. 

uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/ UE w odniesieniu do 

regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do kryteriów jakościowych i 

właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowników, których działalność 

zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji. 

Wynagrodzenia osób objętych w/w polityką  w części zmiennej, są zależne od: zysku netto, 

zwrotu z kapitału własnego (ROE), przyrostu sumy bilansowej, przyrostu obliga 

kredytowego, jakości portfela kredytowego, wskaźnika płynności LCR oraz kryterium 

przyrostu bazy depozytowej biorąc pod uwagę ocenę Głównego Księgowego. Dla kryterium 

jakości portfela kredytowego, efekt jest obliczany przez podzielenie planowanego wskaźnika 

na dany rok przez wskaźnik uzyskany i przedstawieniu go w ujęciu procentowym. Łączna 

ocena efektów pracy ustalana jest przez wyliczenie średniej arytmetycznej kryteriów 

przyporządkowanych dla danego stanowiska.  Wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska 

kierownicze w Banku są ustalane zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi. 

Przyznane osobom zajmującym stanowiska kierownicze zmienne składniki wynagrodzeń 

wypłacane są w 50 % w formie pieniężnej, niezwłocznie po ich przyznaniu, natomiast 

pozostała część - 50 % wynagrodzenia podlega odroczeniu i zostaje zdeponowana na 

indywidualnym koncie. Część odroczona jest wypłacana w formie pieniężnej po spełnieniu 

warunków wskazanych w procedurze. Wypłata części odroczonej, o której mowa następuje 

pod warunkiem uzyskania przez osobę zajmującą stanowisko kierownicze pozytywnej oceny 
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efektów pracy za trzyletni okres oceny, uzyskania absolutorium, uzyskania pozytywnej oceny 

rękojmi należytego wykonania obowiązków, zgodnie z art. 22aa ustawy Prawo bankowe. 

Łączne zmienne składniki wynagrodzeń przyznawane osobom zajmującym stanowiska 

kierownicze, nie mogą ograniczać zdolności Banku do zwiększania jego bazy kapitałowej i 

nie mogą być wyższe, niż 10% rocznego, zweryfikowanego przez biegłego rewidenta 

wyniku, finansowego netto Banku za rok, za który dokonuje się oceny efektów pracy. 

Wysokość  zmiennych  składników  wynagradzania  nie  może  być  wyższa  niż  100% 

wynagrodzenia  zasadniczego  osób  zajmujących  stanowiska  istotne,  a  wynagrodzenie 

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

wynagrodzeń w zakresie zmiennych składników. 

System premiowy służy przede wszystkim skutecznemu osiąganiu założonych celów 

biznesowych oraz podnoszeniu potencjału organizacji do realizacji celów w przyszłości 

(celów długoterminowych). System premiowania służy również podnoszeniu wydajności 

pracy i kompetencji pracowników poprzez motywowanie i angażowanie do realizacji tych 

zadań, które służą realizacji celów strategicznych Banku.  

17.2. Zagregowane informacje ilościowe dotyczące wynagrodzenia, z podziałem na 

obszary działalności przedsiębiorstw 

 

*Kadra kierownicza wyższego szczebla – Zarząd oraz Główny Księgowy Banku 

17.3. Zagregowane informacje ilościowe na temat wynagrodzeń kadry kierowniczej 

wyższego szczebla, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka Banku 

 

 

 
 

L.P POZYCJA WARTOŚĆ 

1 Liczba osób zajmujących stanowiska kadry kierowniczej wyższego szczebla  5 

2 Wynagrodzenie stałe wypłacone w 2017 r. 784 063,13 

3 
Wynagrodzenie zmienne za 2017 r. podlegające polityce wynagrodzeń osób 

zajmujących stanowiska kierownicze  
218 085,00 

3.1 
Przyznany składnik nieodroczony, podlegający polityce wynagrodzeń osób 

zajmujących stanowiska kierownicze  
109 042,50 

3.2 

Naliczony i jeszcze nie przyznany składnik odroczony (na okres trzech 

kolejnych lat) podlegający polityce wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska 

