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OSWIADCZENIE ZARZADU

Zaru4d Banku Sp6ldzielczego w Grybowie z siedzib4:33-330 Gryb6w ul. Rynek 13, niniejszym

o6wiadcza, 2e ustalenia opisane w ,,Informacje dotycz4ce ryzyka, adekwatno6ci kapitalowej oraz w

zakresie podlegaj4cym oglaszariu Banku Sp6{dzielczego w Grybowie wed}ug stanu na dzief

31.12.2017 r." s4 adekwatne do stanu faktycznego, daj4 pewno66, Ze stosowane systemy zarz1dzania

ryzykien sq odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii Banku (CRR afi.435 pkt. 1 lit. e) t-rraz,

Ze system zaru4dzania ryzykiem jest dostosowany do wielkoici i profilu ponoszonego ryzyka (CRR

art. 435 pkt. 1 lit. fl.

Stanowisko: Imig i nazwisko: Podpis:
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Wiceprezes Zarz4du J aroslawa P.ydzanicz
'iiircz

Z-ca Prezdiia Zarz.arlu

Wiceprezes Zarz4dn Wieslawa Wodarz

Cryb6w, dnia l9 lipca 20l8 roku



I. Dane og6lne o Banku

Niniejsz4 informacig sporzqdzono na podstawie Rozporz4dzenia parlamentu Europejskiego i Rady (uE) Nr
575/2013 z dnia26 czetwca 2013 w sprawie wymog6w ostroznosciowych dla insty'tucji kredl,towych i firm
inwestycyjnych (zwanego dalej Rozporz4dzeniem CRR) or az zgodnie 2..

. UstawE Prawo b ankowe, ze szczeg'lnym uwzglgdnieniem art. I I 1a,
t Rozporz4dzentem Minisfla Rozwoju i Finans6w z dnia 06 marca207'7r. w sprawie systemu zarz4dzania

ryzykiem i systemu kontroli wewngtznei, polityki wynagrod zeh otaz szczeg6lowego sposobu
szacowania kapitalu wewngtrznego w bankach,

o Rekomendacj4 ,,M" KNF, dotyaz4c4 zarzqdzania ryzykiem operacyjnyn w bankach,
. Rekomendacj4 ,,P" KNF, dotycz4c4 zav4dzania ryzykiem plynnosci finansowej bank6w.

Niniejszy dokument stanowi rcalizacjg polityki informacyjnej Banku sp6ldzielczego w Grybowie
wprowadzonej Uchwal4 Zarz4du Nr 74/2017 z dnia 14.12.2077 r. oraz zatwierdzonej Uchwal4 Rady Nadzorcze3
Nr 3l/2017 z dma 19 .12.2017 r.

Bant udostqpnia osobom zewngtznym, w szczeg6lnoici Klientom Banku informacje o charakterze
jakosciowym i ilo$ciowym d'qczqce p'ofilu ryzyka Banku, funduszy wlasnych, wymog6w kapitalowych,
polityki w zakresie wynagrodzei oraz wszystkie ponizsze informacje na podstawie danych w ulgcru
indyrvidualnym W zakesie ujawnianych informacji Bank nie uznal informacji za nieistotne, zasfizezone lub
poufne, od ujawniania kt6rych by odst4pil.

Dane prezentowane w Informacji sporz4dzone zostaly wedlug stanu na dzief 3 1.12.201i' r.

1. Bank sp6ldzlelczy w Grybowie z siedzib4 33-330 cryb6w, Rynek 13 wpisany jest do Re.;eslu
Przedsigbiorcdw Krajowego Rejestru sqdowego prowadzonego przez S4d Rejonowy dla Krakowa
Sr6dmiejcia w Krakowie, XII wydzial Gospodarczy Itajowego Rejesh.u sqdowego pod numeren l(RS
0000020987, REGON 000499548, NIp 738_00_09_530.

2. Bank funkcjonuje w ramach Zrzeszenia BPS. Bank w grudniu 2015 roku podpisal urnowg o pzyst4prenru
do Sp6ldzielni systemu Ochrony Zrzeszenia BPS (IPS), kt6ra stanowi system ochrony w rozumieniu
Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o funkcjonowaniu bank6w sp6ldzielczych, rch zrzeszanit sig i bankach
ztzeszaj4cych Celem systemu jest zapewnienie plyrmodci i wyplacalnoSci kaZdego jego uczestnika.
Przedmiotem dzialalno!;ci. Systemu Ochrony Zrzeszenia jest takze realizowanie audy4u wewngtrznego
wobec czlonk6w oraz monitorowanie, szacowanie i kontrola ryzyka dzialalnosci czlonk6w Sp6ldzielni.

3. BanI{ Sp6ldzielczy w Grybowie na dzieh 31.12.2077 r. nie posiadal udzial6w w podmiotach zaleznych nie
obj gtych konsolidacj4,

4. Podstaw4 prawn4 prowadzonej dzialalno$ci s4:

' Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (uE) fi 575/2013 z dnia 26 czerwca 2or3 t. w
sprawie wymog6w osiloznosciowych dra instyucji kredltowych i firm inwestycyjnych, zmiental4ce
rozporz1dzenie (UE) nr 64812012,

' Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunk6w
dopuszczenia inst!'tucji kedltowych do dzialalnosci oraz nadzoru osfioi:nosciowego nad inst),tucjami
kedltowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieni.aiqca dyrekty,vp z002rg'7 /wE i uchylai4ca dyrekrywy
200 6 / 48 lWE 200 6 / 49 tWE,
. Ustawa,,Pra\ryo B a*owe" z dnia29 sierpnia 1997 roku (Dz.rJ. z20lj roktt, poz.1g76 j.t),
' Ustawa o funkcjonowaniu bank6w sp6ldzielczych, ich zrzeszaniu sig i bankach zrzeszaj1cych z dnia 22
grudnia 2015 roku ( Dz. tJ.22015 roku,poz.2170),
. Ustawa Prawo Spdldzielcze z dnia 7 stycznia 2016 roku (Dz.lJ. z2016 roku, poz.2l j. t ),. Statut Banku Sp6ldzielczego w Grybowie,

' Rozporzqdzenie Minista Rozwoju i Finans6w z dnia 6 m arcaz0l7 r. (Dz.rJ 22017 rolc,t,poz.631)

5. W 2017 roku Bank Sp6ldzielczy w Grybowie prowadzil dzialalnoSc w ranach stuktury organizacyjnej
poprzez siei 14 plac6wek nizej wymienionych.:

a) Centrala;33-330 Gryb6w, ul. Rynek 13,



b)

d)

- Punkt Obslugi Klien:ta;33-332 Florynka - Sklep Delikatesy Centlum,
- Punkt Obslugi Klienta; 33,330 Gryb6w, ul. Grunwaldzka 29,
- Punkt Obslugi Klienta;33-325Icuzlowa Wyzna 250,
- Punkt Obsfugi Klienta; 33-333 ptaszkowa 505.
- Punlt Obslugi Klienta; 33-331 Sff6ze 597,

Oddzial w Bobowej; 38-350 Bobowa, ul. Wggierska 19,
- Punkt Obsfugi Klienta; 38-350 Siedliska - Szkola podstawowa,

Oddzial w Korzenn ej;33-322 Korzenna 50S,
- Punkt Obslugi Klienta; 33-323 Lipnica Wielka 189 _ pawiton GS,
- Punkt Obslugi Klrellta 33-322 Stacja paliw MOBRUI(,
Oddzial w U3ciu Gorlickim; 38-315 UScie Gorlickie 177,

- Punkt Obsfugi Klienta; 38-312 Ropa plac Fir.my Transporlowej BOG_TRANS,
- Punkt Obslugi Klienta; 38-313 Snietnica 72.

Funkcje kontrolne sprawuje Rada Nadzorcza Banku spdldzierczego w Grybowie, w ktdrej skrad wchodzq
ta dziei 3 1 .12 .2017 r. nastgp uj 4ce osob y:

l) Zbigniew Ludwin
2) Alicja I(ipiel
3) Antoni Motyka
4) Marian Chronowski
5) Maria Cyprowska
6) Ludwik Grybel
7) Eugeniusz Janusz
8) Jan Klocek
9) Dorota Korbelak
10) Adam Krok
I l) Jan Krok
12) Stanislaw Michalik
l3) Stanislaw Szeliga
14) Stanislaw TabiS
15) Andrzej Truchan
16) Pioh Wasula

l) Antoni Fyda
2) Antoni Klimontowski
3) Jaroslawa Rydzanicz
4) V/ieslawa Wtodar.z

Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej
Z-ca Przew odnicz4cego Rady Nadzorczej
Sekretarz Rady Nadzorczej
Czlonek

Czlonek

Czlonek

Czlonek
Czlonek

Czlonek

Czlonek
Czlonek
Czlonek
Cztonek

Czlonek
Czlonek

Czlonek

Prezes Zaru4du

Wiceprezes ZazEdu
Wiceprezes Zarz4du
Wiceprezes Zarz4du

Bankiem zarzqdza 4 osobowy Zarz4d. w nastgpuj4cym skladzie:

9.

7.

8.

W 2017 r. odbytro sig 59 posiedzei Zarz4du Bankt oraz 7 posied,ze{t Rady Nadzorczej. Na pigciu
posredzeniachZaruAduzostalypodjgteprzezZarz4dd.ecyzjed,otyczqcekwestiiu.ynagrodzefwnanku.'

Bark zgodnie ze statutem prowadzi d,zialarnogd na terenie wojew6dztwa maropolskiego, nie dziara poza
terforium RzeczypospoliLej polsk iq.

zgodnie ze statutem Bank sp6ldzierczy, dzialai4c w interesie swoich czronk6w, prowadzi obshgg bankow4
os6b fizycznych, os6b prawnych orazjednostek nie posiadaj4cych osobowosci prawnej.

Bank wykonuje Iub moze wykonywai nastgpui*ce czynnosci bankowe - za zgod4 KNF t zgodnte ze
Statutem:

a) przyjmowanie wklad6w pienigznych platnych na Z4danie lub z nadejSciem oznaczonego terminu oraz
prowadzenie rachunk6w tych wklad6w,

b) prowadzenie innych rachunk6w bankowych.



c) udzielanie kedyt6w,
d) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych,
e) przeprowadzaniebankowychrozliczef pienigZnych,

f) udzielaniepoZyczekpienip2nych,
g) operacje czekowe i wekslowe,
h) wydawanie kafi p+atniczych oraz wykonywanie operacji przy ich uzyciu,
i) nabyrvanie i zbl.wanie wierzyelno6ci pienigZnych,
j) przechow).wanie przedmiot6w i papier6w warlo5ciowych oraz udostgpnianie skytek sejfowych,
k) udzielanie i potwierdzanie porgczef,
l) prowadzenie skupu i sprzedazy wartoSci dewizowych,
m) posredniczenie w dokonywaniu przekaz6w pienig2nych oraz rozliczef w obrocie dewizowym.

Przekazy pi.eniQZne dokonywane s4 za poSrednictwem Banku Zrzeszaj4cego.

Bank Sp6ldzielczy wykonuje lub mo2e wykonywai r6wnieZ nastEpujAce czynnosci:

a) obejmuje lub nablr,va akcje i prawa z akcji" :udzlaly innej osoby prawnej i jednostki
uczestnictwa w ftrnduszach inwestycyjnych,

b) dokonuje, na warunkach uzgodnionych z dluznikiem, zamiany v/ierzltelno6ci na skladniki maj4tku
dtuznika,

c) nab) ,va i zbywa nieruchomoici,
d) fwiadczy uslugi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych,
e) Swiadczy uslugi hnansowe w zakesie:
- dzialalnosci akwizycyjnej na zecz otwartych fitnduszy emery'talnych,

- poSrednictwa przy zawieraniu um6w ubezpieczeniowych,
f) posredniczy w zawieraniu um6w w zakresie $wiadczenia uslug cerlyfikacyjnych.

10. Bank na dzief 31.t22017 r. zatrudnia+'7 4 os6b na 73,50 etatach.

11. Obroty Banku za 2017 r'. wynosily l4cznie 34 109 725 978,06 ilw tytT't: bilansowe 33844 135222,65 zl;
pozabilansowe 265 590 755,41 zl.

12. Zysk brutto na dzief 3 1. 12.20 17 r. wynosil 1 667 005, 9 3 zI a zy sk netto | 29 0 7 7 j,93 zl.

13. Podatek dochodowy za20l7 r. wynosil3T6 228,00 zl.

14, Stopa z\a'rotu z aktyi,v6w obliczona jako iloraz zysku netto do sumy bilansowej na dzief 31.12.2017r.
wynosila 0 ,47Vo.

15. Bank w 2017 roku nie otrzymal finansowego wsparcia pochodz4cego ze Srodk6w publicznych,

16. Na podstawie zawarlych um6w dwa podmiol! zewnQlrzne dwiadczq uslugi ta tzecz Bankl z dostqpem do
informacji chronionych tajemnic4 bankow4, to jest softNet sp. z o. o. w Kmkowie (uslugi na rzecz systemu
informatycznego BS) oraz Rhenus Data Office sp. z o. o. w Piasecznie (uslugi w zakresie odbioru
i niszczenia dokumentacji i no3nik6w d anych przeznaczonych do zniszczenia)

17. Dwdch czlonk6w Zarz4du Banku pelni funkcje Dyrektora Oddzia.lu Barku.

18. W Bankr flrnkcjonuje ,,Regulamin dokonywania ocen odpowiednioSci czlonk6w Zarz4du" Banku
Sp6ldzielczego w Grybowie. Oceny dokonuje Rada Nadzorcza. Ocenie odpowiednio$ci podlega kazdy
z kandydat6w/czlon&ow Zarz4du oraz Zarz4d jako organ kolegialny. Celem oceny jest stwierdzenie, czy
poszczeg6lni czlonkowie Zaru4du z osobna oraz Zarz4d kolegialnie dajq rgkojmig oshoznego i stabilnego
zuzqdzania Bankiem, a takze czy posiad,aj4 wiedzg, doSwiadczenie i umiejgtnodci niezbgdne do realizacji
zarzqdzania ryzykiem oruz czy ich reputacja osobista nie slwarua zagroze\ia dla uhaty reputacji Banku.
Zgodnie z procedurami zostala dokonana ocena indlnvidualna poszczeg6lnych czlonl<6w Zarz4dv,
i kolegialna Zaruqdu. Wszyscy Czlonl<owie Zarz4du postadaj4 dobr4 reputacjg, wymagan4 wiedzq
oraz doswiadczenie zawodowe, niezbgdne do prawidlowego zarz4dza\ia Bankiem i kazdy z cztronk6w
Zarz4dn uzyskal absolutorium Zebrania Przedstawicteli za 2017 rok. Postanowienia ,,Regulaminu
dokonywania ocen odpowiednio6ci czlonk6w Rady Nadzorczej" maj4 zastosowanie zar6wno w odniesieniu
do kandydat6w na czlonk6w Rady Nadzorczej 1ak i czlonkdw Rady Nad,zorczej wybranych i pelni4cych te
funkcje w okesie kadencji 2016 - 2019 roku. Komisja ds. Oceny odpowiednio3ci Zebrania Przedstawicieli



w dniu 21.06.2018 roku stwierdzila, ze wszyscy czlonkowie Rady Nadzorczej BS w Grybowie, a takze
Rada Nadzorcza jako organ kolegialny spelniaj4 kyerium odpowiedniodci. Czlonkowie Rady Nadzorczej
posiadaj4 wiedzg oraz do6wiadczenie, niezbgdne dla prawidlowego os4du spraw Banku, ich indywidualne
kompetencje uzupelniaj4 sig, zapewniaj4c odpowiedni poziom sprawowania kolegialnego nadzom nad
dzialalnoSci4 Banku.

19 Rada Nadzorcza Banku Sp6ldzielczego w Grybowie na podstawie przedlo2onych przez zarz4d oruz
Stanowisko Audytu wewngtrznego sprawozdaf, dotyczqcych poszczegdlnych obszaxdw dziatalnoici
Banku, jak r6wniez w oparciu o wlasne ustalenia wynikaj4ce ze sprawowanej funkcji nadzorczej, wydala
pozyLywnq opinig o stosowaniu w Banku w 2017 roku przyjqtych zasad ,,Polityki stosowania zasad ladu
korporacyjnego". Peina tresc oceny Rady Nadzorczej zostata zamieszczona pod adresem:
www.bsgrvbow.nl w zakladce o Banku > Zasadl, ladu korpeEgyingga.

