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Wstęp  
 

 

Niniejszy dokument stanowi realizację postanowień „Polityki informacyjnej Banku 

Spółdzielczego w Prudniku dotyczącej adekwatności kapitałowej” oraz 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”).  

 

Bank w zakresie ujawnianych informacji nie stosuje pominięcia informacji uznanych: 

1) za nieistotne –w opinii Banku informacje nieistotne to informacje, których 

pominięcie lub zniekształcenie nie może zmienić oceny lub decyzji osoby 

wykorzystującej takie informacje przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych, albo 

wpłynąć na taką ocenę lub decyzję, 

2) za zastrzeżone lub poufne –w opinii Banku informacji objętych tajemnicą prawnie  

chronioną oraz tych, których ujawnienie może mieć niekorzystny wpływ na pozycję 

Banku na rynku w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, tj. 

takich informacji, których ujawnienie spowodowało by spadek wartości dokonanych 

przez Bank inwestycji, a w konsekwencji osłabiłoby jego pozycję konkurencyjną 
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I. Informacje ogólne o banku  

 

Bank prowadzi swoją działalność od 1950 roku, kiedy została powołana „Gminna Kasa 

Spółdzielcza w Prudniku”.  Dzisiejsza nazwa spółdzielni – „Bank Spółdzielczy w Prudniku” 

przyjęta została przez Zebranie Przedstawicieli 12 marca 1967 roku. Bank został wpisany do 

Krajowego Rejestru Sądowego  Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000107358 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS 

postanowieniem z dnia 17.04.2002 r. znak OP.VIII NS-REJ.KRS/6638/09/230. 

Pełna nazwa Banku:  Bank Spółdzielczy w Prudniku. 

Adres siedziby:  ul. Kościuszki 12, 48-200 Prudnik. 

Bank ma nadane numery: w systemie REGON 000504746, w systemie NIP 755-000-68-79,  

Bank posiada osobowość prawną i jest spółdzielnią o nieograniczonej liczbie członków, 

prowadzącą swoją działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawa,                              

a w szczególności: 

1) Ustawy  Prawo Bankowe” z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. nr 140 z 1997r. poz.  939 z późn. 

zmianami),  

2)  ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze,  

3) Ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 

zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, 

4) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,  

5) ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. 2016r. poz. 996                     

z późn. zmianami), 

6) innych ustaw, uchwał i rekomendacji wydanych przez organy nadzoru, 

7) 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 575/2013”, a także innych 

Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), 

8)  statut Banku Spółdzielczego w Prudniku; 

9) umowę zrzeszenia z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie; 

10) umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS w Warszawie; 

11) uregulowania wewnętrzne uchwalane przez organy statutowe Banku Spółdzielczego        

w Prudniku; 

12) uchwały i kierunki działania przyjęte przez Zebranie Przedstawicieli; 

 

Bank jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości SA, funkcjonując wraz z innymi 

bankami spółdzielczymi w zrzeszeniu posługującym się marketingową nazwą Grupa BPS, 

korzysta z szans i możliwości jakie daje grupa i jest ogniwem łączącym potencjał grupy 

bankowej z potrzebami lokalnej społeczności. 

Bank od 31 grudnia 2015r. przystąpił do Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. 

Celem funkcjonowania Systemu Ochrony jest zapewnienie płynności i wypłacalności 

każdego uczestnika na zasadach określonych w Ustawie oraz Umowie Systemu Ochrony.  

Zgodnie ze Statutem, Bank Spółdzielczy w Prudniku działa na terenie województwa 

opolskiego. 

Podstawową strukturę organizacyjną w Banku tworzą: 

1) Centrala, 
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2) Oddział. 

  W Banku tworzone są również : filie i  punkty kasowe  podporządkowane bezpośrednio 

Centrali lub Oddziałom. Bank Spółdzielczy w Prudniku w 2020 r. prowadził działalność 

bankową w pięciu placówkach  na terenie województwa opolskiego:  

1. Centrali w Prudniku,  48-200 Prudnik ,ul Kościuszki 12 

2. Oddziale w Korfantowie, 48-317 Korfantów ,  ul Rynek 18 

3. Filii w Łambinowicach , 48-316 Łambinowice, ul Kolejowa 5 

Filii w Lubrzy, 48-321 Lubrza,  ul Wolności 72 

5.W  Punkcie kasowym w Ścinawie Małej: 48-325 Ścinawa Mała, Rynek 74. 

Bank na dzień 31.12.2020  roku nie posiadał udziałów w podmiotach zależnych nie objętych 

konsolidacją.  

 

II. Cele i strategie w zakresie zarządzania ryzykiem  

1. Zarządzanie ryzykiem w Banku odbywa się zgodnie ze „Strategią zarządzania ryzykiem                         

w Banku Spółdzielczym w Prudniku” zatwierdzoną przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku. 

Strategia  podlega corocznemu przeglądowi zarządczemu i weryfikacji. Przegląd                            

i weryfikacja dokonywana jest również w przypadku występowania znaczących zmian 

wewnątrz lub w otoczeniu Banku.  

2. Strategia zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Prudniku jest powiązana 

również z innymi regulacjami o charakterze strategicznym, np. Polityką kapitałową, 

Planem ekonomiczno - finansowym, a także Politykami/Instrukcjami w zakresie 

zarządzania ryzykiem.  

3. Strategia zarządzania ryzykiem zawiera cele definiujące apetyt na ryzyko Banku, 

rozumiany jako maksymalny, akceptowalny poziom ryzyka jaki Bank może ponosić. 

Projekcja podstawowych wskaźników akceptowalnego poziomu poszczególnych rodzajów 

ryzyka zawarta jest w Strategii  Banku Spółdzielczego w Prudniku. 

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

wewnętrznych, a także założeń dotyczących zasad zarządzania ryzykiem o charakterze 

jakościowym. 

5. Informacja dotycząca art. 435. ust. 1 lit a-d Rozporządzenia 575/2013 UE, tzn. strategii                                 

i procesów zarządzania tymi rodzajami ryzyka; struktury i organizacji odpowiedniej 

funkcji zarządzania ryzykiem, w tym informacji na temat jej uprawnień i statutu, lub 

innych odpowiednich rozwiązań w tym względzie; zakresu i charakteru systemów 

raportowania i pomiaru ryzyka; strategii w zakresie zabezpieczenia i ograniczenia ryzyka, 

a także strategii i procesów monitorowania stałej skuteczności instrumentów 

zabezpieczających i czynników łagodzących ryzyko – zawarte są w Załączniku nr 1 do 

niniejszego dokumentu. Załącznik nr 1 zawiera jednocześnie informacje objęte art. 111                

a ust. 3 ustawy Prawo bankowe.  

6. Zatwierdzone przez Zarząd oświadczenie na temat adekwatności ustaleń dotyczących 

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

ryzykiem są odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii Banku wymagane przez art. 

453 ust.1 lit. e zawarte jest w Załączniku nr 2.  

7. Informacja na temat ryzyka, zgodna z art. 435 ust. 1. lit f. Rozporządzenia 575/2013 UE,                 

w której omówiono ogólny profil ryzyka Banku związany ze strategią działalności, 

zawierająca kluczowe wskaźniki i dane liczbowe dotyczące ryzyka zawarta jest                           

w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.  
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8. W zakresie art. 435 ust 2 Rozporządzenia 575/2013 UE Bank informuje, że:  

a) Członkowie Zarządu Banku nie pełnią stanowisk dyrektorskich poza Bankiem. 

Członkowie Rady Nadzorczej Banku nie pełnią stanowisk dyrektorskich. Przez 

stanowisko dyrektorskie należy rozumieć funkcje Członka Zarządu lub Rady 

Nadzorczej pełnione w podmiotach objętych tym samym instytucjonalnym systemem 

ochrony spełniającym warunki, o których mowa w art. 113 ust. 7 Rozporządzenia nr 

575/2013, lub podmiotach, w których bank posiada znaczny pakiet akcji, o których 

mowa w art. 4 ust.1 pkt 36 Rozporządzenia nr 575/2013.  

b) Członkowie Zarządu powołuje zgodnie z przepisami prawa Rada Nadzorcza,  

działając wg Regulaminu działania Zarządu biorąc pod uwagę wyniki oceny wstępnej 

kwalifikacji, doświadczenia i reputacji kandydata. Oceny następczej kwalifikacji, 

doświadczenia i reputacji Członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza zgodnie                    

z Procedurą dokonywania ocen odpowiedniości członków Zarządu Banku 

Spółdzielczego w Prudniku. Członków Rady Nadzorczej wybierają i odwołują Grupy 

Członkowskie spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez 

członków Banku na Zebraniu danej Grupy Członkowskiej. Do składu Rady 

Nadzorczej może być wybrany wyłącznie członek Banku, a w przypadku osoby 

prawnej, do Rady może być wybrana osoba nie będąca członkiem Banku, wskazana 

przez tę osobę prawną. 