kierownicze 

109 042,50 

4 
Wartość wynagrodzeń z odroczoną wypłatą przyznanych w danym roku obrotowym, 

wypłaconych i zmniejszonych w ramach korekty związanej z wynikami 
-  

5 
Płatności związane z podjęciem zatrudnienia i zakończeniem stosunku zatrudnienia 

(odprawy) 
-  

6 
Wartość składnika odroczonego zmiennych składników wynagrodzeń za lata 

poprzednie (2014 - 2016) wypłacona w 2017 r. 
125 598,97 

* istotny wpływ na profil ryzyka został określony w § 3 pkt. 4 Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma  

istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej 

 

OPIS 
Kadra kierownicza wyższego 

szczebla 
Pozostali Razem 

Zarządzanie Bankiem 1 018 704,60 nie dotyczy 1 018 704,60 

Pozostała działalność nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Tabela – Zagregowane informacje ilościowe dotyczące wysokości wynagrodzenia za 2017 rok, z podziałem na obszary działalności (PLN) 

przedsiębiorstwa: 

 

Tabela – Zagregowane informacje ilościowe na temat wynagrodzeń kadry kierowniczej wyższego szczebla, których działania mają 

istotny wpływ na profil ryzyka (Zarząd oraz Główny Księgowy Banku) – 2017 rok (PLN) 
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17.4. 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 

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej nie zatrudniał osób, których łączne wynagrodzenie 

wypłacone w 2017 roku przekraczało równowartość 1 mln EUR.  

18. Dźwignia finansowa – art. 451 Rozporządzenia CRR 

Bank oblicza wskaźnik dźwigni, zgodnie z art. 429 ust. 2  Rozporządzenia CRR, jako miarę 

kapitału Banku podzieloną przez miarę ekspozycji całkowitej Banku wyrażoną jako wartość 

procentowa. Do wyliczenia wskaźnika dźwigni miarą kapitału jest kapitał TIER 1, zaś miarą 

ekspozycji całkowitej jest suma wartości ekspozycji z tytułu wszystkich aktywów i pozycji 

pozabilansowych niedoliczonych przy wyznaczaniu miar kapitału.   

Wskaźnik dźwigni finansowej na dzień 31.12.2017r. ukształtował się na poziomie 6,37%. 

 
Tabela – podział miary ekspozycji całkowitej na potrzeby wskaźnika dźwigni  
 
 

Ekspozycje Wartość ekspozycji 

składnika dźwigni 

Rządy centralne i banki centralne 180.370.311 

Samorządy regionalne i władze lokalne 515.575 

Podmioty sektora publicznego 3.411.614 

Instytucje 169.126.556 

Zabezpieczone hipotekami na nieruchomości 231.580.058 

Detaliczne 7.867.684 

Przedsiębiorstwa 51.557.362 

 

19. Stosowanie metody IRB w odniesieniu do ryzyka kredytowego - art. 452 

Rozporządzenia CRR 

Nie dotyczy. Bank nie stosuje metody IRB. 

20. Stosowanie technik ograniczenia ryzyka kredytowego – art. 453 

Rozporządzenia CRR 

Podstawowe zasady prowadzenia działalności kredytowej oraz organy decyzyjne określone 

są przez Strategię działania Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej na lata 2016-2018 oraz 

Politykę kredytową. Wszelkie szczegółowe procedury związane z udzielaniem kredytów 

zawarte są w obowiązujących w Banku wewnętrznych Instrukcjach. Polityka Banku w 
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odniesieniu do portfela kredytowego ukierunkowana jest na kształtowanie bezpiecznej 

struktury portfela i systematyczne obniżanie poziomu ekspozycji kredytowych w kategorii 

ekspozycje zagrożone. W Banku stosowane są techniki redukcji ryzyka kredytowego ujęte w  

Instrukcji klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw na ryzyko związane z 

działalnością banku oraz Instrukcji monitoringu ekspozycji kredytowych w Banku 

Spółdzielczym w Białej Podlaskiej oraz funkcjonują zasady zarządzania ryzykiem 

rezydualnym ujęte w „Polityce kredytowej Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej na rok 

2017”. Pomiaru i analizy ryzyka kredytowego dokonuje się w cyklach kwartalnych, na 

podstawie raportów sporządzanych przez Zespół Zarządzania Ryzykami i Analiz. Dane do 

sporządzania raportów generowane są z systemu informatycznego.  