20 w Banku w 2017 r. zostal utworzony Komitet Aud)'tu, w kt6rego sklad aktualnie wchodz4 nasrgpul4cy
czlonkowie Rady Nadzorczej Banku:

l) Jan Krok - przewodnicz4cv Komitetu
2) Jan Klocek
3) Alicja Kipiel
4) Piotr Wasula

21 Bank z uwagi na skalg dzialania nie utwolzyl w ramach Rady Nadzorczej komitetu ds. ryzyka, s\e zostal
r6wniez powo+any komitet ds. wynagrodzef.

22 Prueptfw informacji dotycz4cel zarzqd'zania ryzykami kierowan e1 d,o Zarz4dg. oraz Rady Nadzoroze; w
Banku jest sformalizowany i obigty ,,Insfukci 4 zasady sporz4d,zania informacji zaru\d.czej,' orffeslaiqcq
m in.: czgstotliwosd, zakes, odbiorc6w i terminy sporzqdzania sprawozdari i rap oft6w d,olyczqcych ryzyka.
Systemem informacji zarzqdczej s4 objQte wszystkie rodzale ryzyka tznane przez Bank za isiotne. zatres
i czgstotliwosi rapodowania jest dostosowana do skali narazenia na ryzyko, a takze zmiery1oscr ryzyl<a,
zapew'rai4c mozliwosc podejmowania decyzji oraz odpowiedniej .eakcji w przypadku zmiany ekspozyc.lr
na tyzyko.

il. Politykawynagrodzefi

Realizuj4c zapisy zawarte w Rozporz4dzeniu Ministla Rozwoju i Finans6w z dnia 6 marca 2017 r. w sprawre
systemu zarzqdzania ryzykiem i systemu kontroli wewngtrznej, polityki wynagrodzeii oraz szczegolowego
sposobu szacowania kapitalu wewngtrznego w bankach (Dz. \J. z 2017 r. poz. 637); Bank wprowadzil .eoritykg
wynagrodzef" okeSlaj4cE stale skladniki wynagrodzenia oraz zmienne skladniki wynagrodzenia. podlega ona
zatwierdzenlru pruez Radg Nadzorcz4 Banku,

v/drozenie oraz realizacja polltyki wynagrodzef podlega nie rzadzlej niz raz w roku niezale2nemu przeglqdowi
dokonr;vanemu przez stanowisko ds. zgodnosci. Raport z pzeglqdu przedstawiany jest Radzie Nadzorczej
w ramach wewngtrznego rapoltowania informacli zarz4d,czej,

Rada Nadzorcza w oparciu o przedro2one informacje w ramach wewngtrznego rapoltowania, dokonuje
cot'ocznej oceny realizacji polityki wynagrodzeri. ocena jest przedkladana Zebraniu przedstawicieli w ramach
rocznego sprawozdania Rady Nadzor.c zej z jej dz\ala\noScr.

Zarz4d Bankt dokonuje corocznej weryfikacji zasad Polityki. A!<tralizacja tresci na podstawie w),tycznych
zarz4dn jest dokonl,,vana przez pncownika stanowiska organizacyjno Kadrowego, Modyfikacja polityki
podlega zatwierdzeniu przez Radg Nadzorcz4.

Bank w oparciu o zapisy w/w Rozporz4dzenia, stosui4c zasadg proporcjonarnosci oraz biorqc pod uwagg
rozmiar i ryzyko prowadzonej dzialalno$ci oraz istotnosc wply*u poszczeg6lnych stanowisk na piofil ryzyt<a
Banku do os6b zajmuj4cych stanowiska kierownicze (istotne) zalicza sig czlonk6w ZarzEdu i Glownego
Ksiggowego.



Czlonkom Zaru4du moze byd przyznane wynagrodzenie zmienne (premia uznaniowa - wyplacana
w okesach kwartalnych), kt6rej wysokoS6 dla Czlonk6w Zamqdts ol<re6la Rada Nadzorcza a dla Gldwnego
Ksiggowego Zarzyd, biorqc pod uwagg naklad i efekty pracy os6b zajmuj4cych stanowiska kierownicze oraz
dobr4 s).tuacjg ekonomiczno-finansow4 Banku, pozwalaj4c4 na przyznanie wynagrodzenia zmiennego.

Wynagrodzenia zmiennego dla Ww os6b nie pruyztaje sig lub zmliejsza sig je proporcjonalnie za okes,
w kt6rym Bank prowadzi dzia+ah:oid ze stratq lub jego wyplatajest zmniejszanab4dL wstrzymywana w sluacji
powstania sfiaty bilansowej bqdZ grozby jej nast4pienia albo powstania niebezpieczenstwa niewyplacalnosci lub
utraty plynnoSci.

Wynagrodzenie zmienne jest wlplacane po przyznaniu w caloSci w got6wce, gdy s4 spelnione l4cznie
nastQpuj4ce warunki:

. wynagrodzenie zmiente przyznane osobie zajmui4cej stanowisko istotne nie moae byc wyZsze ni230oh
w;,nagrodzenia wlplaconego w kwartale, zakt'ry wyplacane jest rvynagrodzenie zrnieme,

. I4czrLa kwota wyplaconej premii uznaniowej osobom zajmuiqcym stanowiska istotne w Banku za dany
rok obrotoray nie m o^e przey,roczye wraz z narzttami 2Yo funduszy wlasnych,

. l4czna kwota wyplaconej premii uznaniowej osobom zajmui4cyrl stanowiska istotne w Banku za dany
rok obroto*y nie moze pruektoczy' wraz z \ar^tlami 157o wyniku finansowego bmtto Banku za rok
za kt6ry jest wyplacana.

WWIata przynwrego wynagrodzenia zmiennego dla os6b zajmuj4cych kierownicze stanowiska podlega
odroczeniu na okes tlzech lat w prz'?adku, gdy nie zostanie spelniona jedna z wyzej wymienionych
przeslanek.

Wysoko6d zmiennych skladnik6w wynagradzania w odniesieniu do kazdej osoby, zajmuj4cej stanowisko istotne
nie mo2e byd wyzsza, niz warto$d 10070 stalych sktradnik6w wynagr.odzenia tej osoby.

Ocena wynik6w pracy czlonk6w Zarz4dt dla cel6w podjgcia decyzji o przyztatiu uynagrodzenia zmieffrego
dokonlq/anajest w oparciu o hlteria ilo6ciowe ijakoSciowe z uwzglgdnieniem i zachowaniem ci4gloSci okresu
tzyletniego, licz4c od daty na kt6rq dokonlnvana jest ocena. Oceny efelft6w pracy Czlonk6w Zarz4du Bank|
dokonuje Rada Nadzorcza, a oceny efeld6w pracy Gldwnego Ksiggowego dokonuje Zarz4d Bantu.

Kryteriami iloSciowymi oceny efekt6w pracy Zarz4du s4:

r dynamika zysku netto,
. rentownoii aKyw6w (ROA),
o zwot zkapitatu wlasnego (ROE),
. jakoSi pofifela kedytowego,
r wskaZnik dynarriki depozytdw og6lem,
o wskaznik pokycia ekspozycji z rozpoznan4rtrat4waftoSci rezerwami celowymi,
. l4czny wsp6lczynnik kapitalowy,
. wskaznik d/wign i finansowej.
o wskaZnik C/I,
. wskaZnik plymoSci LCR.

Ocenie podlega stopief wykonania Ww wskaZnik6w w odniesieniu do planu finansowego w poszczegdlnych
latach podlegaj4cych ocenie oraz w stosunku do zaloZeri przyjgtych na dany okres kwartalny.

Decyzja o ptzyztaniu zrnierulych skladnik6w w okre3lonej wysokosci jest podejmowana, gdy wafiosci
wskaZnik6w zostajq zrealizowane w co najmniej 90yo ich zaloZonej wielkoSci.

Kqderia jako6ciowe oceny czlorlklw Zaxz4du obejmuj4:
. uzyskaneabsolutorium,
. pozltlr?na ocena rgkojmi naleZl.tego wykonywania obowi4zk6w w mySl Prawa bankowego,
. uzyskana o86lna dobra ocena realizaqi zadai (w tym handlowych) zawallych w planie frnansowym na

dany rok obrotowy.

Oceny efektdw pracy Gl6wnego Ksiggowego dokontle Zarz4d Banku w oparciu o kyteria niefinansowe,
odzwierciedlajqce realizacjg cel6w i nalo|onych zadah, wynikaj4cych z pelnionej funkcji.



Zagregowane informacje na temat wynagrodzerh.
WartoSd wynagrodzef czterech Czlonk'w Zavqdu t Gl6wnego Ksiggowego za rok obrotowy 2017 wynosila:

. 984 810,23 zl wynagrodzenie stale,

e 167 143,46 zI wynagrodzenie zmieme wyplacone w postaci Swiadczef pieniQznych.

Wyplacone wynagrodzenie w formie zniemych skladnik6w stanowilo 16"97Vo wynagrodzenia stalego,
W 2017 r. przyznane zmienne skladniki wynagrodzeh zostaly wyplacone i nie podlegaly odroczeniu w czasie.

Og6ha kwota wyplaconych wynagrodzei dla pozostatych 69 placownik6w (bez os6b zajmuj4cych stanowiska
kierownicze) za rok obrotowy 2017 r. wynosila 3 867 660,12 zl. Wafiosi platnogci zwr4zanych z zakoiczeniem
pracy wynosila: 47 395,30 21.

ilI. Cele i zasady zayz4dzania ryzykiem

Zarz4dzanre ryzykiem w Banku odb)'wa sig zgodnie ze ,,Strategi4 zarzEdzania ryzykiem" oruz
w oparciu o odrgbne polityki/strategie zNz4dzania poszczeg6lnymi rodzajami ryzyka. Podstawowe zasady
dolycz1ce zarz4dzania istotnymi rodzajami ryzyk zawarte s4 w Inslarkcjach reguluj4cych po szczeg6lte ryzyka.
DzialalnoSd bankowa obciqZona jest wieloma rodzajami ryzyka. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do
koncentowairia uwagi na powstaj4cych zagrozeniach, poszukiwania form obrony przed zagroze\iami
i dostosowlnvania dziatralno6ci do zmieniaj4cych sig warunk6w zewngfl'znych. OstloznoSciowe podejmowanie
ryzyka, oznacza utzymywanie |acjonalnej r6wnowagi pomigdzy prowadzeniem dzialalnoici przychodowej
i kontrolowaniem ryzyka.

Podstawowe zadania system:u zarz4dzaria ryzykiem to:
. dostarczanie adekwatnej informacji na temat wielko6ci r.yzyka i jego profilu,
o podejmowanie dzialari redukuj4cych ryzyko ijego skutki.

Shuktura zarz4dzania ryzykiem uwzglgdnia zasadg rozdzielenia funkcji zarzqdzaniaryzykiem i zadari w zakesie
dzialahoSci operacyjnej.

W procesie zarc4dzania ryzykiem w Banku kluczow4 rolg spelniaj4 nastgpuj4ce orgarry wyznaczone kom6rki
organizacyjne oraz pracownicy.

1) Rada Nadzorcza pelni funkcjg nadzorczq systemu zanqdzanta ryzykiem oraz oceniajego adekwatno66
i skuteczno6d; zatwierdza strategie / polityki, strukturg olganizacyjtq, zasady adekwatnosci kapitalowej;

2) Komitet Audytu pelni funkcjg monitorowani.a oraz opiniodawcz4 system:u zarz4dzania ryzykiem
i systemu kontroli wewngtrznej na potrzeby dokonywania przez Radg Nadzorcz4 ocen tych system6w,

3) Zaruyd Banku odpowiada za caloksztatt funkcjonowania systeml zatz4dzania ryzykiem, w tym
opracowanie, praldyczne stosowanie i aktualizacjg pisennych uregulowaf (polityk, instrukcji,
procedur), wprowadzenie adekwatnej str.uktury organizacyjnej;

4) Nadzoruj4cy Czlonkowie Zarz4dl /I(terownicy - ponosz4 odpowiednio odpowiedzialnosd pionow4 za
wyznaczony przez Zarz4d obszar dzialalnoici i ryzyka bankowego, sprawuj4 bezposredni nadz6r nad
realizacj4 przydzielonych zadaf wykonywanych przez podleglych pracownik6w w ramach obydwu
poziom6w organizacji zarzqdzanra ryzykiem, a talde sprawujq kontrolQ wewngtrzn4 (czynnoSci
monitorowania w ramach funkcji kontroli);

5) Pracownik Stanowiska ds, Ryzyka Kred)'towego pelni funkcje: analityczn4, doradcz4 i sprawozdawcz4,
monitoruje profil i poziom ryzyka kredyowego, analizuje wplyw bancassurance na ryzyko kedl4owe
oraz realizacjg wyznaczonych cel6w, opracowuje pr.ojekty regulacji wewngtrznych oraz wykonuje
zadania w zakresie szacowania kapitalu wewngtrznego w ob szarue tego rcdza1u ryzyka;

6) Pracownik Stanowiska ds. Analiz i Ryzyk Bankowych peini funkcje: analitycznE, dor.adcz4
i sprawozdawcz4 w stosunku do Zarzqdu Barlkn, monitoruje poziom poszczeg6lnych rodzaj6w ryzyka
(opt'6cz kedytowego, walutovr'ego, operacyjnego, braku zgodnoSci i bancassurance) otaz rcalizacjg
wyznaczonych cel6w, wykonuje zadani.a w zakesie szacowania kapitalu wewngtrznego, opracowuje
projeLly regulacji wewngfiznych dotyczqce zarzqdzania wlw ryzykami i adekwatnosci kapitalowej;



7) Pracownik stanowiska ds, Ryzyka operacyjnego perni funkcje: anaritycznq" d.otad,cz4 i sprawozdawcz4
w stosunku d'o zaft4dn Banku, monitoruje poziom ryzyka warutowego i operacyjnego oraz rearrzacjg
wyznaczonych cel6w, opracowuje projekty regulacji wewngtrznych, jak r6wniez wykonuje zadania
w zakesie szacowania kapitalu wewnQtrznego w obszarach w/w rodzaj6w ryzyka i w obszarue
bezpieczef stwa inlormacji.

8) Pracownik Stanowiska ds. Analiz lftedy,towych wykonuje zadania w zakesie monitorowania
i analizowania ryzyka zaangazowa. kedytowych (okesowego niezarez,'ego przegl4du i klasytikacji)
oraz sporz4dzania sprawozdawczo6ci dla potrzeb zewngtrznych;

9) Pracownik Stanowiska ds. ZgodnoSci wykonuje zadania nakierowane na zapewnienie zgodnosci, w tymo charakterze kontrolnym monitorowania pionowego mechanizm6w kontrolnych oraz w zakresie
zaru4dzana ryzykiem braku zgodno6ci..

szczeg6lowy zakres zadah i kompetencji poszczegdlnych uczestnik6w procesu zostaje okeslony w odrQbnych
insfiukcjach, d,otyaz4cych poszczegdrnych rodzaj6w ryzyr<a istotnego oraz pracowniczych kartach za6art
i odpowiedzialnodci.