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

wyboru Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.  

d) Bank z uwagi na skalę działania nie tworzy w obrębie Rady Nadzorczej komitetu ds. 

ryzyka zgodnie z art. 9cb ustawy Prawo bankowe.  

e) Przepływ informacji dotyczącej ryzyka kierowanej do Zarządu oraz Rady Nadzorczej                          

w Banku jest sformalizowany i objęty odpowiednią Instrukcją sporządzania informacji 

zarządczej definiującą: częstotliwość, zakres, odbiorców i terminy sporządzania 

raportów i sprawozdań dotyczących ryzyka. Systemem informacji zarządczej są objęte 

wszystkie rodzaje ryzyka uznawane przez Bank za istotne. Zakres i częstotliwość 

raportowania jest dostosowana do skali narażenia na ryzyko, a także zmienności 

ryzyka zapewniając możliwość podejmowania decyzji, oraz odpowiedniej reakcji                    

w przypadku zmiany ekspozycji na ryzyko;  

f) W Banku funkcjonuje zorganizowany proces zarządzania ryzykiem, realizowany na 

podstawie wewnętrznych strategii i procedur, które podlegają regularnej weryfikacji       

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

w którym Bank działa;  

g) W procesie zarządzania ryzykiem strategiczne cele określa Rada Nadzorcza, która 

ocenia skuteczność działań Zarządu Banku, mających na celu zapewnienie 

efektywności procesu zarządzania ryzykiem. W strukturze organizacyjnej Banku 

funkcjonuje Zespół zarządzania ryzykami i analiz, które na dzień 31.12.2020 r. 

obejmowało swoim zakresem monitorowanie poszczególnych rodzajów ryzyk oraz 

adekwatności kapitałowej;  

h) Proces zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku obejmuje następujące 

działania:  

 Gromadzenie informacji;  

 Identyfikację i ocenę ryzyka;  
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 Limitowanie ryzyka;  

 Pomiar i monitorowanie ryzyka;  

 Raportowanie;  

 Zastosowanie narzędzi redukcji ryzyka (działania zapobiegawcze).  

 

III. Zakres stosowania  

Nie dotyczy 

Bank nie dokonuje konsolidacji do celów rachunkowości i regulacji ostrożnościowych 

 

IV. Fundusze własne  

Fundusze własne stanowią źródło finansowania działalności banku i są gwarancją rozwoju. 

Stanowią również zabezpieczenie w przypadku poniesienia straty przez bank. Wielkość 

funduszy własnych jest wyznacznikiem poziomu stabilności finansowej banku, co przekłada 

się na stopień bezpieczeństwa prowadzonej działalności oraz zaufania klientów banku. Bank 

posiada fundusze własne na poziomie odpowiadającym wymogom nadzorczym oraz 

dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności. 

Ujawnienie zgodne z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji nr 1423/2013 z dnia 20 

grudnia 2013r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów 

dotyczących ujawniania informacji na temat funduszy własnych instytucji zgodnie                              

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

Fundusze własne wyliczane na podstawie Rozporządzenia UE stanowią sumę następujących 

elementów: 

a) Kapitału Tier I, 

b) Kapitału Tier II. 

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (ue) nr 575/2013 struktura 

funduszy własnych kształtowała się następująco: 

 
 

FUNDUSZE WŁASNE 31.12.2020r.

Fundusze własne ogółem dla łącznego współczynnika kapitałowego 20 138 814,88

Kapitał Tier 1 19 555 295,68

Kapitał podstawowy Tier 1 (CET1) 19 555 295,68

Kapitał rezerwowy 18 134 508,86

Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej            620 000,00

Korekty okresu przejściowego dotyczące instrumentów kapitałowych zaliczanych do CET 1 219 450,00

Skumulowane inne całkowite dochody  (fundusz z aktualizacji wyceny) 629 411,90

(-) Wartości niematerialne i prawne -7 021,20

Korekta wartości z tyt.wymogów ostrożnej wyceny- papiery wartościowe dostęone do 

sprzedaży art..34 CRR
-41 053,88

Kapitał dodatkowy Tier 1 (AT1) 0,00

Kapitał Tier 2 (T2) 583 519,20

Kwota rezerwy ogólnej z tytułu ryzyka kredytowego [do wysokości limitu 1,25% RWA] 583 519,20

Inne przejsciowe korekty T2 0,00
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V. Adekwatność kapitałowa 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego Bank jest obowiązany posiadać 

fundusze własne, dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności. 

Miarą dostosowania wielkości funduszy własnych do skali i poziomu ryzyka prowadzonej 

działalności są współczynniki kapitałowe wyliczane na podstawie  art. 92 Rozporządzenia 

575/2013 UE. 

W 2020 r. łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 19,73 % natomiast współczynnik 

kapitałowy Tier I wyniósł 19,16 %. 

Wartości powyższych współczynników spełniają zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego.  

  

VI. Wymogi kapitałowe  

1. W zakresie ryzyka kredytowego na potrzeby sprawozdawcze Bank stosuje metodę 

standardową (SA), obejmującą wykorzystanie parametrów regulacyjnych wskazanych                       

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 

2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm 

inwestycyjnych.  

2. W zakresie ryzyka operacyjnego Bank oblicza jednostkowy i skonsolidowany wymóg 

kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego metodą podstawowego wskaźnika BIA (Basic 

Indicator Approach), zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26.06.2013 r. w sprawie wymogów 

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. Wymóg kapitałowy 

wyliczony na rok 2020 metodą BIA dla Banku wyniósł 1 096 563,50 zł. 

3. Uwzględniając zapisy Rozporządzenia (UE) 575/2013 oraz Strategii zarządzania 

poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku Spółdzielczym w Prudniku ze względu na niską 

skalę prowadzonej działalności handlowej ryzyko rynkowe w Banku ogranicza się w praktyce 

głównie do ryzyka walutowego.  

Na koniec roku 2020 nie istniał obowiązek tworzenia obligatoryjnego (Rozporządzenie (UE) 

575/2013) wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyka walutowego, jak również 

wewnętrznych wymogów kapitałowych w ramach procesu oceny adekwatności kapitałowej 

(ICAAP), co świadczy  o akceptowanym przez Bank poziomie ryzyka. 

Kwota całkowitego wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyk działalności Banku wynosiła na 

koniec IV kwartału 2020 roku 8 165 078,50 zł., z czego 7 068 515 zł. przypadało na wymóg z 

tytułu ryzyka kredytowego, a 1 096 563,50 zł. na wymóg z tytułu ryzyka operacyjnego.  

 
 

4. Rezultaty stosowanego przez instytucję wewnętrznego procesu oceny adekwatności 

kapitałowej, w tym skład dodatkowych wymogów w zakresie funduszy własnych określonych 

na podstawie przeglądu nadzorczego, o których mowa w art. 104 ust. 1 lit. a) dyrektywy 

2013/36/UE. 

Nie dotyczy. 

5. Informacje ilościowe w zakresie wymogów kapitałowych. 

I kwartał 2020 II kwartał 2020 III kwartał 2020 IV kwartał 2020

Ryzyko kredytowe 6 821 234,00 6 898 219,00 7 198 227,00 7 068 515,00

Ryzyko rynkowe                             -                                  -                                -                                -      

Ryzyko operacyjne 1 096 563,50 1 096 563,50 1 096 563,50 1 096 563,50

Rodzaj Ryzyka
Alokacja kapitału według regulacyjnych wymogów kapitałowych
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Struktura aktywów według wag ryzyka na dzień 31.12.2020 r. w pełnych złotych 

przedstawiała się następująco:  

 
 

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

Rozporządzenia 575/2013 UE na dzień 31.12.2020 r. w pełnych złotych: 

 
 

Wymogi w zakresie funduszy własnych obliczone zgodnie z art. 92 ust. 3 lit. b) i c); 

 

VII. Ekspozycje na ryzyko kontrahenta  
Nie dotyczy. Bank nie posiada portfela handlowego. 

 

VIII. Bufory kapitałowe 
W 2020 roku poziom bufora antycyklicznego dla Banków Spółdzielczych wynosi  0,0%.   

Waga ryzyka Wartość ekspozy cji
Ekspozycja w ażona 

ryzykiem

Kwota ekspozy cji ważonej 

ry zy kiem po 

zast.współczy nnika 

wsparcia MŚP

8% ekspozycji 

w ażonej ryzykiem

0% 75 168 087 0 0 0

20% 30 764 412 6 152 883 6 152 883 492 231

50% 869 281 434 641 434 641 34 771

75% 16 854 100 12 640 575 12 505 338 1 000 427

100% 86 415 887 86 415 887 68 201 172 5 456 094

150% 0 0 0 0

250% 424 963 1 062 408 1 062 408 84 993

RAZEM 210 496 730 106 706 394 88 356 442 7 068 515

Ekspozycje w obec rzadów  centralnych lub banków  centralnych 84 079 84 079 6 726

Ekspozycje w obec samorządów  regionalnych lub w ładz 

lokalnych 6 144 488 6 144 488 491 559

Ekspozycje w obec podmiotów  sektora publicznego 8 395 8 395 672

Ekspozycje w obec instytucji 434 641 434 641 34 771

Ekspozycje w obec przedsiebiorstw 17 503 124 14 736 732 1 178 939

Ekspozycje detaliczne 12 640 575 12 505 338 1 000 427

Ekzpozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach 65 212 473 49 764 150 3 981 132

Ekspozycje których dotyczy niew ykonanie zobow iązań 0 0 0

Ekspozycje kapitałow e 2 081 375 2 081 375 166 510

Inne pozycje 2 597 244 2 597 244 207 780

Razem metoda standardowa 106 706 394 88 356 442 7 068 515

 Klasy Ekspozycji

Kwota ekspozy cji 

ważonej ry zy kiem 

po zastosowaniu 

współczy nnika 

wsparcia MŚP

8% Ekspozy cji 

ważonej ry zy kiem

 Kwota ekspozy cji 

ważonej ry zy kiem 

Lp. Rodzaj wymogu
Wymóg 

kapitałowy

1. Wymóg zgodnie z art. 92 ust. 3 lit b. Rozporządzenia 575/2013 UE nie występuje

2.