Zabezpieczenie wierzytelności  

W celu ograniczania skutków ryzyka kredytowego Bank przyjmuje zabezpieczenia. 

Zabezpieczenia powinny spełniać kryteria płynności, wartości oraz dostępu i możliwości ich 

kontroli, zgodnie z obowiązująca w Banku Instrukcją prawnych form zabezpieczeń 

wierzytelności.  

W sposób szczególny traktowane są ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie 

(zgodnie z wymogami Rekomendacji S), które zostały określone w „Instrukcji zarządzania 

ryzykiem ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie”, w przypadku których analizie 

poddawane jest dodatkowo ryzyko związane z wartością nieruchomości będącej 

zabezpieczeniem kredytu. Dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie  

analizowane jest ryzyko nie tylko dłużnika, ale również ryzyko związane z nieruchomością.  

Stosowanym przez Bank wskaźnikiem do oceny adekwatności zabezpieczenia hipotecznego, 

jest wskaźnik LtV wyrażający stosunek wartości ekspozycji kredytowej do wartości 

nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie. Bank bada poziom LtV przed podjęciem decyzji 

o udzieleniu kredytu oraz monitoruje jego poziom w całym okresie kredytowania. 

Wartość przyjmowanych zabezpieczeń powinna zapewnić odpowiedni poziom wskaźnika 

LtV przez cały okres kredytowania.  Bank stale monitoruje zmiany na rynku typowych 

zabezpieczeń przyjmowanych przez Bank, tj. rynku nieruchomości. Dokonując oceny 

wartości rynkowych nieruchomości pracownicy Banku korzystają z bazy danych 

dotyczących nieruchomości – AMRON 

 

Bank dopuszcza przyjęcie na zabezpieczenie:  

1)  weksel in blanco;  

2)  kaucję pieniężną;  

3)  blokadę środków pieniężnych na rachunku bankowym;  

4)  pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym;  

5)  poręczenie według prawa cywilnego;   

6)  poręczenie wekslowe;  

7)  gwarancję;  

8)  przelew wierzytelności na zabezpieczenie;  

9)  cesję praw z umów ubezpieczenia;  

10) przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku/przeniesienie  

własności;  

11) przewłaszczenie  na  zabezpieczenie  rzeczy  oznaczonych  co  do  tożsamości/  

przeniesienie własności;  
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12) zastaw rejestrowy;  

13) zastaw zwykły;  

14) hipotekę;  

15) hipotekę przymusową;  

16) akt notarialny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji w formie aktu notarialnego na  

podstawie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego;   

17) przystąpienie do długu;  

18) przejęcie długu;  

19) ubezpieczenie kredytu; 

 

Przyjmuje się wyłącznie zabezpieczenia, których termin rozliczenia względem 

zabezpieczanej ekspozycji jest taki sam lub dłuższy niż termin tej ekspozycji.  Podstawowy 

podział zabezpieczeń dokonywany jest w oparciu o kryterium zakresu odpowiedzialności 

dłużnika:  

1)  zabezpieczenia osobiste, które charakteryzują się odpowiedzialnością osobistą osoby  

dającej  zabezpieczenie,  całym  jej  majątkiem  do  wysokości  zadłużenia  

(w szczególności poręczenie według prawa cywilnego, weksel in blanco, poręczenie  

wekslowe, przystąpienie do długu);  

2)  zabezpieczenia  rzeczowe,  które  ograniczają  odpowiedzialność  osoby  dającej  

zabezpieczenie  do  poszczególnych  składników  jej  majątku,  ale  dają  wierzycielowi  

pierwszeństwo  zaspokojenia  z  obciążonej  rzeczy  przed  wierzycielami  osobistymi  

dłużnika  (w  szczególności  kaucja,  zastaw  rejestrowy  i  zwykły,  przewłaszczenie,  

hipoteka).   