Proces zarz4dzanla ryzykiem istotnym obejmuje nastgpuj4ce standardowe dzialania:r gromadzenie informacji i identyfikacjg ryzyka,
. pomiar (w tym w warunkach skrajnych),
r monitorowanie,
r limitowanie,
. kontrolowanieryzyka,
r plany awaryjne (utrzymania ci4glodci dzialania),
. raportowaniewewngtrzner
. stosowanie narzgdzi redukcji ryzyka

3.1. Ryzyko kredytowe

celem strategicznym w zakesie zarzqdzania ryzykiem kedytowym Jest utrzynywanie stabilnego
i zr6wnowazonego pod wzglgdem jakosci i iloSci poftfera rcedltowego r6wnoczesnie cechui4cego sig wysok4
dochodowosci4 onz bezpieczefLstwem rozumianym jako minimalizacj a ryzyka wyst4pienia kectytow
zagro^onyah.

w celu zapewnienia odpowiedniej do profiru ryzyka Banku jakosci aktywdw kedyowych, Ba.nk zarz4dza:
ryzykiem kedytowym, r.yzykiem koncentracji zaalgaZov/ah, ryzykiem ekspozycji kedytowych
zabezpteczonych hipotecznie, ryzykiem detalicznych ekspozycji kedyowych, ryzykiem rezyd'alnym .
w Banku obowi4zuie scenharizowany 

'o 
od,er zarz4dzania ryzykiem kredlowym, w kt6rym uczestnicz4:l. Rada Nadzorcza: sprawuje nadz6r nad systemem zarz4dzania ryzykiem kedytowym, ocenia.lego

adekwatnosd i skutecznoic oraz nadzoruje rearizaciq poriwki zaru4d,z,,nra ryzykiem kedytowym w tympolityki zarz4dzania ryzykiem detalicznych ekspozycji njytowyctr
i zabezpieczonych hipotecznie jej zgodnosc z pranem finansowym Banku, zatwierd,za og6lnypoziom
ryzyka akceptowalny przez Bank.

2 zaxz4d Bankr kieruje bie24cqjego dziaialnosci4 ijest odpowiedzialny za odpowiedlrie uksztaltowanre r
zarz4dzanie dzialalno S ci 4 kedyow4, poprzez:

a) realizacjg wyznaczonych przez Fladg Nadzorczq cel6w strategicznych w zakresie zarzqdzania
ryzykiem kedy.towym w Banku, ujgtych w polityce zarz4 dzanta ryzykiem l,redyowym;

b) oceng i je$li zachodzi taka koniecznosd poprzez weryfikacjg poprawnosci funkcronowania
systemu zarzqdzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kr.edytowych;

c) prowadzenie dzialalnoici Banku zgodnie z zasadami okre$lonymi w porityce kedyowei;
d) ustanowienie szczeg6lowych pernomocnictw i limit.w kedytowych dra pracownik6w

uczestniczqcych w procesie kedytowym;
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3.

4.

5.

e) zatwierdzanie wysokosci wewngtrznych limit6w koncentuacji;

f) uchwalenie wewngtrznych regulacji i procedur dotycz4 cych zarz4dzaria ryzykiem
kredytowym w Banku;

g) podejmowanie decyzji kredytowych zastrzezonych do jego kompetencji;

h) podejmowanie decyzjr dotycz4cych klasyfikacji ekspozycji w przl.padku zastosowania
kyterium terminowo6ci splaty oraz w przypadku zastosowania k),terium oceny sytuacji
ekonomicznej;

i) przekazyr,vanie Radzie Nadzorczej okresowych infor.macji z zalcresu zarzqdzania ryzvkjem
kredltowy.

Prczes Zaruqdu, nadzoruje obszar ryzyka kedytowego, w tym ryzyka detalicznych ekspozycji
kedytowych i zabezpieczonych hipotecznie Banku poprzez :

a) nadz6r nad sporz4dzaniem sprawozdaf z zawesu dzialarnosci kred),towej i windykacyjnej
Banku, kontroli wewngtrznej ;

b) akceptacig sprawozdai / rapoft6w z infomacjami sporzldzanymt przez podregle bezposrednio
kom6rki organizacyjne,

c) sporz*dzanie rocznej informacji z dzialarno(tcr Banku, realizacji sfategii i polityki dra Rady
Nadzorczej i Zebtania przed.stawiciel i (Zp);

d) opiniowanie uregulowai wewnefiznych w zakrcsie ryzyka kredfowego.
zastQpca Prezesa ds. Kredl6w sprawuje nadz6r nad. realizaci4 zasad polityki w zakresie dzialalnoici
kedyowej oraz nad obszarem dzialalnosci kedy'towei, w tym przeslozega,'iem limit6w i ko'rpetencji,
administowaniem ked)tami.
Stanowisko ds. Ryzyka Kredy4owego;

a) projektuje politykp kredytowq w czgdci dotyczqcej ryzyka kredyowego, w tym
w zakresie zarz4d,zania detalicznych ekspozycji kedytowych i ekspozycji kredlowych
zabezpieczonych hipotecznie, restruktuyzacji i windykacji, limit6w, plzy wsp6lpracy z
nadzorujqcym Czlonkiem Zarz4du.,

b) inicjn1e doskonalenie standard6w zarz4d,zania ryzykiemkredyowym,
c) opracowuje projekty regulacji wewngtznych w zakesie dzialalnoSci kredyowej i ryzyka,

dokonuje okesowych weryfikacji regulacji wewngtrznych w zakresie ryzyka kedltowego _
dokonyrvanie przegl4du i modyfikacji,

d) weryfikuje dokumentacjg kedlow4 znacznych zaangazowafi kredlowych (powyzej
ustalonego progu) pod k4tem kompletnosci i akceptacji ryzyka transakcji,e) weryfikuje oceng zdolnosci kedltowej oraz proponowany ch zabezpi.eczeit macznvch
zaangrLow ai kredytowych (powyZej ustalonego progu),

f) dokonuje pomiaru i monitorowania ryzyka pofifera kedltowego, pzeprowadza testy warunk6w
skrajnych zgodnie z wewngtznlmi procedurami,

g) gronradzi i analizuje informacje ksztaftowania sig rynkowych cen zabezpieczei, wlym
nieruchomoSci zgodnie z przyjgtymi procedurami,

h) opracowuje info'macjg zarz4dcz4 z obszaru dzialalnoici kedltowej t ryzyka dra zarz4d, i
innych odbiorc6w w skazanych przez Zarz4d.

Stanowisko ds. Windykacji;
a) dokonuje klasyfikacji ekspozycji podlegaj4cych wyl4caie kq.terium terminowogci splaty,

dokonuje wyceny i stosuje pomniejszenia z tltulu zabezpteczef, tworzy i rozwirylrje rczerw
celowe i odpisy aktu aliztj4ce - zgodnte zprocadur4,

b) przygotowuje wnioski o zmiang klasyfikacji do nizszych grrrp ryzyka ekspozycji
podlegajqcych kryterium terminowosci splaty,

c) pzygoto\anje wnioski do S4du o nadanie klauzuli wykonalnoSci wystawionym bankowym
q.'tulom egzekucyjnym,

d) opracowuje informacjE zarzqdcz4 dla potrzeb Zarz4du z dzialalno6ci restnrkturyzacyjnej i
windykacyjnej .

Stanowisko ds. Analiz Krcd),towych:

6.

7.
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a) dokonuje okresowych ocen kedlobiorc6w wg kq,terium sytuacji ekonomicznej, wartosci
zabezpieczert i proponuje klasyfikacjg zaangazowafi kedy,towych Banku _ zgodnie z przyjgtE
procedur4 przegl4du i klasyfikacji ekspozycji,

c) p',ygoto\.\.uje wnioski o z'riang klasyfikacji do ni,szych grup ryzyka na podstawie
obowi4zuj4cych kyteri6w - zgodnie z procedur4.

Pohtyka i procedury d,olyczTce ryzyka kredytowegor wyceny zabezpieczei kedytowych 't zarzqdzania
zabezpieczeniami oraz opis gr6wnych rodzaj6w zabezpieczefi kedytowych przyjmowanych przez Banr<
zawafte s4 w nastgpuj4cych uregulowaniach:

a) Polityce zarz4dzanla ryzyktem Wedytowym na lata 2Olj-2019,
b) Instrukcji Zas ady zarz4dzania ryzykiem kedytowyn,
c) Instrukcji prawnych form zabezpieczenia wierzytelnosci w Banku Sp6ldzielczym w Grybowie,d) Instrukcji Zasady klasyfikacji ekspozycji kedlow ych i tworzeniarezerw celowych.

3.2. Ryzyko plynno$ci i finansowania

Plynnosi finansowa jest to zdornosi do finansowania aktywow i terminowego wywiqzy,wanra sig
z zobowi4zafi w toku normalnej dzialalnoSci Banl<u lub w innych warunkach, kt6re mozna przewidzie1, bez
koniecznoSci poniesienia staty.

Gl6wnymi celami s trategiczny.ni w zal<resie zarz4dzanta p,lynnoSci4 s4:
1) uhzymanie wiarygodnoSci Banku poprzez zapewnienie adekwatnego pozromu plynnoSci - zdolnojci do

terminowego *ywi4zywania sig w spos6b optymalny z bi e?qcych i przyszlych zobowi4zair,2) zapobieganie wystqpieniu sltuacji kyzysow ej poprzez identyfikacjg zagrozef onz zaftqdzatie we
wlasciwy spos6b ryzykjem, w tym utrzymywanie adekwatnej sfl.uktury bilansu Banku, zapewniaj4cej
jednoczeSnie uzyskiwanie zadowaJaj4cej rentownoSci (wyniku fi nansowego).

Jako podstawowe zadanla dla.reallzacji cel6w przyjmuje sig:
1) ci4gtre powigkszanie bazy depozt'towej podmiot6w niefinansowych, w szczeg6lnojci os6b fizycznych,

w tym poprzez prowad,zenie dzialafi marketingowych oraz wdrazanie nowych produktdw depoz),towych;2) kszta+towanie i utrzymywanie optynalnej sfuktury depoz),t6w, opatej na depo"yta"h stabiinych,3) ksztaltowanie optymalnej sffuktury b ansu oraz poziomu i struktury aktywdw plynnych, adekwatnych do
pofizeb plynnoSci,

4) efekt,'wne lokowanie nadwyzek drodk6w pienigznych w inshumenty rynku pienigznego o niskim poziomie
wzvka.
utzymywanie nadwy2ki plynnodci, zlo2onej z wohych od obci4Zef, wysokiej jakosci akt).!v6w
umozliwiaj4cych przetu\.vanie rdznorodnych zdarzeh kryzysowych,
biez4ce Lrtzymy\yanie nadzorczych miar na zalozonym poziomie,
ufizymywanie wskaznika ptynnosci k6tkoterminowej LCR na zalozonvm noziomie.
da2enie w miarg moZliwosci w kierunku wydfuzenia Sredniego terminu'wymagalnoici pozyskiwanych
depozltOw,

6)

7)

8)

b) monitoruje i analizuje sltuacjg ekonomiczno
zakwalifikowanych do kategorii o obnizonej jako6ci,

- finansowq kedyobiorcdw

odpowiedniego ksztaltowania Zr6del finansowania lqed\,.t6w
9) uwzglgdnienie w rozwoju bazy d,epozr4owej

dlugoterminowych,
10) zgodnie z ptzylqt4 polityk4 w zabesie ryzyka kedytowego , utrzymanie dobrego jakoSciowo pofifela

kledltowego,
l1) kontynuowanie zawatl'ych um6w z Bankiem zrzeszaiqcym w zakesie biez4cej wsp6ipracy - regulowania

plynnosci (lokowanie 6r'odk6w, zakup papierdw ) oraz zapewnienta awaryjnych rdd; fin;sowania
(korzystania z lokat, kedlt6w),

12) aktualizowanie i przestrzeganie limit6w ostro2nosciowvch.
13) aktualizowanie operacyjnego planu ci4gloSci dziatania oraz testowanle jego narzgdzi,
l4) uwzglgdnienie zabezpieczenia kapitalowego na wypadek wzrostu ryzyka,
15) doskonalenie systenu informatycznego, wspomagajAce go zarz4dzanie ryzykiem plynnoSci.
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Gl6wnymi uczestnikami procesu zarzqdzania plynno3ci4 o raz ryzyklen s4..

1) Rada Nadzorcza:

a) zatwierdza zaloZenia stategii / politykr zarzqd,zanla ptyrnolctL,
b) sprawuje nadz6r nad reallzaci4 porityki w zakresie zarz4d,zania prynno6ci4 oruz jej zgodnosci4 z og6ln4

strategi4 i planem finansowym Banlo,
c) otrzymuje okresowe informacje na temat poziomu ryzyka plynnoscr;

2) Zaru4dBank\:

a) odpowiada za organizacjg i caroksztaft procest zaruqdzania ryzykiem, w tym okesla zasady polityki
zmzqdzariaryzykiem, s ukturg bilarsu, metody i tecbniki pomiaru ryzyka, zasady systemu infoimac.li,

b) podejmuje decyzje d,otycz4ce ksztattowania struktury bilansu oraz suuktury platno6ci aktyrvow
i pasFv6w (popzez odpowiedni4 par.ametryzacjQ produkt6w),

c) podejmuje d,ecyzje dotyczqce ksztaltowania i utrzymania akceptowalnego poziomu ryzyka oraz
r ealtzacji wy znaczonych cel6w,

d) dokonuje okesowych ocen ryzyka na posiedzeniach,
e) zapewnra pracownikom uczestniczqcym w procesie zarz4dzania ryzykiem zdobycie niezbgdnej wtedzy

i umiejgtnosci oraz niezbgdne wsparcie informatyczne,
f) sprawuje nadz6r nad calym system em zarzqdzania ryzykiem,
g) zapewnia okesow4 informacjg dra Rady Nadzorczej o aktualnym i perspektywicznym poziomie

plymo$ci i ryzyka;

3) Nadzoruj4cy Czlonek Zarzqdt:

a) odpowiada - w ramach podzialu obszar6w nadzoru pomigdzy czlonk6w zarz4d' - za zapewnrenie
plynno6ci Banku,

b) przekazuje wla$ciwym kom6rkom d ecyzje Zarz4dl do wykonarua,
c) nadzoruje i podejmuje decyzje zwi4zane z l<sztallowaniem plynno6ci bieZ4cej i got6wkowej,
d) sprawuje bezposredni nadz6r nad r ealizacj4 zad.ah przez pracownika Stanowiska ds. ARB,
e) weryfikuje i zatwierdza wyliczenia nadzorczych miar plynnoSci,
f) odpowiada za przekazanie do KNF zestawieni.a nadzorczych miar plynnodci oraz powiadomienie

Komisji w pr4padkach ukszaltowania sig miar nadzorczych poniZej obowiqzuj4cych wymogow
(zastosowanie posiadaj4 Zal4czniki Nr 4 iNr 5 do Inshukcii)

g) opiniuje zaloZenia polityki oraz wewnQtrzne ur"gulo*uniu iinrtrukcje i procedury), limity.