Wymóg zgodnie z art. 92 ust.3 lit c. Rozporządzenia 575/2013 UE – ryzyko 

walutowe nie występuje
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IX. Wskaźniki globalnego znaczenia systemowego 
 Nie dotyczy. Bank nie jest bankiem istotnym systemowo. 

 

X. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego  
Celem strategicznym w zakresie działalności kredytowej jest budowa odpowiedniego do 

posiadanych funduszy własnych bezpiecznego portfela kredytowego oraz portfela inwestycji 

finansowych, zapewniającego odpowiedni poziom dochodowości. 

Cel ten jest realizowany poprzez zarządzanie ryzykiem kredytowym obejmujące podstawowe 

kierunki działań (cele pośrednie): 

1) budowa bezpiecznego, stabilnego i zrównoważonego, pod względem jakości i wartości 

portfela kredytowego cechującego się odpowiednią dochodowością oraz bezpieczeństwem 

rozumianym jako minimalizacja ryzyka wystąpienia kredytów zagrożonych, 

2) dokonywanie bezpiecznych inwestycji finansowych, 

3) podejmowanie działań zabezpieczających w obszarze ryzyka pojedynczej transakcji oraz 

ryzyka portfela, 

4) działania organizacyjno-proceduralne. 

 

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Bank stosował definicje należności przeterminowanych, 

zagrożonych oraz metody ustalania korekt wartości i rezerw w oparciu o zapisy 

Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji ekspozycji kredytowych oraz 

tworzenia rezerw na ryzyko kredytowe. 

Do wyliczenia wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego ekspozycję, uznaje się za 

przeterminowaną jeżeli opóźnienie w spłacie przekracza 90 dni. 

Ekspozycjami zagrożonymi są ekspozycje zaklasyfikowane do ekspozycji poniżej standardu, 

do ekspozycji wątpliwych lub ekspozycji straconych. 

Bank dokonuje klasyfikacji ekspozycji kredytowych do odpowiednich kategorii ryzyka, 

stosując dwa kryteria: 

 kryterium terminowości – terminowość spłaty kapitału lub odsetek, 

 kryterium ekonomiczno–finansowe – monitoring sytuacji ekonomiczno-finansowej 

dłużnika. 

Klasyfikacja  ekspozycji kredytowych wg kryterium terminowości do poszczególnych 

kategorii ryzyka odbywa się w sposób automatyczny z wykorzystaniem systemu ewidencyjno 

– księgowego Banku. 

Bank tworzy rezerwy celowe. Rezerwy celowe tworzone są na ryzyko związane                                 

z działalnością Banku w odniesieniu do ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do: 

 kategorii „normalnych”, w zakresie ekspozycji kredytowych wynikających z pożyczek                             

i kredytów detalicznych, 

 kategorii „pod obserwacją” 

 ekspozycji „zagrożonych”, w tym do kategorii „poniżej standardu”, „wątpliwych”, 

„straconych” 

Wysokość tworzonych rezerw związana jest bezpośrednio z kategorią ryzyka, do której 

została zaklasyfikowana ekspozycja oraz z jakością przyjętych zabezpieczeń prawnych 

ekspozycji. 

Bank stosuje następujące techniki ograniczania ryzyka kredytowego: 
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1. Pomniejszanie podstawy tworzenia rezerw celowych zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw celowych na ryzyko związane                      

z działalnością banków. Bank przyjmuje zabezpieczenia zgodnie z Instrukcją 

ustanawiania prawnych form zabezpieczeń. 

2. Polityka kredytowa na 2020 r. zakłada, że  Bank nie będzie stosował technik redukcji 

ryzyka kredytowego w oparciu o przyjęte zabezpieczenia opisane w Rozporządzeniu 

575/2013 UE. Bank zarządza ryzykiem związanym z ekspozycjami finansującymi 

nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie, zgodnie z Instrukcją zarządzania 

ryzykiem kredytowym 

3. Wyznaczanie wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego w 2020 roku 

odbywało się zgodnie z  Instrukcja wyznaczania wybranych wymogów kapitałowych                    

w Banku Spółdzielczym w Prudniku .  

 

Bank funkcjonuje na terenie jednego obszaru geograficznego, określonego w Statucie Banku, 

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. W związku z powyższym nie 

wyznacza dodatkowych obszarów geograficznych w celu ustalania limitów. 

 

Strukturę zaangażowania Banku w podziale na branże według stanu na dzień 31.12.2020r. 

przedstawia poniższa tabela. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

zł %

Zaangażowanie banku w branże: 128 518 285,78 100,00%

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 54 661 012,81 42,53%

Przetwórstwo przemysłowe 941 241,13 0,73%

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 0,00%

Budownictwo 4 217 221,87 3,28%

Handel hurtowy i detaliczny 4 758 637,27 3,70%

Hotele i restauracje 8 043 432,70 6,26%

Transport, gospodarka magazynowa, łączność 335 455,90 0,26%

Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej
5 565 359,60 4,33%

Administracja publiczna i obrona narodowa 30 386 335,04 23,64%

Ochrona zdrowia i opieka społeczna 182 673,21 0,14%

Działalność usługowa, komunalna, społeczna i pozostała 243 671,78 0,19%

Edukacja 1 109 680,07 0,86%

Informacja i komunikacja 313 873,14 0,24%

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 336 391,09 0,26%

Inne 157 631,81 0,12%

Osoby prywatne 17 265 668,36 13,43%

Wyszczególnienie:
31.12.2020
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Strukturę zaangażowania Banku wobec sektora budżetowego w rozbiciu na kategorie 

należności według stanu na dzień 31.12.2020 roku przedstawia poniższa tabela. 

 
 

Wartość ekspozycji wobec sektora niefinansowego w podziale na sytuacje według stanu na 

dzień 31.12.2020 rok przedstawia poniższa tabela: 

 
 

Proces zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku przebiega w następujących etapach: 

1) Identyfikacja czynników ryzyka kredytowego. 

2) Ocena oraz ustalenie dopuszczalnych norm ryzyka (limity) – zarządzanie ryzykiem 

koncentracji. 

3) Monitorowanie, pomiar i raportowanie ryzyka. 

4) Wdrażanie technik redukcji ryzyka. 

 zł %

Należności od sektora f inansowego brutto               19 430 188,12    100,00%

Należności normalne               19 430 188,12    100,00%

Należności pod obserwacją                                   -      0,00%

Należności poniżej s tandardu                                   -      0,00%

Należności wątpliwe                                   -      0,00%

Należności s tracone                                   -      0,00%

Rezerwy celowe na należności                                   -      100,00%

w sytuacji pod obserwacją                                   -      0,00%

w sytuacji poniżej s tandardu                                   -      0,00%

w sytuacji wątpliwej                                   -      0,00%

w sytuacji s traconej                                   -      0,00%

Odsetki                        5 049,15    

Należności od sektora finansowego netto 19 435 237 X

Kategoria należności
31.12.2020r.

zł %

Należności od sektora nief inansowego brutto               97 978 976,39    100,00%

Należności normalne               96 877 044,59    98,88%

Należności pod obserwacją                    381 705,02    0,39%

Należności poniżej s tandardu                    320 396,50    0,33%

Należności wątpliwe                      70 014,00    0,07%

Należności s tracone                    329 816,28    0,34%

Rezerwy celowe na należności                    421 494,63    100,00%

w sytuacji normalnej                                   -      0,00%

w sytuacji pod obserwacją                                   -      0,00%

w sytuacji poniżej s tandardu                      63 439,66    15,05%

w sytuacji wątpliwej                      34 821,24    8,26%

w sytuacji s traconej                    323 233,73    76,69%

Odsetki                      64 461,51    X

odpisy aktualizujące na odsetki                      23 882,21    X

odpisy aktualizujące na prowizje                        5 038,40    X

Nierozliczone prowizje                    993 165,89    X

Należności od sektora niefinansowego netto 96 599 857 X

`
31.12.2020r.



12 
 

5) Zarządzanie ryzykiem rezydualnym (w tym analiza ryzyka ekspozycji kredytowych 

finansujących nieruchomości oraz zabezpieczonych hipotecznych – zgodnie                             

z zapisami Rekomendacji S). 

6) Zarządzanie ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, zgodnie z Rekomendacją 

T. 

7) Testy warunków skrajnych. 

8) Weryfikacja przyjętych procedur. 

9) Kontrola zarządzania ryzykiem kredytowym. 

 

Bank zarządza ryzykiem kredytowym zarówno w odniesieniu do pojedynczego kredytu jak                                  

i łącznego zaangażowania kredytowego.                                                                                             

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w odniesieniu do pojedynczego kredytu polega na: 

1) Badaniu wiarygodności i zdolności kredytowej przed udzieleniem kredytu, w oparciu 

o zweryfikowane pod względem wiarygodności dokumenty, dostarczane przez 

klientów. 

2) Wykorzystaniu w ocenie zdolności kredytowej i zabezpieczeń dostępnych baz danych. 

3) Prawidłowym zabezpieczaniu zwrotności ekspozycji kredytowych, zgodnie                           

z regulacjami wewnętrznymi Banku, gwarantującym zwrotność kredytów. 

4) Bieżącym monitoringu zabezpieczeń kredytowych. 