21. Stosowanie metod zaawansowanego pomiaru w odniesieniu do ryzyka 

operacyjnego – art. 454 Rozporządzenia CRR 

Nie dotyczy. Bank nie stosuje zaawansowanych metod pomiaru w odniesieniu do ryzyka 

operacyjnego.  

22. Stosowanie wewnętrznych modeli pomiaru ryzyka rynkowego – art. 455 

Rozporządzenia CRR  

Nie dotyczy. Bank nie stosuje wewnętrznych modeli pomiaru ryzyka rynkowego.  

23. Wymogi informacyjne na temat podejścia do ryzyka płynności zgodnie 

z Rekomendacją 18 Rekomendacji P  

Ryzyko płynności w Banku bierze się z niedopasowania kontraktowych terminów 

zapadalności aktywów i pasywów, tj. w głównej mierze z konieczności finansowania 

długoterminowych kredytów depozytami o krótszej zapadalności. Realizować się ono może 

poprzez brak możliwości wywiązania się ze swoich bieżących zobowiązań lub też poprzez 

straty wynikające ze wzrostu kosztu finansowania, który nie jest pochodną zmienności 

rynkowych stóp procentowych. Celem strategicznym w zakresie zarządzania płynnością jest 

zapobieganie wystąpieniu sytuacji kryzysowej poprzez utrzymywanie odpowiedniej struktury 
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aktywów i pasywów mające na celu osiągnięcie założonej rentowności / stałego i rosnącego 

wyniku finansowego oraz zapewnienie zdolności do terminowego wywiązania się z 

bieżących i przyszłych zobowiązań. Bank zarządza płynnością złotową i walutową zarówno 

w odniesieniu do pozycji bilansowych, a także pozabilansowych zgodnie z obowiązującymi 

regulacjami. W ramach Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS wydzielony został podmiot, 

którego podstawowym zadaniem jest udzielanie pomocy płynnościowej jego Uczestnikom w 

sytuacji zagrożenia – Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Bank nie wprowadza 

procedury zarządzania płynnością śróddzienną ponieważ przepływy pieniężne w ciągu dnia 

zabezpiecza Bank Zrzeszający; Bank jest zobowiązany do zabezpieczenia płynności na 

koniec dnia operacyjnego. 

W procesie zarządzania ryzykiem płynności w Banku uczestniczą:  

 Rada Nadzorcza 

 Zarząd Banku 

 Główny Księgowy 

 Zespół Zarządzania Ryzykami i Analiz  

 Zespół Administracji i Monitoringu Transakcji  

W ramach zarządzania płynnością krótkoterminową Bank wyróżnia: zarządzanie stanem 

gotówki w kasach, zarządzanie stanem środków na rachunku bieżącym Banku. Zarządzanie 

stanem gotówki w kasach oraz stanem środków na rachunku bieżącym składa się na 

zarządzanie płynnością dzienną. W ramach zarządzania płynnością dzienną (śróddzienną) 

dokonywany jest pomiar dziennych wpływów i wypływów ogółem wraz z prognozą 

ewentualnych niedoborów, które mogą powstać w ciągu dnia. W przypadku nieoczekiwanych 

zakłóceń przepływów płynności pieniężnej Bank znając poziom i terminy lokat terminowych 

składanych w Banku Zrzeszającym realizuje rozliczenia bieżące, które zamykają dzień 

operacyjny z jednoczesnym zmniejszeniem bądź nieodnowieniem lokat terminowych na 

następne okresy.  Zarządzając ryzykiem płynności bank powinien utrzymywać odpowiednią 

nadwyżkę płynności, złożoną z łatwo zbywalnych aktywów, w celu zabezpieczenia 

możliwości przetrwania sytuacji kryzysowych związanych z ryzykiem płynności. 