4) ZastgpcaPrczesa ds. KsiggowoSci i Finans6w:

a) odpowiada za zapewnrenie optymalnego stanu got6wki w plac6wkach Bantu oraz przepfuwy got6wki
pomigdzy plac6wkami,

b) biez4co monitoruje poziom got6wki w skarbcu oraz ksztaltowanie sig limit6w pogotowi4
c) nadzoruje i podej muje decyzje zwilzane z ksztaltowaniem plynnosci biez4cej i got6wkowej,
d) sprawuje bezpodredni nadz6r nad re alizaaj4 zad.a6 pnezGl6wnego Ksiggowego,

5) Pracownik samodzielnego Stanowiska ds. Analiz i Ryzyk Bankowych:

a) jest odpowiedzidny za gromadzenie, przetwarzanie infor.macji, pomiar i monitorowanie poziomu
ryzyka plynnoSci Banku oraz jego sprawozdawanie w oparciu o przyjgte norrry
i procedury zawarte w Instr.ukcii.

b) jest odpowiedzialny za opracowywanie projekt6w
i weryfi kacjg uregulowaf,

uregulowari wewngtrznych onz przeglqd

c) sporz4dza w cyklach 7 dniowych prognozy ksztaltowania sig piynnosci biezqcej oruzw przedziale do
1 miesi4ca, z wykorzystaniem Zalqcznika Nr 2 do Insffukcii.
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d) przewiduje, przy wsp6lpracy ze stanowiskiem ds. ksiggowo3ci, ka2dego dnia roboczego ksztaltowanle
sig nadzorczych miar plynnosci na dzieri nastgpny onz przekazuje do Stanowiska ds. ksiggowo{ci
niezbgdne informacje do podjgcia czynno3ci w celu zapewnienia ich wymaganej wielkoSci,

e) dokonuje kazdego dnia roboczego obliczen tad.zorczych miar plymosci z wykorzystaniem wzorcai formularzy, stanowiacych zal4cztiki Nr 3 i 4 do Instrukcji oraz przekaztle wyniki wraz
z niezbgdnymi informacj ami Nadzoruj 4cemu ezlonkowr Zarzqdu,

f) dokonuje kazdego dnia roboczego obliczeri wskaznika prynnoSci k6tkoterminowej - LcR
z wykorzystaniem wzorca formularzy stanowiqcych Zalqcznik Nr 9 do Instrukcji oraz ptzekazuje
wyniki Nadzoruj4cemt Czlonkowi Zarz4du,

g) sporz4dza w cyklach dziennych sprawozdanie LIeUIDITy ITS - dzienny
h) sporz4dza w cyklach miesigcznych sprawozdanie LIeuIDITy 2 ITS (wskaznik pryruosci

k6tkoterminowej),
i) sporz4dza w cyklach kwartarnych sprawozdanie NSFR ITS (wskaznik stabilnego finansowania),j) spotz4dza w cyklach kwartalnych sprawozdanie ALMM (Additional Liquidity Monitoring Metrics)
k) dokonuje miesigcznych analiz ryzyka pbyntosci, jego wplywu na sytuacjg ekonomiczn4 Banku, w tyrr

kszaftowania siQ limit6w, wskaznik6w, stabilnosci bazy depoz)'towej oraz pozostalych czynnik6w
zw i4zany clt z pty nno ici 4,

l) dokonuje we wsp6}pracy z Pracownikiem stanowiska ds. Ryzyka Kredytowego w cyklach rocznych
analiz kszaltowania sig plynnosci zwi4zanej z finansowaniem drugoterminowym ked),t6w,

m) opracowuje, przy wykorzystaniu programu informatycznego, okesowe sprawozdania i rapony
dofycz4ce tego obsza.u na potrzeby Zarzqdtt oraz Rady Nadzorczej w ramach wewngtrznego
mporlowanla,

n) pozyskuje na miarg wystgpuj4cych potrzeb dane o czl,nnikach zewnghznych, rynkowych mog4cych
mied wplyw na pozycjg plynnoSciow4 Banku,

o) przedklada zarz4dowr za posrednictwem Nadzorui4cego czlonka Zarz4d, propozycje rczwi4zah,
wielkoSci limitdw pod k4tem ksztaltowania akceptowalnego poziomt ryzyka,

p) spotzqdza symulacje kyzysu plynnosci wg, przyjgtych scenariuszy ls,r'arlalne testy warunk6w
skajnych,

q) dokonuje okresowego miesigcznego wyznaczenia (ar(ualizacji) dodatkowego wymogu kapitalowego,
r) prowadzi zbior.y dokumentacji zwiazanej z wykonywani em zadan przypisanych temu stanowisku,
s) wsp6lpracuje z Gldwnym IGiggowym, Stanowiskiem ds, ksiggowoSci oraz pozostatymi

w zakresie wykonywanych zadah.

Bezposrednie zad,aria, ma14ce na celu zapewnienie jak najbardziej rentowrego zagospodarowania
Srodk6w oraz wywiqzanla sig Banku z zobowi4zafi z tt/rulx zawariych um6w s4 biez4co realizowane
z uwzglgdnieniem zasady wsp6lpracy oraz koordynacji dzialari;

6) Gl6wny Ksiqgowy:
a) odpowiada za rentownosi transakcji dokonyrvanych na rynku pienigznym w ramach zawartych um6w

z BPS sA, zarz4dzanie rachuttJ<ami Banku w Bps sA, w tym likwidowanie przejsciowych niedobordw
3rodk6w,

b) podejmuje d.eayzie d,otyczyce przemieszczania oraz pozyskiwania 6rodk6w,
migdzybankowych (w Banku Zrzeszaj4cym) oraz trarsakcji papierami
pienigznymi NBP),

c) sprawuje bezpoSredni nadzlr nad, realizacjq zadait
ksiggowodci;

lokowania na rynku lokat
warloSciowymi (bonami

przez podleglych pracownik6w stanowisk

7) Dyrektor Oddzialu jest odpowiedzialny za zapewnienie optymalnego poziomu got6wki w kasach Oddziafu
i POK Oddzialu.

Zadania Dyrel(tora Oddziafu obejmujq:
a) biez4ce monitorowanie stanu got6wki w kasach i bankonacie administrow anym przez oddzial,
b) biezAce monitorowanie ksztaltowania sig limit6w pogotowia kasowego,
c) prognozowanie zapotrzebowania na got6wkg,
d) podejmowanie d ecyzJr o po]ozebie zas eri lub odprowadzef got6wki (kas przlpisanych oddzialowi),
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e) biez4cq wsp6lpracA z Central4 w zakesie zasilef lub odprowadzen got6wki.

8) Pracownik Stanowiska ds. ksiggowo$ci:
a) iest odpowiedzialny za codzienne monitorowanie poziomu salda na rachunkach biez4cych w Bps sA

w celu efektywnego wykorzystania Srodk6w i zabezpieczenia Srodk6w na bie24ce rozliczenia Banku,
b) przewiduje operacje maiqce uzna6 )' obci42y6 rachunek bie24cy Banku w danym dniu, oraz saldo rego

rachunku na koniec dnia,
c) dokonuje kazdego dnia roboczego analtz ksdaftowania sig przeplyw6w w zakesie

Srdddziennej z wykorzystaniem Zal4cznika Nr l.
plymodci

d) wylicza stan rachunku biez4cego oraz ustala kwotg wolnych irodk6w do ulokowania na okeSlony
w danym dniu termin czasowy,

e) w przypadku prognozowanego niedoboru Srodk6w na rachunku bie24cym powiadamia niezwlocznie
G+6wnego ksiggowego o kwocie niedoboru oraz proponuje rczwtqzania jego zlikwidowania zgodnie
z przyj gtym algorltmem postqpowania,

f) blez4co monitoruje ksztaftowanie siQ termin6w platnosci kruczowych pozycji akt,,rv6w p{ynnych pod
k4tem statrego utzymania wymaganej wielkoSci miar nadzorczych,

g) proponuje kwotg deklarowan4 na lokatg typu o/N oraz na lokaty teminowe na dfuzsze okesy,
h) wsp6tpracuje biez4co z pracownikiem stanowiska ARB i Gr6wnym ksiggowym pod k4tem regulacji

biez4cej plynno6ci oraz spehriania codziennych plynno$ciowych norm nadzorczych,i) realizuje praktycznie transakcje (lokaty, papiery wartosciowe) zgodnie z podjgtymi decyzjami.

9) Pracownik Stanowiska Kasowo - skarbcowego / kasjerskiego wjednostkach organizacyjnych.
a) jest odpowiedzia]|ily za ulrzymy\\anie ustalonego limitu pogotowia kasowego;
b) sprawdza stan got6wki na poczqtek dnia,
c) zglasza potrzeby zasilei lub odprowadzeri got6wki bezpodredniemu przelozonemu (Drektorowi

Odd,ztalu / Czlottkowi Zarzydu),
d) wsp6lpracuje w kwestiach przeplyrv6w got6wki z pozostalymi kom6rkami (wyplaty duzych kwot

kedyt6w, depoz).t6w),
e) ustala stan got6wki pozostaj4cej w dyspozycji jednostki o rganizacyjnej,
0 ustala stan got6wki odp'owadzanej do Banku zrzeszai4cego na rachunek Banku lub okesla

zapohzebowania na got6wkg,
g) wykonuje czymosci zwi4zane z przyjmowaniem got6wki od plac6wek, zasilanie ich

w got6wkg oraz odprowadzaniem do BpS SA.

l0) Pmcownicy Stanowisk ds oszczgdnoSci oraz ds. Kredl6w s4 odpowiedziahi za ustalanie kwot wigkszych
planowanych wyplat z rachunk6w klientdw, wyplat kedlt6w, jak r6wniez biez4ce informowanre w
sprawach istolnych transakcji got6wkowych pracownik6w stanowisk: kasowo skarbcowego, kasjerskich
i ksiggowoSci.

szczeg6lowe zakesy czynno$ci pracownik6w zostai4 okedlone w indyr.viduarnych ,,Kartach zada|
i odpowiedzialnoSci',.

Pomiar i monitorowanie ryzyka plynno$ci Banku przeprowadza sig w oparcru o:. aralizg prognozowanych przeplyw6w ptynnoSci biez4cej,
o analizg dziennych przeplnvdw pienigznych na rachunku brezacym.o miesigczny raport lul(i ptynnosci finansowej,
r wsl<aZniki finansowe w tym nadzorcze miary plynnosci i wskaznik LCR.

caloiciowa analiza ryzyka p{ynnosci wnz z tapot..em wykony'vana jest w cykrach miesigcmych (za wyi4tkiem
kalkulacji nad,zorczych miar prymosci i wskaznika p.lyrnosci k6trrotermmoweJ LCR wykonywanych dra
ka2dego dnia roboczego) i przedstawiana Nadzorui4cemu czlonkowi zmzqd', a nastQpnie z'.z4dowi Banku.
Rapofiy prezentowane s4 r6wniez Radzie Nadzorczej Banku w cykrach kwartalnych zgodnre z zapisamr
zawatymi w Inshukcj i Zasady sporz4d zania informacji zarz4dczej .
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w ramach systemu Iirl1it6w wyznaczaiqcych g6rn4 granicQ akceptowanego w Banku poziomu ryzyka prynnoscr
wyodrgbnia sig limity zewnQfizr'e, rozumiane lako nadzorcze miary plynno(ci k6tkoterminowej i wskaznit<
LCR oraz limity wewnQtrzne, kt6re utrzymuj4 calo6ciowe rarazenie Banku na ryzyko ptynnogci na poziomie
zgodnyn z polityk4 Banku w zal(esie z an4dzatia ryzykiem plynnosci.

Bank dokonuje identyfikacji wszelkich zag'oze6, zwl4zanych z ryzykiem utuaty plymodci. w zaleznosci od
stwierdzonego chaxakteru zagrozenia ufiaty plyrnosci Bank postgpuje wedrug okeslonych procedur awaryjnych.

zgodnie z Uchwatr4 nr 386/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnra li grudnia 200g r.
w sprawie ustalenia wi4Z4cych banki norm plynno3ci, Bank dokonuje kalkulacji nadzorczych miar plynnosci na
kaZdy dzien sprawozdawczy .

Bank moze regulowac swoj4 plynno6c platniczq poprzez wykorzystywanie insfiument6w oferowanych przez
Bark zrzeszai4cy. Po stronie aktywnej s4 to przede wszystkim lokaty terminowe oraz bony pienigzne NBp,
kt6re charakteryzui4 sig wysokq ptymo$ci4. po stronie pasywnej jest to rimit dopuszczarnego debetu
w rachunku bie24cym.
Prawidlowe zatz4dzanle plynnodciq finansowq pozwala Bankowi racjonalnie zagospodarowai wszystkie drodki
oszczgdno3ciowe, przy zachowaniunalezltych miar plynnosci i wskaznika LCR.
szczeg6lowe zasady pomiaru, monitorowania, limitowania, kontori wewngfiznej i oceny poziomu ryzyka
ptynnodci zostaly okeslone w ,,rnstrukcji zasady zarz4dzani.a ryzykiem prynno$ci,, a odno$nie raportowarlia
w ,,Instrukcj i Zasady sporz4dzania itformacli zarz4d,czej" .

3.3. Ryzyko stopy procenlowej

Ryzyko stopy procentowej to obecne lub potencjalne za9r)zenie dla wyniku finansowego oraz posiadanych
kapital6w (funduszy), wynikaj4ce z niekorzystnego wplywu zmian ,tOp pr;centowych,
w konsekwencji wrazliwoSci bilansu Banku,

Bank analizuj e cztery podstawowe rod za|e ryzyka stopy procentowej:

l. Ryzyko niedopasowania termindw przeszacowania - wynika z rlzrlic w czasie pomigdzy wyst4pieniem
zmran stop plocentowych aktyw6w, pasy-\a/6w i zobowiazari pozab alsowych, posiadaj4cych r6zne okesy
przeszacowanra stop procentowych Ryzyko niedopasowania znajduje dosyi istotne odzwierciedlenie
w ksztaltowaniu wyniku odsetkowego Banku.

2' Ryzyko bazowe wynika z niedoskonalego powiqzania (korelacji) st6p bazowych stosowanych w Banku
dla instrument6w generuj4cych przychody i koszty odsetkowe. Podstawowe znaczenie ma tu rozpigtosd
oprocentowania (spread) migdzy r6znymi stopami bazowymi, kt6ra moze zmienii sig niespodziewaniei niesymetrycznie oraz wzajemna relacja posiadanych przez Bar:k wolumen6w akt),\ry6w i pasywow
w mmach poszczeg6lnych stawek bazowych. Ryzyko bazowe zwi4zane jest r6wnie2 z ograniczonymi
mozliwo$ciami zmiany oprocentowania poszczeg6rnych aktyw6w i pasr.v6w z uwagi na niski poziom
zastosowanych st6p procentowych Ryzyko bazowe wzmocnione jest popzez stosowane przez Bank
mnozniki (wskazniki) okesrai4cych relacjg aniany oprocentowania arcyw6w i pasyw6w w stosunku do
zmiany stawek bazowych, Ze wzgrgdu na wystgpui4cy w bilansie Banle znaczny udzial kredl6w
i depoz)'t6w opadych na stopach referencyjnych, ten t'? ryzyka posiada r6wnie z lstotne znacze'ie.

3 Ryzyko opcji klienta - wynika z prawa (nie obowiqzku) posiadanego przez klienta do zmiany wielko3ci
i harmonogramu przepr:y'tv6w gotdwkowych aktyw6w, paslr'v6w rub pozycji pozabilansowych Banku, np.
kredy4y i papiery waftosciowe zawieralqce ryzyko wczesniejszej splary lub ryzyko wydluzenia terminu
splat, kedyty o zmiennej stopie procentowej mai4ce wyrazne lub ukle opcje na g6rny limit stopy
procentowei (lub tez brak opcji na dolny limit), prawo wycofania d.epozytv, przed upgrvem terminu. Ten
t)? ryzyka posiada niewielki wplyw na wynik finansowy.

4 Ryzyko krzywej dochodowosci - wynika ze zmiany reracji pomiQdzy stopami procentowymi odnosz4cymr
siq do r6znych termin6w, a dotyczqcymi tego samego rynku lub indeksu; relacja ta zmienia sig, kredy
kszlalt kzywej dochodowojci dra danego rynku ulega splaszczeniu lub ulega odwr.6ceniu w wyniku,
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ktdrego stopy kr6tkoterminowe bQd4 wyzsze od st6p dlugoterminowych (lokaty bankowe, dluzne papiery
warloSciowe).

Gl6wnymi celami slfategicznymi w zal<resie zarz4dzantaryzykiem stopy procentoweJ sq:

2) utzlmanie profilu ryzyka stopy procentowej Banku n a przylgtym i zaakceptowalym poziomie,
3) rozw6j portfela bankowego opadego na produktach aktywnych i pasywnych o nieskomplikowanym

chaxaldelze,

4) utxzymywa.'ie adekwatnej s uktury bilansu Banku, zapewniai4cej jednoczesnie uzyskiwanie wymaganego
poziomu ptynnoSci.