5) Dokonywaniu okresowych przeglądów ekspozycji kredytowych oraz tworzeniu 

rezerw celowych. 

6) Prawidłowym prowadzeniu windykacji i nadzoru nad trudnymi kredytami. 

7) Kontroli działalności kredytowej. 

 

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w odniesieniu do łącznego zaangażowania kredytowego 

przeprowadzane jest za pomocą: 

1) Dywersyfikacji ryzyka (limity koncentracji). 

2) Analizy skuteczności przyjmowanych zabezpieczeń ekspozycji kredytowych. 

3) Monitorowaniu rynku podstawowych zabezpieczeń, przyjmowanych przez Bank, tj. 

rynku nieruchomości. 

4) Analizy struktury podmiotowej i produktowej portfela kredytowego. 

5) Monitorowania ekspozycji zagrożonych, ich struktury, czynników ryzyka. 

6) Przedsięwzięć organizacyjno-kadrowych polegających w szczególności na: 

 Organizacji bezpiecznych systemów podejmowania decyzji kredytowych. 

 Rozdzieleniu funkcji operacyjnych od oceny ryzyka poprzez wdrożenie zasady,                  

że ocenę ryzyka przeprowadza Zarząd lub jego pełnomocnicy z wykorzystaniem 

dokumentacji opracowanej przez pracownika kredytowego, w oparciu                                

o zatwierdzone przez Zarząd regulacje. 

 Podziale nadzoru nad ryzykami wśród członków Zarządu. Nadzór nad ryzykiem 

kredytowym, zgodnie ze Statutem Banku sprawuje Prezes Zarządu. 

 Przydzieleniu nadzoru nad wdrażaniem Polityki kredytowej, w tym polityki 

zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych (DEK) oraz ekspozycji 

kredytowych zabezpieczonych hipotecznie (EKZH) Wiceprezesowi i Członkowi 

Zarządu ds. Handlowych. 

 Prawidłowym przepływie informacji. 
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 Odpowiednim doborze i szkoleniu kadr. 

 Nadzorze nad działalnością kredytową. 

 Organizacji odpowiedniego systemu kontroli i audytu. 

Działania i mechanizmy służące ograniczeniu ryzyka kredytowego w Banku dzieli się na trzy 

grupy: 

 działania systemowo - organizacyjne, 

 działania realizacyjne, 

 działania kontrolne. 

W zakresie działań systemowo – organizacyjnych ograniczanie ryzyka kredytowego jest 

wynikiem określenia odpowiedniej strategii i polityki kredytowej Banku, w szczególności 

przyjęcia odpowiednich procedur kredytowych (regulaminy, instrukcje, wytyczne, metodyki 

oceny zdolności kredytowej, inne zalecenia), a także limitowania koncentracji kredytów, 

ustalenia podziału kompetencji decyzyjnych 

Działania realizacyjne, opisuje Instrukcja kredytowa, która określa i odwołuje się do tych 

regulacji, które dotyczą rozpatrywania wniosków kredytowych, opiniowania i kolegialności 

podejmowania decyzji kredytowych, zawierania umów kredytowych, przyjmowania 

zabezpieczeń spłaty kredytów czy postępowania z kredytami zagrożonymi. 

Działania kontrolne to sprawozdawczość kredytowa, monitoring, tworzenie i kontrola rezerw 

celowych na aktywa obciążone ryzykiem oraz kontrola poziomu limitów zaangażowania. 

 

XI. Aktywa wolne od obciążeń  

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

jakiejkolwiek formie ustaleń mających na celu zabezpieczenie lub wsparcie jakości 

kredytowej transakcji bilansowej lub pozabilansowej, z której nie może on zostać swobodnie 

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

Nie dotyczy. 

Bank nie dokonuje operacji zabezpieczanych instrumentami finansowymi. 

 

XII. Korzystanie z ECAI  

Nie dotyczy (Bank nie korzysta z ratingów). 

 

XIII. Ekspozycja na ryzyko rynkowe 

Ryzyko rynkowe jest rozumiane jako ryzyko poniesienia straty na skutek niekorzystnych 

zmian parametrów rynkowych takich jak stopa procentowa i kursy walutowe. 

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.  Wyliczeń wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka walutowego Bank 

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

Zarządzanie ryzykiem walutowym w Banku odbywa się w ramach: 

 limitu całkowitej pozycji walutowej na koniec dnia (LPC), 

 limitów nocnych dla pozycji w walutowych obcych (EURO,USD,GBP) 

Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego Bank wyznacza metodą podstawową 

określoną w art. 351 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013                    

z dnia 26 czerwca 2013 roku. Na dzień 31.12.2020 roku Bank domknął ekspozycję na ryzyko  
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walutowe. Narażenie Banku na ryzyko walutowe w trakcie całego 2020 roku wynikało                      

z istnienia  otwartych  indywidualnych pozycji  walutowych w walucie europejskiej. Średnia 

wartość pozycji walutowej całkowitej w 2020 roku kształtowała się na poziomie 37 294,94 zł 

a w 2019 roku na poziomie 44 438,41 zł. Maksymalna pozycja walutowa całkowita w 2020 

roku osiągnęła wartość 326 388,10 zł natomiast w roku poprzednim 147 360,80 zł. Zarówno 

na dzień 31.12.2020r. jak i na przestrzeni całego roku obrotowego nie zaistniała konieczność 

tworzenia wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyka walutowego, gdyż relacja pozycji 

walutowej całkowitej do funduszy własnych nie przekroczyła 2% funduszy własnych. Relacja 

całkowitej pozycji walutowej do funduszy własnych na dzień 31.12.2020r wyniosła 0,00%                   

a najwyższa relacja pozycji walutowej do funduszy własnych na przestrzeni roku 2020 

wyniosła 1,74%.  

 

 

 

XIV. Ekspozycje na ryzyko operacyjne  

Ryzyko operacyjne – jest to możliwość poniesienia strat powstałych w wyniku niewłaściwych 

lub wadliwie przebiegających procesów wewnętrznych, działań ludzi, funkcjonowania 

systemów, w tym systemów informatycznych, strat wynikających z przyczyn zewnętrznych. 

Ryzyko operacyjne obejmuje ryzyko prawne,  nie obejmuje ryzyka reputacji i ryzyka 

strategicznego.  

Celem zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku jest zapewnienie bezpiecznego przebiegu 

wszystkich procesów biznesowych w Banku poprzez: 

1. Identyfikację ryzyka operacyjnego w określonych obszarach działania Banku. 

2. Utworzenie bazy danych w celu gromadzenia informacji o zdarzeniach ryzyka 

operacyjnego i stratach powstających w wyniku zakłóceń w działalności Banku. 

3. Monitorowanie i raportowanie incydentów o których mowa w pkt 2. 

4. Tworzenie mapy ryzyka w celu określenia działań zmierzających do zmniejszenia 

skutków ryzyka operacyjnego. 

5. Kontrolę i ocenę procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku. 

6. Ograniczanie skutków ryzyka operacyjnego. 

7. Gromadzenie informacji o zdarzeniach ryzyka operacyjnego mających miejsce                            

w najbliższym otoczeniu Banku oraz w miarę możliwości o sposobach pokrycia strat 

ww. zdarzeń i podjętych działaniach mitygujących.   

 

Zgodnie z „Rekomendacją M” wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego czynnikami 

ryzyka operacyjnego są: 

1. Zasoby ludzkie i warunki pracy. 

2. Procesy i systemy - integralność procesów biznesowych oraz systemów informatycznych                                

i technicznych. 

3. Bezpieczeństwo: 

Lp. Rodzaj wymogu Wymóg kapitałowy

1.
Wymóg zgodnie z art. 92 ust.3 lit b. Rozporządzenia 575/2013 

UE
nie dotyczy

2.
Wymóg zgodnie z art. 92 ust. 3 lit c. Rozporządzenia 575/2013 

UE  – ryzyko walutowe  nie dotyczy 



15 
 

a) informatyczne i teleinformatyczne, zasady zarządzania ryzykiem w zakresie 

bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego i informacji opisane są w rozdziale 11 

Zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym; 

b) informacji prawnie chronionej; 

c) alternatywnych kanałów dostępu do usług i informacji bankowych (np. 

bankomaty, internet); 

d) fizyczne; 

e) związane z zasobami ludzkimi; 

f) klientów - zmiany w środowisku biznesowym;  

g) produktów - wdrażanie nowych produktów; 

4. Outsourcing - procesy zlecone na zewnątrz. 

5. Przestępstwa. 

6. Awarie, klęski, katastrofy. 

 

Czynniki ryzyka operacyjnego mogą być zamierzone lub niezamierzone. W przypadku 

działań zamierzonych, takich jak np. napad, rabunek, kradzież informacji, wandalizm itp. 

kierownictwo Banku musi powiadomić odpowiednie organy, w tym prokuratora. 

Wystąpienie zdarzenia wynikającego z ryzyka operacyjnego oznacza dla Banku: 

1. Możliwość wystąpienia strat finansowych. 

2. Możliwość znacznego wzrostu kosztów funkcjonowania. 

3. Możliwość wystąpienia strat niefinansowych takich jak: 

a) utrata klientów, 

b) skargi klientów, niezadowolenie, 

c) negatywne postrzeganie Banku, 

d) utrata wiarygodności Banku jako instytucji zaufania publicznego. 