Kształtowanie się płynności w okresie do jednego miesiąca poddawane jest stałej ocenie, 

gdyż kluczowe znaczenie dla Banku ma możliwość zachowania płynności w najbliższym 

horyzoncie czasowym, tzn. wykonania wszystkich zobowiązań przypadających na ten 

właśnie okres. 

Bank zakłada utrzymanie dotychczasowej struktury depozytów przyjętych od klientów 

Banku.  Za zgromadzone w Banku depozyty Bank przyjmuje: 

 bazę depozytową środki bieżące i terminowe podmiotów niefinansowych  

 środki pochodzące od jednostek samorządu terytorialnego 

Depozyty ogółem stanowią główne źródło finansowania działalności Banku, na przestrzeni 

2017r. stanowiły one średnio 90,26% pasywów ogółem.  

Na datę 31.12.2017r. ich struktura przedstawiała się następująco: 

 depozyty osób fizycznych stanowiły 69,85% depozytów ogółem, 

 depozyty rolników stanowiły 6,19% depozytów ogółem, 

 depozyty pozostałych podmiotów niefinansowych stanowiły 16,25% depozytów 

ogółem, 
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 depozyty jednostek samorządu terytorialnego stanowiły 7,72% depozytów ogółem. 

 depozyty podmiotów finansowych (nie bankowych) nie występowały.  

Bank nie prowadzi analiz struktury depozytów z uwzględnieniem podziału na branże i 

geograficzne segmenty rynku. 

Zachowując ostrożne podejście do zarządzania ryzykiem płynności Bank finansuje aktywa o 

dalszych przedziałach zapadalności jedynie najbardziej stabilna częścią pozyskanych od 

klientów środków czyli tzw. osadem na depozytach. W trosce o zachowanie odpowiedniego 

poziomu płynności, Bank dąży do wydłużenia średniego terminu wymagalności 

przyjmowanych depozytów (a tym samym zwiększenia stabilności pozyskiwanych środków), 

tak aby możliwe było otwieranie po stronie aktywnej, pozycji o dłuższym horyzoncie 

czasowym. Ma to odzwierciedlenie w charakterystyce konstruowanych produktów 

depozytowych.  

Z punktu widzenia zarządzania płynnością Banku najważniejsza jest analiza poziomu 

płynności w ujęciu krótko- i średnioterminowym. Zgodnie z Uchwałą nr 386/2008 Komisji 

Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm 

płynności, Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej dokonuje kalkulacji nadzorczych miar 

płynności na każdy dzień sprawozdawczy. Normy te dotyczą zarówno płynności 

krótkoterminowej (M1 i M2) jak długoterminowej (M3 i M4). 

Tabela - Kalkulacja nadzorczych miar płynności na dzień 31.12.2017 roku 
 

MIARY PŁYNNOŚCI 
WARTOŚĆ 

MINIMALNA 

 

 

WARTOŚĆ 

M1 - luka płynności 

krótkoterminowej 
0,00 

 

115.950.347,30 

M2 - współczynnik płynności 

krótkoterminowej 
1,00 

 

1,57 

M3 - współczynnik pokrycia 

funduszami własnymi 
1,00 

 

2,01 

M4 - współczynnik pokrycia 

aktywów niepłynnych i 

aktywów o ograniczonej 

płynności funduszami 

własnymi i środkami obcymi 

stabilnymi 

1,00 

 
 

1,72 

 

Dodatkowo, zgodnie z wymogami nałożonymi przez Rozporządzenie CRR oraz wydanymi 

do niego aktami delegowanymi, Bank oblicza w każdym dniu roboczym wskaźnik LCR, 

który obrazuje w jakim stopniu Bank jest zabezpieczony przed sytuacją skrajną, która 

utrzymuje się przez okres 30 dni, wynikającą z zakłócenia równowagi pomiędzy wpływami i 

wypływami płynności. Bank oblicza w każdym dniu roboczym wskaźnik płynności LCR jako 

wyrażony w procentach iloraz zabezpieczenia przed utratą płynności i wypływów płynności 

netto. Wypływy płynności netto stanowią różnicę pomiędzy wartością wypływów i 

wpływów, przy czym maksymalna wartość wpływów płynności wynosi 75% wypływów 

płynności. Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej odnotował na dzień 31.12.2017r. wskaźnik 