Po*yZsze cele s4 realizowane poprzez.,

l) prowadzenie - przy zastosowaniu przyjgtych metod - pomiaru i monitorowania wszystkich katego l
wystgpujqcago w Banku ryzyka stopy procentowej w celach oceny eks pozycji na tyzyko,

1) utrzymanie zmiennoSci wyniku odsetkowego Barku
w granicach nie zagra2aj4cych bezpieczeistwu
i adekwatnosci kapitalowej),

(relacji przychod6w i koszt6w odsetkowych)
Banku (realizacji planu finansowego

pozycji pozabilansowych w taki spos6b, by
odsetkowego, przy zakladanych zmianach

2) identyfikowanie podstawowych zagrolelT zwiEzmLyah ztym ryzykiem, z jednoczesnym zastosowaniem
odpowiednich meto d, zarz4dzanla,

3) dqzenie do ksztaltowania struktury aktyw6w, pas1.rv6w i
uzyskad optymalne efekty w zakesie poziomu wyniku
rynko'*ych st6p procentowych;

4) monitorowanie i okesowe weryfikowanie wdrozonych limit6w w celu ogran iczanra r1,zyka,5) oferowanie produkt6w bankowych, w kt6rych dotychczas posiadane do$wiadczenie umozliwia ooang
ryzyka oraz wprowadzanie nowych bgdzie poprzedzone rzeteh4 ocen4 tyzyka zwt4zanego z tyml
produktami,

6) stosowanie, w przypadkach wykorzystania jako bazy wysokosci st6p referencyjnych, racjonahych stawek
oprocentowania, opafiych na formurach nie stanowiacych ze wzgrgd' na ich konstrukcjg dodatkowego
2r6d1a ryzyka,

7) realizowanie przyjgtej polityki w zakesie struktury bilansu or.az stop procentowych,
8) racjonalne zwigkszanie udziaht przvchod6w poza odsetkowych w przychodach og61em,

w ramach shuktury organizacyjnej w procesie zav4dzania ryzykiem stopy procentowej uczestnicz4 nastgpuj4ce
organy i kom6rki Banku, do zadaii kt6rych nalezy migdzy innymi:

1) Rada Nadzorcza:

a) sprawuje nadzlr .'ad. zgodnosci4 polityki w zakresie podejmow ania ryzyr<a ze strategi4 i pranem
finansowym Banku.

b) zatwierdza strategig dzialania Banku w zakresie ryzyka stopy procenloweJ,
c) nadzoruje skutecznosi procesu zarz4dzania Bankiem, z uwzglqdnieniem efektywnoscii oafnosci zatwierdzonych przez Zarz4d: struktury organizacyj'ei, linii podleglosci, zakres.w

odpowiedzialnodci kluczowych stanowisk Banku, systemu kontroli wewngtrznej i audytu,
d) sprawdza, czy zarzqd przydzrerir adekwatne srodki techniczne ( m.in. specjalistyczne aprikacie

informatyczne), specjaristyczn4 kadrg i niezbgdne s'odki do efektywnego tar)4d"ania ryzyktem stopy
procentowej,

e) dokonuje okesowej anarizy i oceny w zakresie calosciow ego Lara-zetTta -Banku na ryzyko,
w oparciu o okresowe informacj e tzyskane od Zaruadu Banku:

?) Zarz4dBanku:

a) podejmuje odpowiednie decyzje operacyjne, w tym dorycz4ce laysokosci oprocentowania
poszczegdlnych produkt6w depozl.towych i kred),towych, zabezpieczeniaBarku przed ryzykiem,

b) podejmuje decyzje d'otycz}ce zastosowania indywidualnych stawek oprocentowania,
c) odpowiada za organizacjg i prawidlowe funkcjonowanie procesu zarz4dzania ryzykiem, w tym:. jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrozenie polityki oraz procedur (instrukcji),
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. zatwierdza limity okeSlaj4ce narazenie Banku na ryzyko stopy procentowej,

. zapewnia pracovmikom uczestnicz4cym w procesie zarz4dzania r.yzykiem zdobycie niezbgdnej
wiedzy i umiejgtno6ci oraz niezbgdne wsparcie informatyczne,

. sprawuje nadz6r nad calym systemem zan4dzania ryzykteur,
d) poddaje ocenie stopief rlarazenla Banku na ryzyko stopy pl.ocenlowej z t,,tulu wprowadzania nowych

produkt6w kedlowych i depozytowych,
e) przyjmuje od kom6rki ARB miesigczn4 oceng ryzyka stopy procentowej i na jej podstawie dokonuje

oceny stopnia narazenia Banku na ryzyko obnizenia wyniku finansowego,
f) podejmuje decyzje odnosnie dzialai zmieruaj4cych do redukcji ryzyka stopy procentoweJ;

w rym dotycz4ce przeszacowania aktyw6w / pasyw6w,
g) przekazu-ie Radzie Nadzorczej kwafiarne informacje zawierai4ce syntetyczne d,ate d,otlcz4ce:

charakteru i stopnia calo6ciowego narazenia Banku na ryzyko stopy procentowej;

Nadzoruj4cy Czlon ek Zarz4dl:

a) w ramach podzi.alu zada6 na szczebru Zarz4du sprawuje nadz6r oraz odpowiada za prawidrowe
zarz4dzanie ryzyl<iem w skali Banku,

b) koordynuje dzialania w zakresie zarz4dzania ryzykiem stopy pr.ocenroweJ,
c) opiniuje zatroZenia strategii oraz wewngtzne uregulowania (instrukcje, procedury i limity);
d) opiniuje, przy wsp6lpracy z pozostalymi Czlonkami Zarzqdt propozycle dotycz4ce zmian

w strukturze aktyw6w i pasy.lv6w oraz w zakesie oprocentowania produld6w Banku;
e) sprawuje bezposredni nadz6r nad, rearrzaciq zad,ah przez pracowrika stanowiska ARBi Gi6wnego ksiggowego; w tym nadzoruje monitorowanie limit6w oraz podejmuje decyzle

w zakresie wynik6w tego monitorowania;

zastQpcy Prezesa ds liedl6w i ds. Depo4t6w sprawui4 bezposredni nadz6r nad r.earizaci4 bre24cych
zadaf operacyjnych przez podleglych pracownik6w stanowisk ds. ked),t6w oraz ds. obsfugi klienta.

G]6wny Ksiggowy odpowiada za prawidrowe wprowadzanie oprocentowania oraz jego zmian aktyw6w
i paslnv6w w systemie informatycznyn;

Dy'ektor oddziafu sprawuje bezpo$redni nadz6r nad rearizaci4 bie,4cych zad.ai operacyjnych przez
podleglych pl.acownik6w;

Pracownik samodzielnego Stanowiska ARB:

a) jest odpowiedzialny za pouriar i monitorowanie ryzyka stopy procentowej, w oparciu
o przyjgte normy i procedury,

b) dokonuje analiz czynnik.w ryzyka, prognoz wpryrvu zmian st6p procentowych na wynik finansowy
i fundusze Banku,

c) pozyskuje dane z systemu ksiggoweg o oraz zpozosta+ej dokumentacji Bank u dra cerow anarrzy ryzyka,
d) dokonuje symulacji ksztaftowania sig wyniku odsetkowego z uwzgrgdnieniem okre6lonych ,..nu.iurry

zmian st6p procentowych,
eJ opracowuJer przy wykorzystariu programdw informatycznych, okesowe (miesigczne/ kwafialne)

rapofiy i informacje dotycz4ce ryzyka dla Zarz4du oraz&ady Nadzorcze.;,
f) przedklada Zarz4d.owi Banku propozycje wewngtrznych uregulowan, w tlm w zakesie: polityki st6p

procentowych, minimalizacji ryzyka, wielkoSci limit6w, termin6w przeszacowania aktyw6w
i pasyrv6w,

g) dokonuje, przy wsp6lpracy ze stanowiskiem produkt6w Bankowych i Marketingu badari oplacarno$ci
nowych produktdw i ryzyk z ntmi zwiqzanych,

h) dokonuje ocen oprocentowania produkt6w bankowych na tre ksztaftowania sig st6p r.ynkowych oraz
oferty konkurencyjnych bank6w na lokalnym rvnku.
przedklada propozycje zmian w struktuze aktyw6w i pasyr,v6w w taki spos6b by ograniczyC poziom
ryzyka stopy procentowej do gradc wyznaczonych w limitach,
monitoruje ksztaftowanie sig poziomu marzy odsetkowej,
wsp6lpracuje z Gldwnym Ksiggowym w aspekcie rentownosci transakcji na rynku pienigZnym
i papier6w waftosciowych,

4)

t)

J)
k)
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l) dokonuje wyznaczenia wewngtrznego wymogu kapitalowego wg przyigtej metodorogii, okreslonej
w odrgbnej instrukcji, reguluj4cej spos6b szacowania kapitalu wewnQtrznego,

m) dokonuje okesowej oceny i weryfikacji stosowanych w Banku uregulowaf w zakresie zaru4dzanta
ryzykiem stopy procentowej,

n) dokonuje weryfikacji zastosowanych metod pomiaru ryzyka stopy procentowej,

Zakesy czynnoSci pracownik6w zostaj4 okreslone w indyrvidualnych ,,Kartach zadaf i odpowiedzialnoSci',.

Proces pomiaru i monitorowania poszczeg6lnych kategorii ryzykajest dokonywany w oparciu o:
1) metodg luki - opartej na analizie luki stopy procentowej,
2) metodg symulacji wp\rwu zmian oprocentowania na *ynik odsetkowy i fundusze wlasne

z wykorzystaniem limit6w,
3) analizg wptywu pozycji pozabilansowych,
4) analizg strat na sletek odwr6cania sig kzywej dochodowosci,
5) analizg wykorzystania opcji klienta (zrywalnosci depoz,'t6w oraz splat kedl.tdw pr.zed terminem

umownym),

6) analizg kluczowych wskaZnik6w ryzyka,
7) analizE ksztaltowania sig wielkosci przyjgtych limit6w.

Zasadniczym celem pomiaru jest okeslenie stopnia ekspozycji wyniku finansowego i funduszy wlasnych na
skutki zmian st6p procantowych. Miar4 ryzyka jest oczekiwana wierkosi zagrozonego dochoclu (wyniku)
odsetkowego W celu ksztaltowania poz4danego profilu ryzyka oraz jego kontroli, zastosowanie posiada
wprowadzony mechanizm limit6w.

Pomiar ryzyka pneszacowania orazbazowego polega na:

r por6wnaniu, metod4 luki stopy procentowei, wielkosci aktyw6w Banku przeszacouywanych
w dan).m przedziale czasowym z waftosciq pasyw6w pzeszacowywanych w tym samym przedziale
czasowym, w podziale na poszczeg6lne rodzaje stawek oprocentowania,

' wyliczaniu zmian wyniku odsetkowego w przyiQtych okesach, na podstawie zaloaonych zmian srop
procentowych.

Ryzyko opcji klienta bada sig w dw6ch aspektach:

l) w ramach opracowywania nowych produkt6w lub zmian w ju2 obowi4zui4cych regulacjach, tak by
unikn4C zawierania zobowiqzafi zb7,t. ryzykownych dla Banku,

2) poprzez analizg poziomu wykorzystywania opcji klienta, na podstawie zrywalnodci depozltdw oraz splat
kedltdw przed terminem umownym.

wielkos' ryzykawzywej dochodowosci jest oceniana poprzez anai.izg strat w wyniku odsetkowym w przypadku
odwr6cenia sig kzywej dochodowosci i jest dokonywana w odniesieniu do arctyw6w i pasywow
z oprocentowaniem stalym z terminami przeszacowania powy2ej 3 miesigcy.

Testy warunk6w skajnych dra ryzyka stopy procantowej sluz4 do oszacowania potencjarnych s,.at
wynikai4cych z utrzymywanej st.uktury bilansu i pozycji pozab ansowych w przypadku wyst4pienia sltuacji na
rynku, kt6ra nie jest standardowo opisana za pomocq miar statystycznych. W Banku stosuje sig scenalusze
hipotetyczne, w kt6rych przyjmowanajest zmiana st6p procentowych +/_ 200 punkt6w bazowych.

W ocenie ryzyka kluczowe znaczenie p osiada analiza poziomu wrazliwoSci bilansu na niekorzystne zmiany st6p
procentowych charakterystyka poziomu ryzyka stopy pl ocentowej obejmuje jego podstawowe stopnie, tj. niski,
umiarkowany, podwyzszony olazwysoki. Ocenajest nadawana w wyniku analiz.

Pomiar ryzyka stopy procentowej prowadzony jest w cyklach miesigcznych. Informacje o nara2eniu ta ryzyko
sropy procentoweJ prezentowane sq w cyklach miesigcznych Zarz4dowi Banku oraz Radzie Nadzorczej
w ukladzie kwarlalnym. w syntetycznych rapofiach zostaje zawarta ocera poziom. ryzyka, w tym informacje
d,otycz4ce kierunku i skali nara2enia Banku na ryzyko, ksztaltowanie sig gl6wnych limit6w oraz efekt6w
podjptych decyzji ptzez Zarz4d.
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szczeg6lowe zasady dotyczqce pomiaru, monitorowania, limitowania, kontrori wewnQtrznej i oceny pozromu
ryzyka stopy procentowej zostary okedlone w ,,Instrukcji zasady zarzqdzania ryzykiem stopy procento*".y',
a odno{nie rapoftowania w ,,Instrukcji Zasady sporz4dzania informacji zarzqd,czej,,.

3.4. Ryzyko walutowe

Ryzyko walutowe rozumiane jako ryzyko kursu warutowego to niebezpieczefistwo pogorszenia si* s),tuacJl
finansowej Banku (utrata wartosoi aktyw6w, wzrost poziomu zobowiqzafr lub zmiany wyniku finansowego)
wskutek niekorzystnych zmian kurs6w walut obcych.

Zmieruroii kurs6w walut nastgpuje czqsto oraz w r6znych kierunkach i zwi4zana iest z czynnikami calkowicie
niezale2ny. ni. od Banku. Ryzyko kursowe )est zwr4zarle gl6wnie z niedopasowani"- odpowiednich pozycji
aldyw6w i pasyv6w Banku, kt6rych waftosi jest wyrazona w walucie obcej oraz zawieranymi transakcjamr
zmian4 kursu walutowego pomigdzy dniem zawarcia transakcji, a dniem otrzymania platnosci.

celem dzialalnosci Banku w obszarze operacji warutowych jest pozyskanie dodatkowych dochod6w przy
podejsciu konserwatywny.-, to znaczy bez konieczno$ci alokowania kapitalu na rvzvko.

Gl6wnymi celami polityki pozostaj4;
r zaspokojenie pohzeb klientdw w ramach ustalonej ofefty produktowej w zakesie depozy,t6w,

' ufizymywanie niskiej ekspozycj i na ryzyko kursowe poprzez zawieranie transakcji na optymalnych
warunkach i strukturze.

Podstawowym celem operacyjnym pozostaje ksztaltowanie pozycji walutowej calkowitej na koniec kazdego
dnia roboczego w wysokodci nie przekraczaiqcej 2%o fundtszy wlasnych Banku, kt6ra nie wiqze sigz koniecznosci' utrzymywania reguracyjnego wymogu kapitatrowego na ryzyko walutowe. obowiqzu.;4ce
regulacje nadzorcze nakladai4 bowiem na Bank obowi4zek ufizymywania wymogu kapitarow"go na.yzyko
walutowe w sltuacji posiadania otwafiej pozycji walutowej ca&owitej * *yrokos"i pr"et<ti"alqcii zN
funduszy wlasnych (w kwocie 8% nadwyzki pozycji warutowej carkowitej ponad 2%o funduszy *lasrry"t,
Banku).

w ramach struktuy organizacyjnej w procesie zarzEdzanra ryzykiem walutowym uczestniczq nastgpui4ce
organy i kom6rki Banku do zadai i kompetencji, kt6rych nalezy migdzy innymi:

1) Rada Nadzorcza:

a) zatwierdza polityl<q zan4dzania ryzykiem i sprawuj e nadz6r nad j ej realizacj4,b) dokonuje okresowej oceny poziomu oraz efektywno6ci zarz4dzania ryzykiem w oparcru
o otl.zymywane informacje w ramach wewngtrznego rapofiowania;

2) Zarz4dBad<u:

a) odpowiada za skutecznosi funkcjonowania systemu zarz4dzania ryzykiem, w tym za organtzaclg
i calokszalt procesu zarzqdzania,

b) oke6la zasady poljtyki zanyd,zanja ryzykiem,
a) zatwrcrdza metody jego pomiaru i kontroli, limitowania, zasady rapofiowania (ins ukcje),d) zatwrerdza regulaminy produktowe,
e) zapewnia pracownikom zdobycie niezbgdnej wiedzy i umiejgtnosci oraz niezbedne wsoarcie

in formatyczne;