 

XV. Ekspozycje w papierach kapitałowych nieuwzględnionych                       

w portfelu handlowym.  
Zestawienie papierów wartościowych według stanu na dzień 31.12.2020 r. w podziale 

ekspozycji ze względu na cel nabycia (zyski kapitałowe, przyczyny strategiczne), przedstawia 

poniższe zestawienie: 

 

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 

grudnia 2020 r.  są zgodne z ustawą  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości                      

z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 października 

2010 r.  w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków. 

Rodzaj ekspozycji
Wartość bilansowa           

w zł

Kwota ekspozycji 

zakupionych ze 

względu na zyski 

kapitałowe

Kwota ekspozycji 

zakupionych ze 

względu na przyjętą 

strategię

Akcje BPS SA w Warszawie           1 967 019,00     -           1 967 019,00    

Udziały w Spółdzielni SOZ BPS SA                  5 000,00                     5 000,00    

Udziały w Partnet Sp. z o.o. w Krakowie              100 950,00     -              100 950,00    

Udziały w Spółdzielni Mleczarskiej w Prudniku                  8 406,20     -                  8 406,20    

Bony pieniężne NBP         29 927 537,19            29 927 537,19     - 

Obligacje płynnościowe              804 136,00                 804 136,00     - 

RAZEM         32 808 048,39            30 731 673,19              2 076 375,20    
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a) wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz w ciągu roku obrotowego 

dokonywana jest według zasad określonych ustawą  z uwzględnieniem odpowiednio 

przepisów  w zakresie tworzenia rezerw na ryzyko w działalności bankowej oraz 

następujących ustaleń: 

b) aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności (bony skarbowe, bony 

pieniężne) wycenia się według cen nabycia skorygowanych o naliczone dyskonto, 

c) udzielone kredyty i pożyczki oraz inne należności własne banku, które nie są 

przeznaczone do obrotu wycenia się według zamortyzowanego kosztu z uwzglę-

dnieniem efektywnej stopy procentowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Finansów z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod 

wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, 

pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość z tytułu rezerw celowych utworzonych 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie 

zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane  z działalnością banków, 

d) akcje i udziały wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu 

trwałej utraty wartości, aktywa posiadane przez bank zaliczone są do aktywów 

trwałych i nie są objęte publicznym obrotem papierami wartościowymi, 

e) udziały mniejszościowe w innych jednostkach – według ceny nabycia pomniejszonej                         

o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 

f) wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia lub w koszcie wytworzenia 

pomniejszonym o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz w szczególnych 

przypadkach odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie 

ceny nabycia to wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub 

podobnego składnika lub według wartości godziwej, 

g) środki trwałe, środki trwałe w budowie – wycenia się w cenie nabycia lub koszcie 

wytworzenia pomniejszonym o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz                                      

w szczególnych przypadkach odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Jeżeli nie jest 

możliwe ustalenie ceny nabycia to wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży 

takiego samego lub podobnego składnika lub według wartości godziwej, 

h) pozostałe aktywa – wycenia się według wartości nominalnej, 

i) kapitały własne  - wycenia się w wartości nominalnej, 

j) zobowiązania finansowe nie przeznaczone do obrotu i nie będące instrumentami 

pochodnymi wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, która obejmuje również 

odsetki od zobowiązań, 

k) pozycje pozabilansowe – wycenia się w wartości nominalnej. 

 

XVI. Ekspozycje na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom 

nieuwzględnionym w portfelu handlowym  
Celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest utrzymanie zmienności wyniku 

finansowego, w tym wyniku odsetkowego w granicach niezagrażających bezpieczeństwu 

Banku i akceptowanych przez Radę Nadzorczą w ramach zatwierdzonej strategii. 

Pomiar ryzyka stopy procentowej oparty jest na następujących założeniach: 

a) do pomiaru ryzyka stopy procentowej Bank stosuje metodę luki niedopasowania 

terminów przeszacowania, 
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b) do oceny tego ryzyka Bank wykorzystuje również inne dodatkowe metody, 

np. badania symulacyjne zmian w przychodach odsetkowych, zmian w kosztach 

odsetkowych i w konsekwencji zmian w wyniku odsetkowym, 

c) badaniu i ocenie podlega wpływ zmian stóp procentowych na wynik odsetkowy 

Banku, 

d) zarządzanie ryzykiem stopy procentowej koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem 

przeszacowania, ryzykiem bazowym oraz na kontroli ryzyka opcji, 

e) Bank ogranicza ryzyko stopy procentowej poprzez stosowanie systemu limitów 

i odpowiednie kształtowanie struktury aktywów i pasywów. 

Analiza luki polega na określeniu wielkości niedopasowania między wrażliwymi na   

zmiany stopy procentowej aktywami i pasywami w poszczególnych przedziałach 

czasowych uwzględniających pierwszy możliwy termin zmian (przeszacowania) stóp 

procentowych. 

Zakłada się, że zmiana stóp procentowych sama w sobie nie jest źródłem potencjalnych 

strat dla Banku. Narażenie na negatywne oddziaływanie na wyniki Banku związane jest 

z występującymi różnicami w wielkościach aktywów i pasywów przeszacowywanych 

w poszczególnych terminach. 

3)  W ramach ryzyka stopy procentowej wyodrębnia się cztery zasadnicze kategorie ryzyka: 

ryzyko bazowe, ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania, ryzyko krzywej 

dochodowości oraz ryzyko opcji klienta, przy czym dodać należy, że aktualna oferta 

produktowa banku oraz struktura aktywów i pasywów powoduje, że ryzyko opcji klienta 

można uznać za nieznaczące. Wynika to przede wszystkim z faktu, że po stronie pasywnej 

wszystkie produkty depozytowe dla klientów niefinansowych posiadają wycenione                        

i wkalkulowane opcje klienta związane  z wycofaniem środków przed terminem 

kontraktowym. Jeżeli chodzi o kredyty, bank posiada w swoim bilansie nieznaczny portfel 

produktów o stałym oprocentowaniu, gdzie ryzyko stopy procentowej z tytułu opcji jest 

największe. 

4) Ekspozycja Banku Spółdzielczego w Prudniku na ryzyko stopy procentowej na dzień                     

31.12.2020 r. wynikała w głównej mierze z: 

1)  ryzyka terminów przeszacowania, tj. zróżnicowania okresów zmiany oprocentowania 

pozycji aktywów i pasywów odsetkowych, 

2) ryzyka bazowego, w wyniku którego następowały niezależne od prowadzonej przez 

Bank polityki, nierównomierne zmiany oprocentowania produktów i instrumentów 

rynku pieniężnego, w które Bank inwestuje (pozycje uzależnione od stawek rynkowych 

oraz referencyjnych NBP). 

5)  Skalkulowana zmiana wyniku odsetkowego w przypadku zmiany stóp procentowych o +/- 

2 punkty procentowe – będąca przedmiotem analizy scenariusza sytuacji szokowej 

opisanej w Rekomendacji G KNF dotyczącej zarządzania ryzykiem stopy procentowej                   

w bankach – oszacowana została w skali roku: 

a)   przy spadku stóp procentowych na minus  -2 118,26 tys. zł, 

b) przy wzroście stóp procentowych na plus   1 278,31 tys. zł. 

6) Bank dokonuje pomiaru ryzyka stopy procentowej z miesięczną częstotliwością. Wyniki 

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

w terminach określonych w Instrukcji sporządzania informacji zarządczej w Banku 

Spółdzielczym w Prudniku;  
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1) co miesiąc Zarządowi Banku oraz Członkom Komitetu Zarządzania 

Ryzykami, 

2) co kwartał  Radzie Nadzorczej Banku. 

 

XVII.  Stosowanie metod zaawansowanego pomiaru w odniesieniu do 

ryzyka  operacyjnego 

Nie dotyczy. 

Bank nie stosuje metod zaawansowanego pomiaru w odniesieniu do ryzyka operacyjnego. 

 

XVIII. Stosowanie wewnętrznych modeli pomiaru ryzyka rynkowego 

Nie dotyczy. 

Bank nie stosuje wewnętrznych modeli pomiaru ryzyka rynkowego. 

 

XIX. Ryzyko płynności 
Celem strategicznym Banku w zarządzaniu płynnością jest pełne zabezpieczenie jego 

płynności, minimalizacja ryzyka utraty płynności przez Bank w przyszłości oraz optymalne 

zarządzanie nadwyżkami środków finansowych. 

Cel ten jest realizowany poprzez zarządzanie ryzykiem płynności obejmujące podstawowe 

kierunki działań: 

1) zapewnienie odpowiedniej struktury aktywów, ze szczególnym uwzględnieniem aktywów 

długoterminowych poprzez równoczesne zarządzanie aktywami i pasywami oraz pozycjami 

pozabilansowymi Banku. Zarządzanie ryzykiem płynności w Banku ma charakter 

skonsolidowany i całościowy oznacza to zarządzanie płynnością złotową i walutową, 

zarówno w odniesieniu do pozycji bilansowych jak i pozabilansowych we wszystkich 

horyzontach czasowych ustalonych przez Bank i obejmuje wszystkie komórki i jednostki 

organizacyjne Banku. Struktura posiadanych przez Bank aktywów powinna umożliwiać 

elastyczne dostosowywanie się do potrzeb płynnościowych. W tym celu Bank dywersyfikuje 

swoje aktywa według następujących kryteriów: 

a) płynności, 

b) bezpieczeństwa, 

c) rentowności. 