LCR na poziomie 310%. Sprawozdania dotyczące wskaźnika LCR Bank sporządza raz na 

miesiąc. Nadzorcze miary płynności obliczane są na każdy dzień roboczy a informacja o ich 

poziomie przekazywana jest przez Zespół Administracji i Monitoringu Transakcji do Członka 

Zarządu ds. Analiz i Monitoringu. Analiza nadzorczych miar płynności i podstawowych 

limitów w ryzyku płynności sporządzana jest na każde posiedzenie Zarządu Banku. Analiza 
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ryzyka płynności sporządzana jest w o w okresach kwartalnych dla Zarządu Banku, a w 

okresach półrocznych dla Rady Nadzorczej. 

Bank wprowadził szereg limitów, pozwalających na wdrożenie w odpowiednim momencie 

mechanizmów zapobiegających powstaniu nadmiernego ryzyka. Poziom limitów został 

dostosowany do akceptowalnego poziomu ryzyka określonego przez Radę Nadzorczą oraz 

tolerancji na ryzyko. Wysokość limitów została określona na podstawie:  

1) planowanego rozwoju działalności kredytowej i depozytowej Banku, w tym rozwoju 

działalności walutowej Banku;  

2) zmian w zakresie produktowej oferty kredytowej i depozytowej;  

3) analizy danych historycznych w zakresie struktury terminowej i podmiotowej 

podstawowych źródeł finansowania działalności Banku;  

4) analizy danych historycznych w zakresie danych będących podstawą do wyznaczania 

wewnętrznych limitów;  

5) wyników testów warunków skrajnych; 

6) wyników szacowania kapitału wewnętrznego na ryzyko płynności;  

7) przewidywanej ekspozycji na ryzyko płynności, wynikającej z planów strategicznych i 

rocznych planów finansowych Banku;  

8) planowanych zmian w otoczeniu makroekonomicznym; 

 

W celu posiadania pełnej oceny strukturalnej posiadanych aktywów i pasywów, dokonuje się 

analizy rozkładu ich zapadalności/wymagalności w poszczególnych przedziałach czasowych 

obliczając wskaźniki tzw. luki płynności. Bank stosuje schematy urealniania terminów 

zapadalności wybranych, kluczowych z punktu widzenia płynności, pozycji aktywów i 

pasywów, aby poprawnie prognozować zachowanie się struktury bilansu oraz wpływów i 

wypływów w czasie. Na podstawie urealnionych wartości Bank oblicza wskaźniki 

skumulowanej luki płynności. Wskaźnikami luki są stosunki w poszczególnych przedziałach 

czasowych skumulowanych wartości aktywów do pasywów. Analiza urealnionych terminów 

zapadalności aktywów i wymagalności pasywów wykazała, że limity dotyczące wskaźników 

luki na dzień 31.12.2017r. zostały dotrzymane. 

Istotnym warunkiem utrzymania płynności w przyszłości jest zarządzanie płynnością 

długoterminową. Bank bada strukturę pasywów długoterminowych w powiązaniu ze 

strukturą aktywów długoterminowych i ustala limity zaangażowania w te aktywa. 

Bank posiada plan awaryjny utrzymania płynności, który określa strategię i tryb 

postępowania w przypadku niedoborów płynności w sytuacjach awaryjnych opisanych 

scenariuszami warunków skrajnych, a także pozwala na uzyskanie zdolności do kompensacji 

niedoborów w dłuższym horyzoncie czasu. 