3) Nadzoruj4cy Cztonek ZarzEdu:

a) odpowiada za prawidlowoSi proc esu zarz4dzania ryzykiem w skali Banl ,b) sprawuje bezpo$redni nadz6r nad rearizaci4 zadan przez pracownika stanowiska ds. Ryzyka
Operacyjnego,

c) opiniuje zaloZenia polityki oraz wewngtrzne ul.egulowania (instrukcje i procedury, limity),d) przedklada Radzie Nadzorczej sy'tetyazn4 informacjg na remat pozlomu ryzyka i metod. oraz
efekt6w zxzqdzania tym ryzykiern;
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4) Pracownik Sta-nowiska ds, Ryzyka Operacyjnego:

a) ustala przy wykorzystaniu systemu informatycznego EuroBankNet C aplikacji Ryzyko walutowe
wg stanu \a kazdy dzief rcboczy wielkosci poszczegdlnych pozycji walutowych netto oraz
pozycji calkowitej,

b) prowadzi codzienny monitoring ksztaltowania sig pozycji walutowych oraz przekazgje informacje
w tym zakesie Gi6wnemu Ksiggowemu,

c) sporzqdza na ostatri dzief kazdego miesi4ca dzienny raport pozycji walutowych oraz dokonuje ich
biez4cej analizy wg przyjQtej netody,

d) sprawuje kontrolg nad pzestrzeganiem przyjgtego limitu, a w przypadku przev,toczeua
przygotowuje propozycje podjgcia dzialari w celujego przylvrdcenia do odpowiedniego poziomu,

e) uwzglgdnia elementy dzialalnoici zwi4zanel z walutami odpowiednio w analizie i ocenre
pozostalych ryzyk (plymo$ci, stopy procentowej, operacyjnego),

I dokonuje wyliczef wymogu kapitalowego z ty4nfu ryzyka , g ptzyjQtej metody okeSlonej
w instrukcji Zasady Szacowania kapitalu wewngtrznego,

g) pruepro\Nadza w okesach miesigcznych lest warunk6w skajnych wg przyjgtej metody,
h) przygotowuje i przedktada zaru4d,owi' miesigczne raporty dotycz4ce poziom'ryzyka, zachowania

przyjgtych limit6w, kszta{lowania sig wymogu kapitalowego,
i) opracowuje i przedklada Nadzoruj4cemu Czlor <owi Ztzydu/ ZNZ4dowi projekty polifyki,

regulacji wewngtrznych i ich zmian w z akesie zan4dzania ryzykiem, w tym propo4ycje limit6w,
i) dokonuje weryfikacji i aktualizacji regulacji wewnptrznych (porifyki zarz4dzanra ryzykrem

walutowym oraz Instrukcji) zgodnie z przyjgtymi zasadami.
k) wsp6hmcuje z Gl6wnym Ksiggowym oraz Pracownikami Stanowisk ds. ksiesowoscl

i kom6rek zawieraj4cych transakcje z klientami;

Gl6wny Ksiggowy:

Jest odpowiedzialny za zarz4dzanie rachunkami biezEcymi w walutach Banku, prowadzon ymi przez
BPS SA oraz:

a) podejmuje decyzle dotycz4ce d.omykania pozycji walutowych,
b) podejmuje decyzje w zakesie lokowania 6rodk6w walutowych w Banku Zrzeszaj4cym,
c) sprawuje bezposredni nadz6r nad rearizaci4 zada6 przez podlegtych pracownikdw stanowisk ds.

ksiggowoSci;

Czlonkowie Zarz4du / Kierownicy wladciwi meryorycznie:

a) sprawuj4 nadz6r nad caloksztattem dzialaf wykonywanych pvez podlegjych pracownikdw;

wykonuj4cy okreSlone zadania pracownicy Stanowisk:

a) Obstugi klienta,

) upowaznieni pracownicy stanowisk operacyjnych (obsfugi klienta, kasowych) wykonuj4
czynnosci w zakesie obsfugi klient6w w oparciu o poszczeg6lne uregulowania produktowe
oraz przekaztj4 niezbgdne informacje dotycz4ce operacji walutowych odpowiednio
wtaSciwym merl4or.ycznie pracownikom Stanowisk ds. IGiggowodci i ds. I(asowo _
skafbcowych.

b) Ksiggowofci:

Wykonuje czynnoSci wlasciwe dla tego stanowiska, okreSlone w Instruk cji Zasady zarzqdzania
plynno5ciq z uwzglEdnieniem aspektu operacji walutowych, w tym:

F odpowiada za popra\.vne rozliczeme i zaksiggowanie transakcji zawafiych ptzez
upowaznionych pracownik6w Stanowisk ds, obslugi l<lienta i stanowisk kasowo -
skarbcowych oraz Kasjerskich;

Y rozlicza operacje walutowe uznajqce i obci4zal4ce rachunek biez4cy Banku w Banl<u
Zrzeszaj4cym,

} zglasza do Bankt Zrzeszaj4cego d,eklarowane kwoty Srodk6w na lokaty,
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) dokonuje analizy zgodnoicj stanu sald na rachunkach biez4cych Banku poprzez:

o kontrolg bilansu walutowego,

o weryfikacjg zgodnosci standw poszczeg6lnych rachunk6w, z podzialem na poszczeg6lne
waluty, z wyciAgami z tych rachunk6w w Bankt Zrzeszaj4cym"F wsp6lpracuje z pracownikiem Stanowiska ds. ryzyka operacyjnego w zakresie ksztafiowanra

sip pozycji walutowych;

c) Kasowo - Skarbcowego / kasjerskiego:

F wykonuje czymodci okeslone w Instrukcji zasady zarz4dzania plynnodci4 w zakesie
uhzymania optymalnego poziomu got6wki w walutach;

d) Pracownik wykonuj4cy obowi4zki sprawozdawcze:

F wsp6lpracuje z pracownikiem Stanowiska ds. ryzyka operacyjnego w zakr.esie wymogu
kapitalowego,

F sporz4dza zgodnie z obowi4zuj4cymi wymogami formularze sprawozdawcze na pouzeoy
NBP.

zarzqdzanie ryzykiem walutowym obejmuje nastgpui?ce zagadnienia: pomiar ryzyka walutowego poprzez
wyznaczenie pozycji walutowej netto dla kaZdej waluty oddziehie oraz calkowitej po4,cji walutoriej; netody
monitorowania i ograniczania ryzyka walutowego, organizacjg procest zuz4d,zatia ryzykiem walutowym,
dopuszczalny pozio m rrarazenia na ryzyko walutowe ( limity ).
Poziom tyzyka walutowego w dzialalnosci Banku z tltuhr ryzyka kursowego ogranrczony Jest poprzez limit
calkowitej pozycji warutowej, kt6ryjest monitorowany przez stalowisko ds. Ryzyla oprru"yin"go, ze wzggau
na zakladan4 nieznaczn4 skalg dzialalnosci obowiqzuje limit na koniec dnia w wysokosci z%'iunJuszy wlasnych
Banku.

W ocenie poziomu ryzyka uwzglgdnia sig nastgpuj4ce kyteria:
1) skala (dynamika) dzialalnoSci (operacji) walutowych,
2) charakter i wolumen produkt6w bilansowych,
3) wielkoSd pozycji calkowitej w relacji do funduszy wlasnych,
4) ksztattowanie sig wafiosci limitu,
5) wrazliwoSi wyniku z pozycji wymiany na zmiany kur.s6w walut.

Raportowanie informacji z obszaru ryzyka walutowego prowadzone jest na. potrzeby zarz*dLr
w okresach miesigcznych, natomiast na potrzeby Rady Nadzorczej w okresach kwartalnych.

szczeg6lowe zasady dotyczqce pomiaru, monitorowania, limitowania, kontrori wewngtrznej i oceny pozromu
ryzyka walutowego zostaly okeSlone w ,,Inst.ukcji Zasady zarz4dzama ryzykiem walutowym,, a odno(nie
raportowania w,,Instrukcji Zasady sporzqdzania informacj.t zanqdcze1,,.

3.5. Ryryko operacyjne

W Banku ryzyko operacyjne definiowane jest jako ryzyko poniesienia straty wynikajacej z niedostosowania lub
zawodnosci proces6w wewnQtrznych, ludzi i system6w rub ze zdarzefr zewnQtrznych obejmui4c r6wniez ryzykoptawne' zasadniczymi czyrnikami ryzyka operacyjnego s4 nierozerwalnie zwi4zane z funkcjonowaniem Banku:
realizowane procesy biznesowe, relacje z kliertami, zasoby ludzkie, wspierai4cy dzialalnosi system
informatyczny, czynnosci zlecare na zewn4trz oraz zdarzelria zewngtrzne (avvarie, klgski zywiolowe). w zakestej kategorii ryzyka.iest zaliczate ryzyko prawne, zwlqzane np, t" " runu , w oroczenru prawnym, brakiem
stabilnosci otoczenia reguracyjnego, brakiem odpowiednich reguracji wewngtrznych, cry t"z u+grrymiregulacjami wewngfiznymi, blgdami w zawartych umowach, niekorzystnymi rozstrzygnigciami s4a6w.
Kategoria ta nie obejmuje ryzyka reputacji i ryzyka strategi cznego, ktore zwqzane sq z ryzykiem biznesowyrn.
celem strategicznym Banku jest zapewnienie wysokich standard6w funkcjonowania oraz zaadoptowanre na
swoje potzeby najlepszych rozwi4zafi praktyk biznesowych w celu ochrony zasob6w i utzymania znacz4cej
pozycji Banku na obslugiwanym rynku.
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Powyzszy cel realizowany jest poprzez:

. zapewnienie jakosci dzialania Banku na poziomie zapewniaiqcym co najmniej utrzymanie
dotychczasowej osi4gnigtej pozycji q/nkowej otaz dE2enie do zwigkszenia udziafu w lokalnyp rynku,

r utrzymanie narazeni,a Banku na ryzyko operacyjne na poziomie zaakcepto\ryanym, bezpiecznym dla
Jego zasob6w i dzialania.

w ramach przylgtych kierunk6w d,zialania wyznaczonymi celami operacyjnymi pozostaj4 kontynuowanie
i weryfikacja proces6w (dzialan) zapobiegania wystgpowaniu oraz zmniejszania skutk6w ryzyka odpowiednio
do jego rodzaju i wplywu na wynik Banku, jak r6wniez zapewnienie oplacalnodci stosowania w wybranych
metod oganiczania ryzyka, a lak2e zapewnienie bezpieczeistwa dzialalnosci system6w informatycznych
i Srodowiska teleinformatycznego majqcych kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Banku i poszczeg6lnych
Proces6w.

Cele operacyjne s4 realizowane poprzez.

1) kontynuowanie relacji z klientami, opartych na zasadach przyjaznosci i profesjonalizmu,
2) zapewnienie :ufizymanja ci4glosci dzialania Banku (waznych procesdw biznesowych), w tym plan6w

awaryjnych,

3) przeprowadzanie niezbgdnych zmian sfiukturalnych,
4) kontynuowanie odpowiedniej polityki kadrowej oraz zapewnienie adekwatnego poziomu kompetencji

kadr (doskonalenie wiedzy i umiejgtnoSci kadr),
5) zapewnienie Swiadomo6ci wystgpowania ryzyka operacyjnego na wszystkich szczeblach sftuktury,
6) doskonalenie optymalnych struktur zarzEdzania ryzykiem i kontloli wewnQtrznej,
7) doskonalenie inllastruktuly infonnatycznej, w tym progam6w wspieraj4cycl.t zarz4dzanie ryzykrem,
8) doskonalenie technik pomiaru ryzyka,
9) okreSlenie podstawowych proces6w niezbgdnych do zarz 4d,zania ryzykiem operacyjnym,

l0)tworzenie mapy ryzyka w celu okreslenia dzialah zmi.erzajqcych do zmniejszenia skutk6w ryzyka
operacyJnego,

1 1)ograniczanie skutkdw ryzyka operacyjnego,
l2)gromadzenie informacji o zdanentach ryzyka operacyjnego majEcych miejsce w najblizszym otoczeniu

Banku oraz w miarg mo2liwoSci o sposobach pokrycia strat ww. zdarzefi i podjgtych dzialaniach
mityguj4cych,

13)okredlenie docelowego profilu ryzyka operacyjnego, uwzglgdniaj4cego skalg iprofil ryzyka
operacyjnego obci4Zaj 4cego Bank,

14)zdefiniowanie tolerancji/apetytu Bank-u na ryzyko operacyjne,
l5)budowg kultury organizacyj nej w zarz4dzatlu ryzykiem operacyjnym, w tym ryzykiem system6w

informatycznych i bezpieczef stwa Srodowiska teleinformatycznego,
l6)modemizacje i przebudowg zasobdw informatycznych, w celu umozliwienia kontynuacji 6wiadczenia

uslug bankowych, w tym usfug nowych, a takze w celu podnoszenia stopnia bezpieczefstwa
iaformacji oraz przetwazania danych.

Bank zaklada tolerancjg na ryzyko operacyjne poprzez ustalenie wewngflznego limitu dotycz4cego maksymalnej
wysoko6ci rocznych, wszystkich stat brutto z tt4uln zdarzefi ryzyka operacyjnego w wysokoSci 2Vo flrnduszy
wlasnych.

Bank zaklada aperyt na ryzyko operacyjne na poziomie 50%o rqcznego wyliczonego wymogu kapitalowego
metod4 wskaZnika bazowego.
Proces zarzqdzania ryzykien posiada charakter ciqgiy, dotyczy wszystkich odcink6w dzialalnosci Banku r lest
realizowany w ramach strulduy organizacyjnej, w ktdrej poszczeg6lnym organom oraz osobom zostal4
przyporz4dkowane fu nkcje, zal<resy zadari i odpowiedzialnoSci,

l. Rada Nadzorcza pelni nadz6t nad realizacj4 przyjgtej Stategii, zatwierdza jej zalozenia oraz dokonuje
okesowej oceny efektywnoSci zarz4dzania ryzykiem. Rada Nadzorcza sprawuje nadz6r nad kontrolq
systemu zarz4dzania ryzykiem operacyjnyn, w tym ryzykiem system6w informatycznych ibezpieczenstwa
$rodowiska teleinformatycznego, a takze bezpieczeistwa informacji oraz ocenia jej adekwatnosi
i skutecznoS6. Rada Nadzorcza zatwierdza docelowy profil ryzyka operacyjnego oraz tolerancjg / ape4r na
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ryzyko Rada zapewnla' 2e czlonkowre Zarzqdt posiad.ai4 odpowiedni4 wiedzE i kwalifikacje,
zapewnialqce realizacjg Strategii (...).
Zarzqd, Batk, okresowo przedklada Radzie Nadzorczej syntetyczn4 informacjg na temat skali i rodzaju
ryzyka, na kt6re narazony jest Bank, prawdopodobiefstwa i skutkdw Jego wysrgpowanla oraz metod
zanqdzania ty m ryzykiem.
Zarzqd. odpowiada za prawidlowe funkcjonowanie systemu i procesu zarzEdzania ryzykiem, w tym:

a) oke$la shategig, organizacjp i zasady funkcjonowani aprocesl zarz4dzania ryzykiem,b) okre3la docelowy og6lny, profil ryzyka orcztolercncjQ/apery. na ryzyko (limity),
c) okesla spos6b zastosowania insftumentow zarzqdzania ryzyklem,
d) zapewnia niezbgdne wsparcie techliczne i informatyczne,
e) zapewnia ksztaltowanie Swiadomo6ci ryzyka w3rdd personelu,
f1 zapewnraksztaltowanie kurtury organizacylnej or.az odpowiedniego srodowiska postaw moralnvch

ieLvcznvch.
g) zapewnia doskonalenie kwalifikacji pracownik6w,
h) spl'awuje nadz6r nad bezpieczefstwem Srodowiska

i ciqgloSci dzialania,
i) okresowo przedklada Radzie Nadzorczej syntetycznq

operacyJnego, na lddre narazony jest Balk, o elektach
zalo2eh Strategii,

teleinformatycznego

informacjg na temat profilu ryzyka
zatzqdzania ryzyk iem oraz lealizacji

j) sprawuje nadz6r nad systemem zarz4dzaniaryzykiempoprzez kom6rkg audytu wewngtrznego.

3. Nadzoruiqcy czlonek zarz4dLt pelni nadz6r nad funkcjonowaniem systemu z'z4dzania ryzyktem
operacyjnym, jego odpowiedzialno5i obejmuje:

a) koordynowanie element6w proce su zan4dzantaw lednostkach / kom6rkach.
b) zapewnienie ciqgloSci proces6w biznesowych _ w ramach posiadanych kompetencji,
c) podejmowanie decyzji o zastosowaniu mechanizm6w zabezpieczai4cych -w r.amach posiadanych

kompetencji,
d) nadz6r nad realizacj4 standard6w zarz4dzania ryzykiem,
e) wnioskuje do Zarz4du o podjecie d zialaf- w przypadkach koniecznodci reakcji Zarz4du,f) nadzoruje terminowos6 i p.awidlowosi raporlowania przez kom6rkg organizacyjn4 Banl(u

\nformacjr zarzqd,czej w zakresie r.yzyka operacyjnego.