2) podejmowanie działań (w tym działań marketingowych) w celu utrzymania odpowiedniej 

do skali działalności stabilnej bazy depozytowej, utrzymanie dotychczasowej struktury 

depozytów przyjętych od klientów Banku, gdzie głównym źródłem finansowania aktywów są 

depozyty podmiotów niefinansowych, ludności i budżetu. 

3) Bank ogranicza ryzyko płynności poprzez stosowanie systemu limitów oraz odpowiednie 

kształtowanie struktury posiadanych aktywów i pasywów. Bank dokonuje identyfikacji 

wszelkich zagrożeń związanych z ryzykiem utraty płynności.  W zależności od stwierdzonego 

charakteru zagrożenia utraty płynności Bank postępuje według określonych procedur 

awaryjnych. 

 

Istotnym dla zarzadzania ryzykiem płynności jest fakt przystąpienia banku 31.12.2015 roku 

do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, którego celem funkcjonowania jest między innymi 

zapewnienie płynności i wypłacalności każdego uczestnika na zasadach określonych                            

w umowie Systemu Ochrony Zrzeszenia.  



19 
 

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, która utrzymuje się przez 

okres 30 dni, wynikającą z zakłócenia równowagi pomiędzy wpływami i wypływami 

płynności 

Wskaźnik LCR oblicza się jako stosunek zabezpieczenia przed utratą płynności i różnicy 

pomiędzy odpływami i przypływami dotyczącymi kolejnych 30 dni – zakłada się, że 

przypływy nie mogą stanowić więcej niż 75% wartości odpływów. Minimalny, wymagany 

prawem, poziom wskaźnika LCR w 2020 r. wynosił 80%. Bank odnotował na dzień 

31.12.2020 r. wskaźnik LCR na poziomie 185%.  

Na podstawie decyzji KNF Bank BPS S.A. i banki spółdzielcze wchodzące w skład Systemu 

Ochrony Zrzeszenia BPS są zwolnione z konieczności indywidualnego spełnienia 

minimalnego wskaźnika LCR, a Bank BPS S.A. został wskazany jako zobowiązany do 

utrzymania wymaganego poziomu wskaźnika LCR i jego sprawozdawania na podstawie 

skonsolidowanej sytuacji wszystkich uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.  

 

XX. Ekspozycja na pozycje sekurytyzacyjne  

Nie dotyczy. 

Bank nie posiada ekspozycji na pozycje sekurytyzacyjne. 

 

XXI. Polityka w zakresie wynagrodzeń 
Zasady ustalania wynagrodzeń dla członków Zarządu oraz pracowników, których działalność 

zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka określa „Polityka wynagradzania pracowników, 

których działalność ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Prudniku” 

opracowana na podstawie  

1. Ustawy Prawo bankowe – art. 9ca, 

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

systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń 

oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach, 

3. Wytycznych dotyczących prawidłowej polityki wynagrodzeń, o których mowa w art. 74 

ust. 3 i 75 ust. 2 dyrektywy 2013/36/UE, i ujawniania informacji zgodnie z art. 450 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013 - EBA/GL/2015/22, 

4. Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych uchwałą KNF  

nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014. 

 

Celem opracowania i wdrożenia „Polityki wynagradzania pracowników, których działalność 

zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Prudniku”, zwanej 

dalej „Polityką wynagrodzeń” jest wspieranie prawidłowego i skutecznego zarządzania 

ryzykiem tak by nie zachęcać do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza 

zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą skłonność do ryzyka Banku, a także wspieranie 

realizacji strategii działalności Banku oraz ograniczanie konfliktu interesów. 

Bank przed wprowadzeniem Polityki wynagrodzeń dokonał identyfikacji osób, o których 

mowa w § 24 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  oraz w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 604/2014 z dnia 4 marca 2014 r. uzupełniającym dyrektywę 
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Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (...) i na tej podstawie uznał, że  do osób, 

których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku zalicza się : 

1. Członków Rady Nadzorczej, 

2. Członków Zarządu, w tym : 

a) Prezesa Zarządu, 

b) Wiceprezesa Zarządu ds. ekonomicznych, 

c) Wiceprezesa Zarządu ds. handlowych, 

d) Członka Zarządu ds. handlowych, 

3. Głównego Księgowego. 

Zapisy Polityki wynagrodzeń obejmują: 

 stałe składniki wynagradzania, zgodnie z Regulaminem wynagradzania, 

 zmienne składniki wynagradzania, rozumiane jako premia uznaniowa i nagroda 

uznaniowa, 

 zasady przyznawania i wypłacania zmiennych składników wynagradzania. 

Oceny efektów pracy Członków Zarządu przy przyznawaniu zmiennych składników 

wynagradzania dokonuje Rada Nadzorcza w oparciu o kryterium ilościowe i jakościowe 

(każdorazowo przed przyznaniem zmiennych składników wynagradzania). 

Ocena efektów pracy obejmuje następujące wskaźniki Banku osiągane w ostatnich trzech 

latach (kryterium ilościowe) w odniesieniu do założonego planu ekonomiczno - finansowego: 

 zysk netto, 

 zwrot z kapitału własnego (ROE), 

 łączny współczynnik wypłacalności, 

 wskaźnik płynności LCR, 

 jakość portfela kredytowego. 

Kryteria jakościowe oceny Członków Zarządu przy przyznawaniu zmiennych składników 

wynagradzania to: 

 uzyskane absolutorium w okresie oceny, 

 pozytywna ocena rękojmi należytego wykonania obowiązków, zgodnie z art. 22aa 

ustawy Prawo bankowe, 

 ogólna dobra ocena realizacji zadań zawartych w planie ekonomiczno-finansowym                   

w okresach objętych oceną, dokonana przez Radę Nadzorczą.   

W przypadku zagrożenia nie spełnienia wymogów ostrożnościowych lub zagrożenia 

upadłością zmiennych składników wynagradzania nie przyznaje się. 

 

XXII. Dźwignia finansowa  
Zgodnie z art. 429 ust. 2 Rozporządzenia CRR Bank oblicza wskaźnik dźwigni jako miarę 

kapitału instytucji podzieloną przez miarę ekspozycji całkowitej i wyraża jako wartość 

procentową.  

Bank stosuje do wyliczenia wskaźnika dźwigni: 

1) kapitał Tier I jako miarę kapitału, 

2) sumę wartości ekspozycji z tytułu wszystkich aktywów i pozycji nieodliczanych przy 

wyznaczaniu miary kapitału jako miarę ekspozycji całkowitej. 

Wartość ekspozycji aktywów obejmuje wartość księgową składnika aktywów, która pozostaje 

po dokonaniu korekt z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego, dodatkowych korekt 

wartości oraz innych redukcji funduszy własnych związanych z danym składnikiem aktywów. 
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Wartość ekspozycji pozabilansowych wykazywana jest po zastosowaniu odpowiedniego 

współczynnika konwersji: 

1) współczynnik konwersji równy 10%- do niewykorzystanych zobowiązań 

kredytowych, które można w każdym momencie bezwarunkowo anulować bez 

wypowiedzenia, 

2) współczynnik konwersji równy 20%- do pozycji pozabilansowych finansujących 

handel o średni/niskim ryzyku oraz do zobowiązań  z oficjalnie wspieranymi 

kredytami eksportowymi, 

3) współczynnik konwersji równy 50%- do pozycji pozabilansowych związanych                                 

z finansowaniem handlu o średnim ryzyku., 

4) współczynnik konwersji równy 100%- do wszystkich innych pozycji 

pozabilansowych. 

Bank oblicza wskaźnik dźwigni raz na kwartał. 

Wskaźnik dźwigni  oznacza względną – w stosunku do funduszy własnych – wielkość 

posiadanej przez Bank całkowitej kwoty ekspozycji z tytułu aktywów, zobowiązań 

pozabilansowych oraz zobowiązań warunkowych dotyczących płatności lub dostawy lub 

dostarczenia zabezpieczenia, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu otrzymanych środków 

finansowych, zaciągniętych zobowiązań, umów dotyczących instrumentów pochodnych lub 

umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, lecz z wyjątkiem zobowiązań, które można 

wyegzekwować wyłącznie w przypadku likwidacji Banku.  

 

 
 

XXIII. Stosowanie metody IRB w odniesieniu do ryzyka kredytowego  

Nie dotyczy. 

Bank nie stosuje metody IRB. 

 

XXIV. Stosowanie technik ograniczenia ryzyka kredytowego  

Nie dotyczy. 

1. Bank nie stosuje kompensowania pozycji bilansowych i pozabilansowych 

2. Bank nie dokonuje transakcji na instrumentach pochodnych. 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie 31.12.2020r.

Korekty kapitałowe i korekty regulacyjne

Łączne ekspozycje wskaźnika dźwigni-w pełni wprowadzona definicja kapitału 

Tier I 210 489 708,00   

Łączne ekspozycje wskaźnika dźwigni- definicja przejściowa kapitału Tier I 210 489 708,00   

Kapitał Tier 1 - w pełni wprowadzona definicja 19 555 296,00      

Kapitał Tier 1 - definicja przejściowa 19 555 296,00      

Wskaźnik dźwigni

Wskaźnik dźwigni - przy zastosowaniu w pełni wprowadzonej definicji kapitału Tier 1 9,29%

Wskaźnik dźwigni - przy zastosowaniu definicji przejściowej kapitału Tier 1 9,29%
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XXV.  Zasady oceny odpowiedniości członków Zarządu i Rady 

Nadzorczej  

 

Zgodnie z obowiązującą procedurą dokonywania oceny odpowiedniości Członków Zarządu, 

Rada Nadzorcza Banku dokonała w dniu 19.05.2021 r. oceny indywidualnej poszczególnych 

członków Zarządu oraz Zarządu jako organu kolegialnego za rok 2020. W wyniku 

przeprowadzonej oceny Rada stwierdziła, że wszyscy członkowie Zarządu posiadają wiedzę, 

umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji oraz 

powierzonych im obowiązków i spełniają kryterium odpowiedniości. Jednocześnie Zarząd 

jako organ kolegialny również spełnia kryterium odpowiedniości.   