W teście wrażliwości Bank bada wypływ depozytów na nadzorcze miary płynności. Do 

przeprowadzania testów warunków skrajnych Bank zakłada:  

1) nagły spadek bazy depozytowej o 20%, przy jednoczesnym założeniu konieczności 

utrzymania wartości wskaźnika udziału sumy podstawowej i uzupełniającej rezerwy 

płynności w aktywach ogółem na poziomie minimum 20%,  

2) spadek wskaźnika, o którym mowa w pkt. 1 przy założeniu zaistnienia sytuacji szokowej 

tworzy konieczność ponoszenia dodatkowego kosztu pozyskania środków – Bank dokonując 

testu warunków skrajnych porównuje ustaloną w ramach testu wartość straty z wielkością 
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funduszy własnych alokowanych w „Polityce kapitałowej Banku Spółdzielczego w Białej 

Podlaskiej” na zabezpieczenie ryzyka płynności,  

3) w przypadku ustalenia, że strata oszacowana w ramach testu przekracza 90% ustalonego 

wymogu należy rozważyć zwiększenie udziału środków o wysokiej płynności w aktywach 

lub też dokonanie weryfikacji Polityki kapitałowej i dokonanie uzupełnienia alokacji 

funduszy własnych na ryzyko płynności. 

Sytuacja płynnościowa Banku jest na bezpiecznym poziomie, gdyż wielkość wymogu w 

sytuacji skrajnej jest w pełni pokryta funduszami własnymi alokowanymi na ryzyko 

płynności (stanowiącymi zgodnie z Polityką kapitałową Banku 1% funduszy własnych). 

Rezultaty przeprowadzonych testów warunków skrajnych były wykorzystywane w procesie 

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

procesie planowania strategicznego Banku. 

  



44 

 

Załącznik nr 1 

Oświadczenie Zarządu 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej niniejszym oświadcza, że ustalenia opisane 

w Ujawnieniu informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczącym profilu 

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

wynagrodzeń oraz innych informacji podlegającym obowiązkowym ujawnieniom są 

adekwatne do stanu faktycznego, a stosowane systemy zarządzania ryzykiem jak i sytemu 

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

charakteru prowadzonej działalności.  

Podpisy wszystkich członków Zarządu:  

12.07.2018r.  Helena Wasilewska  …………………………..  

                      Prezes Zarządu     podpis 

     

12.07.2018r.  Krzysztof Grzeczyński  …………………………..  

         Wiceprezes Zarządu      podpis 

 

12.07.2018r. Marek Charytoniuk  …………………………..  

          Członek Zarządu      podpis 

 

12.07.2018r.  Polikarp Waśkiewicz  …………………………..  

         Członek Zarządu      podpis 
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Załącznik nr 2 

Informacja na temat profilu ryzyka  

W 2017r nie wystąpiły istotne zmiany w profilu ryzyka Banku. Bank nie podejmował 

nowych rodzajów działalności, nie zidentyfikowano nowych rodzajów ryzyka w działalności 

Banku. Podejmowane przez Bank działania zapewniały stabilny i zrównoważony rozwój. 

Występujące w Banku ryzyko wynika ze standardowych produktów bankowych. Stosowana 

strategia, polityki i metody zarządzania ryzykami, w tym poziom limitów dopuszczalnej 

ekspozycji na ryzyko zapewniały prowadzenie bezpiecznej i rentownej działalności.                

Profil ryzyka w Banku wyznaczają zaakceptowane przez Radę Nadzorczą w Strategii 

zarządzania ryzykiem wskaźniki poziomu ryzyka (apetyt na ryzyko) dla poszczególnych 

rodzajów ryzyka zidentyfikowanych w Banku i uznanych jako istotne.  

Podstawowe wskaźniki finansowe Banku stan na dzień 31.12.2017 r. 

Lp. Podstawowe wskaźniki finansowe Poziom wskaźnika 

1. ROE netto 6,26% 

2. ROA netto 0,45% 

3. Marża odsetkowa 2,58% 

4. Koszty/Przychody 55% 

5. Kredyty/Depozyty 47,72% 

7. Całkowity współczynnik kapitałowy 14,56% 

8. Udział aktywów płynnych w sumie bilansowej 43,18% 

 