4 waSciwi czlonkowie zau4dt pehiq nadz6r nad bezpieczefstwem infomatycznym oraz nad.
zar,,qdzanten syuacjami kyzysowymi.

6.

5. Kadra kierownicza wszystkich szczebli odpowiada w zakesie swoich kompetenctr za:

a) realizacjg zadai zwi4zanych z zarz4dzaniem ryzykiem,
b) podeimowanie - w ranach posiadanych kompetencji _ przedsigwzigC ogral iczajqcych ryzyko,c) wspdlpracQ nadzor.owanych kondrek ze Stanowiskiem ds. Ryzyka Operacyjnego,d) wdraZa e rczwiqzaf zabezpieczajqcych i mecha-nizm 6w wskazanych przez Zarzqd,e) sprawowanie kontroli wewnghznej na kierowanym odcinl<u pracy i monitorowanie realizacj;

zalecei pokontrolnych.

Pracownik stanowiska ds Ryzyka operacyjnego zostai4 powierzone zadania w zawesie monitorowania
rea\zacjt wyznaczonych cel6w oraz zad,aA sffategicznych, identyfikacji ryzyka operacyjnego (w tym
zdnzef zewngtznvch w otoczeniu Banku), weryfikacji incydent6w I strat, pomiaru, monitorowania
r sprawozdawania ryzyka oraz propozycji roz',vi4zaf jak r6wniez opracowywania (modyfikowania)
regulacji wewngtznych w tym obszarze w szczeg6lnodci:

a) sporz4dzanie projekt6w uregulowari wewngftznych (sfategii, instrukcji) oraz ich modyfikacji
w zaktesie zarzqdzania ryzykiem operacyjnym,

b) dokonyrvanie przegl4du i aktualizacji strategii, instrukcji i metod w zakresie z erzqdzanla rvzvkiem
operacyj nyrn.

c) opracowywanie propozycji limit6w (wielkoSci progowych), parametr6w dotycz4cych oceny
tyzyka oraz ich oktesowe weryfikowanie.
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d) monitorowanie i dokonywanie pomiaru ryzyka, sporz4dzanie anariz naralenra Banku na ryzyko
oraz ich dokumentowanie zgodnie z przyjgtymi procedurami,

e) wyliczanie wymog6w lepitalowych (kapitafu wewngtrznego) zgodnie z procedurami
szczegdlowymi.

f) proponowanie dzialai zmieruai4cych do utrzymania ryzyka na akceptowarnym poziomie oraz ich
pr ze dHadani.e Z ar z4d, ow i,

g) prowadzenie centralnego rejestru incydent6w ryzyka operacyjnego i naruszenia norm zgodnosci,
a takZe zdarzefl zwi7zanych z nanrszeniem bezpieczeistwa informac;r,

h) prowadzenie rejestrs zdaruert zewnQtrznych ryzyka operacyjnego,
i) ewidencjonowanie zdarzert w zakresie ryzyka operacyjnego i braku zgodnodci,
1) sporz4dzanie okesowych sprawozdari oraz rapoft6w dla Zuz4dn i Rady Nadzorczej zgodnie

z przyj gtymi pr.ocedurami,

k) wsp6lplaca z kom6rkami merltorycznymi w ramach sporz1clzanta informacji na
zewngtrzne z obszaru ryzyka oper.acyjnego oraz w zakesie wykonywanych zadaf,l) pelnienie funkcji Inspektora ochrony Danych (wczedniej ABI) i realizowanie zadai
z odrgbnymi przepisami,

m) sporz4dzanie wymaganej informacji z obszaru ryzyka operacyjnego na pohzeby BION.

7. I(adra pracownicza:

prze.t'zega ustalonych zasad, zarz4dzania ryzykie'r oper.acyjnym, w tym zasad bezpieczefstwa
informacji i uZytkowania system6w informatycznych,
ma obowiqzek zachowania starannosci i rzetelnosci w fakcie wykonywania codziennych
czynnoSci,

c) na polecenie bezpoSrednich przelo2onych identyfikuje i rejestluje incydenty,
w tyn incydenty braku zgodnoSci oraz incydenty w obszarze bezpieczehstwa Srodowiska
teleinfomatycznego i informacji oraz szacuje sftaty,

d) uczestniczy w wyja.nianiu przyczyn ich powstawania i proponuje rozwi4z ania zabezpieczai4ce,e) wdraza wskazane przez przelolonvch $rodki ochrony zasob6w,

Proces zanqdzutia ryzykiem obejmuje jego identyfikacig, pomiar, oceng a takze monitoring i rapoftowanle
wewnqtrzne Proces zarz4dzania ryzykiem ma charakter ci4gly i polega na tworzeniu rozwi4za1 niezbgdnych
do biez4cego funkcjonowania Banku. Jego cerem jest: stale ograniczanie ryzyka, ocbrona zasobdw, system6w
oraz proces6wjak r6wniez zabezpieczanie sig przed ewentualnymi skutkami ryzyka.

Na proces zarz4dzania ryzykiem operacyjnym skladaj4 sig nastgpuj4ce grupy czynnosci:

1) identyfikacja, pomiar i ocena ryzyka,
2) akceptacja ryzyka,
3) systemowe zarz4d,za e ryzykiem,
4) biezqce zaftqd,zanie ryzykiem,
5) monitoring,
6) rapoftowanie wewngtlzne,
7) kontuola wewngtrzna i audtt,
8) zastosowanie narzgdzi redukcjl ryzyka (dzialania zapobiegawcze).

Bank zarzTdza ryzykie[.r operacyjnym w spos6b systemowy i biezqcy.
systemowe zarzqdzanie 

'yzykiem 
operacyjnym polega na tworzeniu rozwiqzan niezbgdnych do bie24cego

funkcjonowania Banku i obejmuje gl6wnie:
. lworzenre wewngtznych regulacji i procedur dotyczqcy ch ryzyka,
c rozwtqzan ta orgarizacyjne,
o rozwi4zaniatechniczne.
r doskonalenie wiedzy i umiejgtno6ci pracownik6w,
. twozenie i wdrazanie system6w bezpieczertstwa.

Bie24ce zaru4dzanie ryzykiem operacyjnym polega na:

potrzeby

zgodnie

a)

b)
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zapobieganiu zdarzeni.om operacyjnym, powstaj4cym w produktach, procesach wewngtrznych oraz
w systemach, stosuj4c odpowiednre tarzgdzia i insfumenty,
wyla1niani:j przyczyn powstawania incydent6w,
podejmowaniu dzialai zmievaj1cych clo ograniczenia liczby i skali wystgpuj4cych incydent6w),
rejestowaniu danych o zdarzeniach operacyjnych,
likwidowaniu negatywnych skutk6w ryzyka.

Bank wdrozyl aplikacjg OperNet, kt6ra wspomaga proces z arz4dzania ryzykiem operacyjnym.

Identyfikacja ryzyka operacyjnego odby'wa sig poprzez rejestracig zdaruen operacyjnych, kt6ra sluzy
rozpozraniu profilu ryzyka oraz, monitorowariu jego poziomu w celu uniknigcia przekoczenia akceptowalnego
pozr'om]] ryzyka operacyjnego. W ramach pomiaru ryzyka gromadzone s4 dane o zdarzeniach operacyjnych
z uwzglgdnieniem ich skutk6w. Dane dotycz4ce zdarzefi operacylnych ewidencjonowane s4 wedllg rodzaj6w
zd,aruerr operucyjnych, kategorii zdazef i grup zdazef oraz linii biznesowych w systemie OperNet.
w Banku instrumentami ograniczajqcymi poziom ryzyka operacyjnego s4: mechanizmy zabezpieczaj4ce
wbudowane w system operacyjny Banku, systemy bezpieczefstwa, limity i wielkogci progowe na ryzyko,
zlecanie czynnosci na zewnqtrz, pla\y \trzymania ciqglosci dzialania i awaryjne, zalecenia pokonffolne.

Raportowanie informacji dotycz4cych ryzyka operacyjnego jest prowadzone na potrzeby Rady Nadzorcze; oraz
Zarz4dt BatkLl Raporty sporzqdzane sq ruz La kwaftal przez pracownika Stanowiska ds. Ryzyka Operacyjnego
I prezentoware Zarz4dowi w cyklach kwartalnych oraz Radzie Nadzorczej w cyklach p6hocznych.

Wym6g kapitalowy wyliczary jest metod4 wskaZnika bazowego.

Bank w celu ograniczania ponoszenia koszt6w podejmuje szereg dzlalah mityguj4cych, maj4cych na celu stale
oganiczanie ryzyka operacyjnego migdzy innymi poprzez:

- zawieranie i bie24c4 akttalizaclg Imdw ubezpieczeniowych,
- zlecanie czynnoSci na zewn4trz (outsourcing),

- pokywanie kosztow , strat przez pracownik6w winnych zaniedbari,
- strukturg organizacyJrlq dostosowan4 do zarz4dzani.a ryzykiem operacyjnym i zapobiegaj4c4

powstawaniu konflil(6w interes6w, odpowiedni4 politykg kadrow4, szkolenia,
- zasady rekrtacji i zapewnienie ci4gtro6ci pracy na stanowiskach kluczowych,
* oceng ryzyka przed wdro2eniem nowego produktu,

- programowe zab ezpieazenia lT ,
- zapobieganie praniu pienigdzy,

- ochrong fizyczn4 i zabezpieczenia techniczne,

- bezpieczefistwo pracownik6w i klient6w Banle oraz zasob6w materialnych Banku.

Szczegdlowe zasady dotycz4ce pomiaru, monitorowania, limitowarfa, kontroli weungtrznej i oceny poziomu
ryzyka walutowego zostaly okeslone w,,Instrukcji Zasady zNzqdzania ryzykiem operacyjnym', a odnosnie
rapofiowania w ,,Instrukcji Zasady sporz4dzania informacj i zarz4dczej,'

3.6, Ryryko braku zgodnoSci

W Banl-u funkcjonuje funkcja zgodnoSci, ktor4 r'alezy rozumiei jako legalne i etyczne dzialatie na rzecz
i w najlepszym interesie Banku oraz jako zgodnosd dzialania Banku z przepisami prawa, wymogarni nadzoru
bajkowego oraz zasadami dobrej praktyki bankowej. Cele, organizacja oraz spos6b zanqdzania zgodnoSci4
zostaly zawafte odpowiednio w "Polityce zarzqd,zania zgodnoicr| na lata 2015 - 2017" otaz,,Instrukcji Zasady
zar z4dzania ry zykiem braku zgo dno3ci".

Ryzyko braku zgodno$ci to ryzyko poniesienia przez Bank skutk6w (finansowych or.az skutk6w
niefinansowych) z t)'tulu nieprzestlzegania przepisdw praw4 regulacji wewngtrznych oraz przyjgtych przez
Bant standaxddw postgpowania (norm zgodnosci). Ryzyko to moze skutkowai sankcjq prawn4, stratq finansow4,
ufl at4 dobrej reputacj i.

26



Celem zasadniczym zarz4dzania ryzykiem braku zgodnosci jest zapewnienie funkcjonowania Banku w kazdym
obszarze zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami prawa i pozostalyr.ri normami zgodnosci poprzez dzialania
skierowane na minimalizowane czyrnik6w ryzyka.
celem stworzonego systemu zarz4dzania zgodnosci4 iest profiraktyka braku zgodnosci, szybkiei skuteczne eliminowanie sltuacji nieprzesftzegania przepis6w pmwa i pozostarych norm zgodnosci,
a takze ocena skutk6w dla Banku i klient6w naruszei tych norm.

Dla realizacji tego celu zasadniczymi zadaniami pozostajq:

' stale dostosowywanie / aktualizowanie wewngtrznych uregulowah dla zapewnienia ich zgodnogcr,o zapewnienie ich prawidlowej realizacji,
c rzetelne realizowanie postanowief uregulowaf,
. kontrolapraktycznegoprzestrzeganiauregulowafi,
o szkolenie kadr,
o zapewnienie odpowiedniego wsparcia informatycznego, dostosowanego do aklualnie obowi4zu3qcego

prawa.

zasadniczym celem operacyjnym pozostaje funkcjonowanie Banku w aspekcie utrzymywania mozliwie niskiej
ekspozycji na ryzyko, dziatama zostaj4 skoncentrowane w kierunku minimalizowania skutk6w niep rzest.Izegan[-
nonn zgodnosci.

celem wspieraiacym jest ograniczanie (eliminowanie) czymik6w wystgpowania ryzyka operacyjneg o i ryzyka
prawnego, stanowi4cych zasadntcze ir6dla ryzyka braku zgodnosci. zarz4d,zatie zgodnoSci4 0bejmuje
ca+oksztalt dzialalnosci Banku; proces ten posiada charakter ci4gly w celu budowania korzystnego wizerunku
Banku oraz ogranic zanla ryzyka braku zgodnoSci.

w procesie zarz4d'zania ryzykiem braku zgodnosci uczestnicz4 nastgpuiqce organy i kom6rki organizacyjne
Banku, do zadari kt6rych naleZy migdzy innymi:

1) Rada Nadzorcza:

a) sprawuje og6lny nadz6r nad zarz4dzaniem ryzykiem braku zgodnosci, w tym zatwierdza zalozerrra
polityki,

b) dokonuje okesowej oceny efektywnosci zarz4dzania ryzykiem w oparciu o przedkladane rapo[y
w sprawie ryzyka;

2) Zarzad.Bankn:

a) odpowiada za skutecznosd funkcjonowania systemr zatz4dzania ryzyktem, w Iym za organrzaclQ
i caloksztall procesu zarzqdzania ryzykiem,

b) odpowiada za zapewntenie dobrej jako3ci dokumentacji reguluj4cej relacje Banku
z klientami, konfahentami, osobami trzecimi oraz materiar6w przekazywanych, publikowanych
La zewrqtrz Banku,

c) okre6la zasady polityki zarz4dzani.a ryzykiem, metody pomiaru ryzyka i konfoli, zasady
informacj i wewnEtrznej.

d) podejmuje decyzje dotyczlce dzia+af, maj4cych na celu ograniczenie skutk6w ryryka,e) podejmuje d,ecyzje dotyazqce dzialaft naprawczych lub dysclplirrujq"ych, w prz)?adku
stwierdzenia nieprawidlowoSci,

I dokonuje oceny skutecznosci funkcjonowania systemu zarz4dzania ryzykiem oraz ptzedklada
Radzie Nadzorczej syntetyczn4 informacjg na temat poziomu ryzyka oraz efekt'w ;arzadzanra
tym ryzykiem;

3) W ramach pod ziaht zad.art na szczeblt Zarzq t:

a) Prezes Zarzqdu pelni nadz6r nad systemem prawa wewngtrznego, regului4cego funkcjonowanie
Banku; sprawuje bezpo$redni nadz6r nad procesem zarz4d zania ryzykiem, w tym rearizacja, zadatr
przez Pracownika stanowiska ds. Ryzyka operacyjnego oraz sklada okresowe rapofiy Radzie
Nadzorczej z zal<r esu zar z4dzani a ry zykiem;
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4)

b) ZastQpcy Prezesa ds. Kled}46w oraz Depozt46w s4 odpowiedzialni za prawidlow| dzialalnos'
reklamow4;

Kierownicy jednostek / kom6rek organizacyjnych s4 odpowtedzralni za:

a) prawidlowe realizowanie w ramach kompetencji wyzna czonych zadan,
b) kontrolg funkcjonaln4 pod k4tem przestrzegania norm zgodno3ci,
c) monitorowanieusuwaniastwierdzonychnieprawidlowo5ci;

osoby, autozy opracowui4cy uregulowania wewnQtlzne oraz dokumentacjg zevtnltrzt4, odpowiadai4
w podstawowym zakresie za zgodno(:( z obowiqzui4cym prawem i sp6jrosi wewngtrzn4 opracowywanych
projekt6w, iak r6wniezprzejrzystosc i, jasnosd przekazu w odniesieniu do dokumentacji zewngtrznej.