Ocena odpowiedniości poszczególnych członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej 

jako organu kolegialnego za rok 2020 została przeprowadzona podczas Zebrania 

Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Prudniku w dniu 18.06.2021 r. Zebranie 

Przedstawicieli pozytywnie oceniło Radę jako organ kolegialny stwierdzając, że Rada spełnia 

kryterium odpowiedniości. W przypadku oceny poszczególnych członków Rady Nadzorczej, 

Zebranie Przedstawicieli pozytywnie oceniło członków Rady, stwierdzając iż członkowie 

spełniają kryterium odpowiedniości poza jednym przypadkiem. Z uwagi na brak złożonego 

arkusza informacyjnego  jeden z członków Rady Nadzorczej otrzymał ocenę negatywną. 

 

 

 

Prudnik, dnia 24.06.2021 r. 

Sporządziła:       Zatwierdził Zarząd w składzie : 

Joanna Rydz                       

Mirosław Michałowski – Prezes Zarządu 

Rajner Heda – Wiceprezes Zarządu 

Anna Głowacz – Wiceprezes Zarządu 

Agata Walczak-Luchowska – Członek Zarządu 
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Załącznik nr 1 

 

 

Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem, systemu kontroli 

wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń, a także spełnianiu przez członków Rady 

Nadzorczej i Zarządu wymogów określonych w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe. 

 

Bank zgodnie z przepisami ustawy – Prawo bankowe posiada system zarządzania, składający 

się z systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej, a także odpowiednią 

politykę wynagrodzeń wspierającą kulturę ryzyka (zarządzania ryzykiem). 

 

1. Informacja o systemie zarządzania ryzykiem, strategii i celach zarządzania ryzykiem 

W procesie zarządzania ryzykiem w Banku uczestniczą następujące organy, jednostki                          

i komórki organizacyjne: 

1. Rada Nadzorcza, 

2. Zarząd, 

3. Członek Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem – Prezes Zarządu 

4. Komitet Kredytowy, 

5. Komitet Zarządzania Ryzykami, 

6. Zespól ds. planowania i ryzyk  bankowych , 

7. Stanowisko ds. zgodności 

8. Audyt wewnętrzny, 

9. Pozostali pracownicy Banku. 

 

Do podstawowych zadań poszczególnych podmiotów systemu zarządzania ryzykiem należy: 

1. 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. 

Rada Banku zatwierdza w planie ekonomiczno-finansowym ogólny poziom (profil) 

ryzyka Banku. 

1a. Rada Nadzorcza Banku powinna zapewnić, że Zarząd Banku posiada wiedzę                                  

i umiejętności niezbędne do realizacji strategii zarządzania ryzykiem operacyjnym                     

w tym również weryfikować jego kompetencje w tym zakresie. Potwierdzeniem 

posiadanej wiedzy i umiejętności, niezbędnych do realizacji strategii zarządzania 

ryzykiem operacyjnym stanowią zaświadczenia z ukończonych kursów, szkoleń, 

studiów i innych form kształcenia, na podstawie których Rada Nadzorcza weryfikuje 

te umiejętności. 

2. Zarząd Banku odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii zarządzania  

poszczególnymi rodzajami ryzyka, w tym za zorganizowanie, wdrożenie                                 
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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. 

3. Członek Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym – odpowiada za 

dostarczanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi rzetelnych sprawozdań w zakresie 

zarządzania ryzykiem istotnym. W Banku funkcję ww. Członka Zarządu pełni Prezes 

Zarządu. 

4. Komitet Kredytowy uczestniczy w procesie opiniowania transakcji kredytowych oraz 

podejmowania decyzji w zakresie ich klasyfikacji pod kątem ryzyka ponoszonego 

przez Bank. Skład i szczegółowe zadania Komitetu określa „Regulamin działania 

Komitetu Kredytowego” 

5. Komitet Zarządzania Ryzykami  uczestniczy w procesie opiniowania projektów 

strategii zarządzania ryzykami, polityk zarządzania ryzykami, opiniowaniu limitów 

oraz propozycji ich wartości. Szczegółowe zadania Komitetu określa „Regulamin 

działania Komitetu Zarządzania Ryzykami” 

6. Zespół ds. Planowania i Ryzyk Bankowych  monitoruje realizację wyznaczonych 

celów i zadań strategicznych, procesów tworzenia zysku oraz przedstawia i monitoruje 

pozycję Banku w zakresie bezpieczeństwa finansowego i operacyjnego. Podstawowe 

zadania Komórki to gromadzenie, przetwarzanie, pomiar i raportowanie odpowiednim 

organom i komórkom Banku, informacji dotyczących podejmowanego przez Bank 

ryzyka oraz opracowywanie regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykami 

oraz szacowania wewnętrznych wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych 

rodzajów ryzyka. 

7. Stanowisko ds. zgodności –zapewnia przestrzegania Polityki zarządzania zgodnością                         

i ryzykiem braku zgodności w Banku, 

8. Audyt wewnętrzny ma za zadanie kontrolę i ocenę skuteczności działania systemu 

zarządzania ryzykiem oraz dokonywanie regularnych przeglądów prawidłowości 

przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem, obowiązujących w Banku. Audyt 

dostarcza obiektywnej oceny adekwatności i skuteczności funkcjonującego systemu 

zarządzania oraz zgodności przeprowadzanych operacji bankowych z wewnętrznymi 

regulacjami Banku. W związku z przystąpieniem do  Systemu Ochrony Zrzeszenia 

BPS czynności audytu wewnętrznego prowadzone są przez Spółdzielnię, za 

pośrednictwem komórki audytu wewnętrznego Systemu Ochrony.  

9. Pozostali pracownicy Banku mają obowiązek przestrzegania zasad zarządzania 

poszczególnymi rodzajami ryzyka, obowiązujących w Banku w formie wewnętrznych 

regulacji i zaleceń, uczestnictwa w postępowaniu wyjaśniającym przyczyny 

wystąpienia zdarzeń generujących ryzyko oraz raportowania tych zdarzeń. 

 

 

2. Proces zarządzania ryzykiem 

Proces zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku obejmuje następujące 

działania: 

1. Gromadzenie informacji, 

2. Identyfikację i ocenę ryzyka, 

3. Limitowanie ryzyka, 

4. Pomiar i monitorowanie ryzyka, 
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5. Raportowanie, 

6. Zastosowanie narzędzi redukcji ryzyka (działania zapobiegawcze). 

Niezależne zarządzanie poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku polega na: 

1. Gromadzeniu informacji dotyczących ryzyka. 

2. Ograniczaniu ryzyka, powstającego w działalności Banku do akceptowalnego poziomu, 

wykorzystując do tego celu informacje otrzymane z jednostek/komórek organizacyjnych 

Banku. 

3. Podejmowaniu działań zmierzających do ograniczenia liczby i skali występujących 

zagrożeń. 

4. Ograniczaniu/eliminowaniu negatywnych skutków ryzyka. 

 

Z uwagi na charakter i zakres prowadzonej działalności, najbardziej znaczącym rodzajem 

ryzyka w Banku jest ryzyko kredytowe oraz jego pochodne wymienione w Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli 

wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału 

wewnętrznego w bankach oraz w Dyrektywie 2013/36 Unii Europejskiej z dnia 26 czerwca 

2013r., zwanej dalej Dyrektywą tj. ryzyko koncentracji, rezydualne, ryzyko ekspozycji 

zabezpieczonych hipotecznie oraz detalicznych ekspozycji kredytowych. Jednocześnie                       

w Banku występują również inne rodzaje ryzyka takie jak: 

 ryzyko rynkowe, rozumiane jako walutowe oraz, 

 ryzyko stopy procentowej, 

 ryzyko operacyjne, 

 ryzyko płynności i finansowania, 

 ryzyko braku zgodności, 

 ryzyko kapitałowe (niewypłacalności), będące pochodną ww. ryzyk, 

 ryzyko biznesowe, 

 ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej 

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

kapitałowej. 

 

Identyfikacja, pomiar i monitorowanie ryzyka 

1. Bank stosuje metody identyfikowania i pomiaru lub szacowania ryzyka, kontroli ryzyka, 

monitorowania i raportowania o ryzyku związanym z jego działalnością, dostosowane do 

wielkości i profilu ryzyka. 

2. Częstotliwość pomiaru lub szacowania ryzyka dostosowana jest do wielkości oraz profilu                  

i rodzajów ryzyka w działalności Banku. 

3. Stosowane przez Bank metody pomiaru lub szacowania ryzyka uwzględniają aktualnie 

prowadzoną oraz planowaną działalność Banku. 

4. Stosowane metody (modele) lub systemy pomiaru ryzyka, w szczególności ich założenia 

są poddawane okresowej ocenie uwzględniającej testowanie i weryfikację historyczną. 

5. W ramach pomiaru ryzyka Bank przeprowadza testy warunków skrajnych zgodnie 

z posiadanymi przez Bank metodologiami. 

6. Testy warunków skrajnych są przeprowadzane w banku na podstawie założeń 

zapewniających rzetelny pomiar lub szacowanie ryzyka. 
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Limity ograniczające ryzyko 

W Banku obowiązują wewnętrzne limity ostrożnościowe, dostosowane do skali, profilu                          

i złożoności działalności Banku. 

Ustalanie i okresowa weryfikacja wewnętrznych limitów ma na celu dywersyfikację ryzyka                            

w Banku. 

Szczegółowe zasady ustalania i aktualizacji wewnętrznych limitów oraz ich wysokość ustala 

Zarząd w odpowiednich procedurach. 

Wysokość limitów jest dostosowana do akceptowanego przez Radę Nadzorczą ogólnego 

poziomu ryzyka Banku, określonego w Strategii rozwoju Banku oraz w planie ekonomiczno-

finansowym. 

Podstawowe wskaźniki wyznaczające ogólny poziom ryzyka (apetyt na ryzyko) zawarte są                            

w Strategii rozwoju Banku.  

Analizy będące podstawą do określenia wysokości limitów wewnętrznych są sporządzane                        

w formie pisemnej.  

Informacja zarządcza dotycząca zarządzania ryzykiem 

1. W ramach systemu zarządzania ryzykiem bank zarządza ryzykiem przez identyfikację, 

pomiar lub szacowanie, kontrolę, monitorowanie ryzyka oraz raportowanie o ryzyku. 

2. W banku funkcjonuje system sprawozdawczości zarządczej, wspomagający proces 

decyzyjny w zakresie zarządzania ryzykiem w banku, na który składa się w szczególności 

raportowanie o ryzyku. 

3. Raportowanie o ryzyku: 

1) powinno zawierać rzetelne, dokładne i aktualne dane oraz dostarczać 

wykorzystywanych w zarządzaniu ryzykiem informacji na temat rodzajów, wielkości                          

i profilu ryzyka w działalności banku; 

2) służy ocenie skutków decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem w banku                                  

i monitorowania przestrzegania limitów, o których mowa w §13. 

4. Monitorowanie ryzyka odbywa się w Banku z częstotliwością umożliwiającą dostarczenie 

informacji o zmianach profilu ryzyka Banku. 

 

3. Informacja o systemie kontroli wewnętrznej 

System kontroli wewnętrznej funkcjonujący w  Banku i Systemie Ochrony oparty jest                         

o rozwiązania wynikające z: 

1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe; 

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

się i bankach zrzeszających,  zwanej w dalszej części „Ustawą”; 

3) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie 

systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń 

oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach, zwanego  

w dalszej części „rozporządzeniem”; 

4) Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej systemu kontroli 

wewnętrznej w bankach; 

5) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz dobrych praktyk w zakresie 

funkcji audytu oraz systemu kontroli wewnętrznej. 
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W Banku działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie procesów 

decyzyjnych, przyczyniających się do zapewnienia : 

1) skuteczności i efektywności działania Banku; 

2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej; 

3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku; 

4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi  

i standardami rynkowymi. 

System kontroli wewnętrznej obejmuje całą działalność Banku.  

Na funkcję kontroli składają się : 

1) mechanizmy kontrolne; 

2) niezależne monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych; 

3) raportowanie w ramach funkcji kontroli. 

 

Do obowiązków Zarządu należy zaprojektowanie, wprowadzenie oraz zapewnianie we 

wszystkich jednostkach organizacyjnych, komórkach organizacyjnych  

i stanowiskach organizacyjnych banku funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu 

kontroli wewnętrznej, który obejmuje funkcję kontroli, Stanowisko/Komórkę  

do spraw Zgodności, oraz zapewnia niezależność tym komórkom. 

 

Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej. 

Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w oparciu                             

o informacje uzyskane od Stanowiska/Komórki do spraw Zgodności, Zarządu Banku, 

Komitetu Audytu Banku, jeżeli został powołany oraz Spółdzielni w ramach realizacji funkcji 

audytu wewnętrznego. 

Organizacja systemu kontroli wewnętrznej 

Funkcjonujący w Banku system kontroli wewnętrznej zorganizowany jest  

na trzech niezależnych poziomach:  

1) Poziom I to funkcja zarządzania ryzykiem w działalności operacyjnej; 

2) Poziom II to funkcja zarządzania ryzykiem realizowana przez specjalnie do tego 

powołane niezależne stanowiska lub komórki organizacyjne w strukturach Banku 

niezależne od zarządzania ryzykiem na Poziomie I, w tym Komórka/Stanowisko  

do spraw Zgodności;  

3) Poziom III to funkcja audytu wewnętrznego realizowana przez Spółdzielnię. 

1. Celem kontroli realizowanej na Poziomie I jest zapewnienie zgodności wykonywanych 

czynności z procedurami wewnętrznymi, a także bieżące reagowanie na stwierdzone 

nieprawidłowości oraz monitorowanie mechanizmów kontrolnych. Kontrola ta obejmuje 

stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań 

przypisanych tej funkcji. 

Kontrola sprawowana jest w zakresie jakości i poprawności wykonywanych czynności 

przez każdego pracownika oraz dodatkowo przez osoby z nim współpracujące i jego 

bezpośredniego przełożonego oraz wszystkie osoby, którym czynności kontrolne 

wyznaczono w zakresach obowiązków.  

 

2. Kontrola realizowana na drugim Poziomie II to czynności kontrolne realizowane przez 

specjalnie dedykowane do tego stanowiska lub komórki organizacyjne Banku, niezależne 
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od zarządzania ryzykiem, kontroli wykonywanych na Poziomie I oraz z zachowaniem 

zasady braku konfliktu interesów w realizacji czynności kontrolnych.  

Kontrola, o której mowa w ust. 1 ma charakter ciągły i kompleksowy. Obejmuje ocenę 

skuteczności mechanizmów kontroli na pierwszym poziomie oraz ocenę prawidłowości 

realizacji funkcji zarządzania ryzykiem w działalności Banku. 

W strukturach Banku działają adekwatne mechanizmy zapewniające niezależność 

Stanowiska/Komórki do spraw Zgodności.  

 

3. Kontrola realizowana na Poziomie III to funkcja audytu wewnętrznego (audyt 

wewnętrzny) realizowana przez Pion Audytu Spółdzielni, która ma za zadanie badanie  

i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu 

zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Uczestników i Spółdzielni. 

Audyt wewnętrzny polega na okresowym badaniu, ocenie i doskonaleniu istniejących 

wdrożonych mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz ich praktycznego stosowania. 

Audyt wewnętrzny ocenia zarówno zaprojektowanie jak i efektywność kontroli 

realizowanych na Poziomie I i II, a także ocenia skuteczność i adekwatność systemu 

zarządzania ryzykiem.  

 

Rada Nadzorcza Banku dokonuje corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu 

kontroli wewnętrznej pierwszego i drugiego poziomu, w tym corocznej oceny adekwatności           

i skuteczności funkcji kontroli oraz stanowiska/komórki do spraw zgodności. Ocena 

skuteczności i adekwatności realizacji funkcji audytu wewnętrznego jest realizowana 

wyłącznie przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. 

 

4. Dodatkowe informacje wynikające z Art. 111 a Prawa bankowego: 

Stosując się do zapisów Art. 111a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1976 z późn. zm.),  Bank podaje poniżej dodatkowe informacje: 

 Bank Prowadzi działalność w Polsce - zgodnie ze Statutem Bank Spółdzielczy                        

w Prudniku prowadzi obsługę bankową osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jeżeli posiadają zdolność 

prawną, na terenie województwa opolskiego, 

 Bank nie posiada w państwach członkowskich i państwach trzecich  podmiotów 

zależnych, na zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 

rozporządzenia 575/2013, 

 Przychody roku obrotowego 2020  wyniosły 7 980 831,71 zł,  

 Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na koniec roku 2020 wyniosła 38,56 

etatów, 

 Zysk Banku za 2020 rok przed opodatkowaniem wyniósł 1 129 007,86  zł,  

 Podatek dochodowy w roku 2020 wyniósł 230 161,00  zł, 

 Bank otrzymał w roku 2020  finansowe wsparcie pochodzące ze środków publicznych, 

na podstawie ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych art.31zo w wysokości 

191 959,76 zł. (43 435,71 EURO) 

 Ponadto Bank złożył wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy 

ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie 
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wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym 

wymiarem czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie 

wystąpienia Covid -19 i otrzymał dofinansowanie do wynagrodzeń w łącznej wysokości 

163 675,68 zł. 

 Stopa zwrotu z aktywów obliczona jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej wyniosła 

za 2020 r. 0,48 %, 

 Bank nie zawarł umowy, o której mowa w art. 141f ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Prawo bankowe ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1976 z późn. zm.),  
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Załącznik nr 2 

 

 
 
 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Prudniku niniejszym oświadcza, że ustalenia opisane                                 

w Ujawnieniu są adekwatne do stanu faktycznego, a stosowane systemy zarządzania 

ryzykiem są odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii ryzyka Banku.  

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Prudniku:  

Mirosław Michałowski – Prezes Zarządu 

Rajner Heda – Wiceprezes Zarządu 

Anna Głowacz – Wiceprezes Zarządu 

Agata Walczak-Luchowska – Członek Zarządu 

 

 

 

Prudnik, dnia 28-06-2021r. 

 

 