Pracownik Stanowiska Organizacyjno - Kadrowego:

a) iest odpowiedzialny za prowad.zenie rejesffu i zbioru gl6wnego regulacji wewngtznych Banku,
b) wykonuje zadania zwi4zate z dystrybucj4 uregulowaf oraz pozostalej dokulreltacji (pisma

urzgdowe, wyja$nienia i interpretacje do wla$ciwych jednostek / kom6rek organizacyjnych.

Radca Prawny jest odpowiedzialny:

a) za monitorowanie stanu prawnego oraz przedkladanie wedhg potrzeb informacji o zmianach
w systemie prawa z zakresu funkcjonowaniaBanku wraz z fachowym komentarzem,

b) za adekwatne d orad,zrwo zarz4dowi Banku w kwestiach prawa i przyjgtych standard6w zgodnoscr,
c) za udzielanie opinii i porad prawnych Pracownikom oraz wyjaSnief w zakesie stosow anta prawa"

dotycz4cych fu nkcjonowania B anku;
d) dokonuje kontroli legalnosci dzialania Banku popzez weryfikowanie i opiniowanie pod wzglgdem

zgodnoSci treSci z obowi4zuj4cymi wymogami prawa dokument6w oraz mater.ia+6w:

'uregulowai standardowych - regulamin6w i instrukcji w zakresie dzialalnoici operacyjnej,
wzorcdw um6w, dotycz4cych stosunk6w Banku z klientami,

'uregulowai o charakterze jednostkowym (indrvidualnym), d,orycz}cyah stosunk6w Banku
z klientami oraz z konhahentami,

'instrukcji wewngtrznych, zawierajqcych w swojej tresci elementy powoduj4ce konsekwenc.je
prawne,

.dokument6w reguluj4cych stosunki z osobami trzecimi,
opism kierowanych do klient6w, os6b trzecich, zawieral4cych w swojej hesci elementy

przepis6w prawnych,
.materia]6w publikowanych dla potencjalnych klient6w: broszul.y reklamowe, informacje

zamrcszczane w prasie, witrynie intemetowej Banku,
e) opiniuje wnioski kedytowe, umowy, w tym zab ezpieczef zgodnie zregulacjami wewngtrznymi;

8) Pracownik Stanowiska ds. Ryzyka Operacyjnego:

a) prowadzi centraln4 ewidencjg incydent6w naruszenia norm zgodno$ci i ich skutk6w,
b) dokonuje w skali Banku kwarlahych ataltz Lr6d,el i skutk6w ryzyka oraz monitoruje profil

i wielkoS6 ryzyka,
c) opracowuje i przedklada Zarzqd.owi pr.ojekty polityki,

i ich modyfikacji w zakesie procesu zarz4dzaniaryzyklem,
regulacji wewngtrznych

d) dokonuje corocznej weryfikacji orcz al<toalizacir powyZszych regulacji,
e) przygotowuje i przedklada Zan4dowr kwarlalne rapody d,otyczqce profilu

i skutk6w ryzyka,
f) wsp6lpracuje z pracownikami kom6rek w zakesie realizacji nalohonych zada^:

9) Pracownicy Banku:

a) obowiazkiem kazdego pracownika jest doskonalenie jakosci swojej pracy. w tym sprawowanie
samokontroli w zakesie poprawnosci i zgodnosci z uregulowariami wykonywanych czynnosci,

b) s4 zobowi4zani do postgpowania zgodnie z przyjgtymi Zasadatti etyki pracownik6w BS,

6)

7)
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c) dokonuja biez4cej rejestracji zdarzel. r]fin)szenia nolm zgodnosci i ich skutk6w - zgodnie
z zasadamr przy:1| ymi w Inshukcji Zasady zarz4dzania ryzykiem operacyJnym
i niezwlocznie pruekazuj4 do stanowiska ds. Ryzyka Oporacyjnego,

d) sq upowaZnieni do zglaszania propozycji zmian w procedurach wewngtznych.

Ryzyko braku zgodnosci stanowiqce odrgbnq kategorie ryzyka bankowego jest ftaktowane jako ryzyko
polq'ewne ryzyka operacyjnego, profir i poziom ryzyka braku zgodnosci stanowi erement skradowy ryzyka
operacyjnego.

Bank posiada sformalizowane zasady zarz4dzania ryzykiem braku zgodnoSci zawarle w Instrukcj i zaru4dzania
ryzykiembruku zgodno3ci oraz polityce zarz4dzania ryzykien braku zgodnoSci,

Kategoria obszaru zgodnodci obejmuje przede wszystkim zgodnosi wewngtrznych uregulowafl Banku
z przepisami prawa, przesfzeganie norm zgodnoSci i standaxd6w etycznych w dzialahosci, a takze zapewnre1rc
ochrony danych przechowywanych w Banku.

Identyflkacja i pomiar ryzyka, monitorowanie, okeslenie jego profilu s4 dokonywane w oparcru
o prowadzon4 ewidencjg incydentdw naruszenia norm zgodnoSci i ich skutk6w.

ocena wielkosci i profilu ryzyka jest dokonyr,vana poptzez ptyzmat skali negatywnych zjawisk wskutek
naruszenia norm zgodnoSci. Profil i poziom ryzyka jest ustalany w oparciu o ksztaltowanie sig struklury
koszt6w (strat) oraz w spos6b opisowy (szacunkowy) w odniesieniu do skutk6w trudno mierzalnych.

Rapoftowanie skutk6w nie przestrzegania wewngtrznych regulacji oraz \aynik6w monitorowania czvnnik6w
ryzyka, skladai}cych sig na ryzyko braku zgodnodci odbyrva sig wspornie z ryzykiem operacyjnym w cykrach
kwartalnych dla Zarz4du oraz p6hocznych dla Rady Nadzorczej.

od dnia 01 stycznia 2018 roku zostaly wdrozone zmodyfikowane uregulowania wewnQtrzne Banku w obszarze
zatz4dzanra ryzykiem braku zgodnosci, przy azym nie zmienily sig g16wne cele zarz4dzanra, natomiast zadania
pomiaru, monitorowanta oraz rapoftowania ryzyka waku zgodno$ci sq realizowane Dtzez wydzierone
w struktuze organizacyjnej Banku stanowisko ds. Zgodnosci, stanowiqce element systemu kontloli
wewngtrznej oraz funkcji zapewnienia zgodnosci.

3.7. Ryzyko wyniku finansowego

Ryzyko biznesowe (wyniku finansowego)definiowane jestjako ryzyko nie osi4gnigcia zalozonych i koniecznych
cel6w ekonomicznych z powodu niepowodzenia w rywalizacji rl,nkowej; ryzyko to moke przejawia| srg
w postaci pod kategorii ryzyka strategicznego, ryzyka wyriku finansowego, ryzyka otoczenia ekonomicznego,
ryzyka regulacyjnego oraz ryzyka konkurencji, przy czym:

a) ryzyko strategiczne jest to ryzyko zwiqzane z podejmowaniem niekorzystnych lub blgdnych decyzji
strategicznych, brakiem lub wadliw4 realizacj4 przyjgtej strategii oraz ze zmianami w otoczeniu
zewnQtlmym i niewlasciw4 reakcj a, na te zmiany ,

b) ryzyko wyniku finansowego jest to ryzyko nie osi4gnigcia za+ozonych cel6w ekonomicznych, to
znaczy ryzyko realizacji wyniku finansowego poniZej wymagan wynikaj4cych z potzeb
prowadzenia bieZqcej dziatalnodci Banku oraz jego rozwoju,

c) ryzyko otoczenia ekonomicznego jest to ryzyko zmiany warunkdw ekonomiczno - spolecznych
majqcych niekorzystny wplyw na Bank,

d) ryzyko regulacyjnejest to ryzyko zmiany prawnych warunk6w prowadzenia dzialalnosci,
e) ryzyko konkurencji jest to ryzyko znian warunk6w konkurowania, mai4cych niekorzystny wpryw

na Bank.

Celem strategicznym w zakesie ryzyka wyniku finansowego jest utrzymanie stalej, umiarkowanie wrazliwej na
zmiar'y otoozenia pozycji rynkowej i ekonomicznej Banku, poprzez wrasciwy proces pranowania sffategicznego,
monitorowania otoczenia oraz postgp6w w realizacji strategii, planowania i. zan4dzania wynikiem finansowym.

Podstawowym celem operacyjnym pozostaje umiarkowanie dynamiczny rozwdj sltuacji ekonomicznej Banku.

Podstawowymi zadaniami zwi4zanymi z rea\zacja, powylszych celdw s4;
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1) realizowanie dzialafi maj4cych na celu: ksztaltowanie optymalnej struklury Zr6del przychod6w,
dalszy wzrost stabilnodci tych Z16det o raz racjonal\zacjg koszt6w dzialania Banku.

2) dokon).lvanie okresowego (w tym na etapie budowy rocznego planu finansowego) przeglqdu
otoczenia lokalnego Banku oraz czynnik6w (parametr6w) regulacyjnych, gospodarczych oraz
rynkowych, w aspekcie ich wplywu na reahzacjg zaloZonych cel6w,

3) pomiar wrazliwo3ci Banku na zmiang czynnik6w otoczenia i podejmowaaie clztalah maj4cych na
celu zmniejszenie wra2liwoSci Banku w przypadku stwierdzenia nadniernej ekspozycji na zmiang
poziomu ryzyka, wyntkaj4c} ze zmian sytuacj i zewngtrznej .

Zav4dzanie ryzykiem posiada charakter zorganizowany, ci4gly i jest realizowane w ramach stworzonei
struktufy organizacyjnej przez wlasciwe merytorycznie organy osoby / kom6rki organizacyjne centrali.

Podsta\.vowe zadania i kompetencje uczestnik6w w zakresi e zarz4dzanlaryzykiem:

1. Rada Nadzorcza:

a) zafwierdzapolitykg zarz4dzania ryzykiem i sprawuje nadz6r nad jej realizacj4,
b) dokonuje okesowej oceny poziomu oraz efektywnosci zarz4dzania ryzykiem w oparciu

o otrzlmywane informacje w ramach wewngtrznego rapoltowania.

2. Zarz4dBanku:

a) odpowiada za skutecznosc funkcjonowania systemu zarz4dzan ra ryzykiem, w tym za organizacjg
i calokszalt procesu zan4dzania,

b) okeSla zasady politykt zarzqdzania ryzykiem,
c) zatwierdza metodyjego pomian.r i kontroli, zasady raportowania (instrukcje),
d) zapewnia pracownikom zdobycie niezbgdnej wiedzy i umiejgtnosci oraz niezbgdne wsparcre

informatyczne.

3. Nadzoruj4cy Czlonek Zarz4dts:

a) odpowiada za prawidlowodC procesu zarzqdzania ryrykiem w skali Banku,
b) sprawuje bezpo5redni nadz6r nad rea\izaci4 zadafi ptzez pracownika Stanowiska ARB,
c) opiniuje zalozenia polityki oraz wewngtrzne uregulowania (instrukcje i procedury),
d) przedklada Radzie Nadzorczej syntetycznq informacjg na temat poziomu ryzyka oraz efekt6w

zar zqdzalia ty m ry zykien.

4. Pracownik Stanowiska ds. ARB:

1) Dla potuzeb oceny ryzyka jest odpowiedzialny za gromadzetie 1 przetwarzanie niezbgdnyctr
informacji z dostgpnych zr6de1, pomiar i monitorowanie poziomu ryzyka wyniku finansowego oraz
lego sprawozdawanie w oparciu o przyjpte normy i procadury zawafie w Instrukcji; w tym celu:
a) pozyskuje (w tym od BpS SA) i wykorzystuje niezbgdne informacje na temat uwarunkowair

zewnQtrznych / oLoczenia Banku,
b) dokonuje okesowej / kwaftalnej analizy czynnik6w ryzyka, w tym czynnik6w

nakoekonomicznych i rynkowych,
c) dokonuje z czgstotriwosci4 kwarlaln4 anariz i ocen poziomu ryzyka wyniku finansowego,

w tym test6w warunk6w skrajnych, wplywu ryzyka na s',tuacjg ekonomiczn4 Banku -
w oparciu o pzyjgte w Instrukcji procedury,

d) sporz4dza z czgstotliwosciq kwartaln4 sprawozdania / rapody w zakesie ryzyka wyniku
finansowego dla zatzqdt / Rady Nadzorczei, zgodnie z poyigtymi zasadami w zakesre
wewnptrznej informacjt zatzqd,czej;

2) Opracowuje i przedklada Nadzorui4cemu Czlonkowi I Zarz4dowi projekty polityki, regulacji
wewngtrznych i ich zmian w zaktesie zarz4dzanraryzykiem,

3) Dokonuje olc esowej weryfikacji i aktualizacji reguracji wewngtrznych (porityki zav4dzania
ryzykiem biznesowym, niniejszej Instrukcji) zgodnie z przyjgtymi zasadami,

4) Wsp6lpracuje z Gl6wnym Ksiggowyn oraz wlaSciwymi merltorycznie komdrkamr,
\.v tym pozyskuje informacje w zakresie niezbgdnym dla realizacji naloZonych zadah.
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5. Czlonkowie Zarzqdu / Kierownicy wla3ciwych merltorycznie kom6rek zwi 4zanych z obszarcm ryzyka
biznesowego zgodni.e z zakesami zadaf i odpowiedzialnoSci, sprawuj4 nadz6r nad. calokszaltem
dzialaf wykonywanych przez podleglych pracownik6w.

Identyfikacji podlegai4 nastgpui4ce istotne czynniki wplywai4ce na poziom ryzyka wyniku finansowego:
a) wymagany poziom wynik6w, wynikaj4cy z plan6w finansowych Banku,
b) realizacja plan6w handlowych przez jednostki organizacyjne,
c) potencjalne zmiany otoczenia ekonomicznego, regulacyjnego (prawnego) i polityczno- spolecznego,
d) zmiany prawne wptywaj4ce istotnie na mozliwosci rynkowego dzialaria Banku,
e) intensywnodd konkurencji na rynku, groZba niekorzystnych dzialaf konkurent6w.

Dla cel6w narc,enra na ryzyko wyniku, w tym dla cel6w pomiaru
skajnych) monitorowaniu podlegaj4 nastgpujqce czyrniki / paramefiy:

a) zmiarTy uregulowai zewnQtrznych, maj4cych wptyw

ryzyka oloczenra (test6w warunk6w

na sytuacjg ekonomiczn4 Banku
(w ramach zNz4dzania ryzykiem braku zgodnoSci),

b) ksztahowanie sig st6p procentowych na rrmku migdzybankowym (w ramach pomiaru ryzyka stopy
procentoweJ),

c) stopa inflacji,
d) stopa bezrobocia na obszarze powiat6w obslugiwanychprzezBatk,
e) ksztaltowanie si9 stdp oprocentowania produkt6w bank6w konkurencyjnych, dziataj4cych na terenie

obslugiwanym przez Bank,
f) s1'tuacja sektor6w gospodarki oraz klient6w - kredltobiorc6w Banku , prowadzqcych dzialalnoSi w tych

sektorach (w ramach pomiaru ryzyka kedytowego i koncenfiacji),
g) zaistnienie na terenie obslugiwanym przez Bank nowego konkurenta (plac6wki konkurenta).

Pomiar naxazenia na ryzyko biznesowe jest dokonywany w obszarach ryzyka wyniku finansowego oraz
otoczenia ekonomicznego, z uwzglgdni eniem / poprzezpryzmat nastgpui4cych kyteri6w / element6w:

a) realizacja cel6w strategrcznych i zalozeri polityki,
b) realizacja zad,an handlowych,
c) rcallzacJa zaloaerl planu finansowego,
d) uzyskiwane wyniki finansowe,
e) wyniki test6w warunk6w skajnych.

dokon)'wane zgodni.e z postanowieniami Instrukcji Zasady Sporz4dzania i monitorowania planu finansowego
oraz niniejszej Insfiukcji, z wykorzystaniem paxametr6w (wskaZnik6w) o ceny ryzyka.

W ocenie poziomu ryzyka wyniku finansowego uwzglgdnia sig nastgpuj4ce kry4eria:
a) dynamika wynik6w finansowych,
b) jako36 Zr6del przychod6w,
c) wystgpowanie zalez'osci ksztaftowania wyniku finansowego od istotnych pozycji przychod6w

jednorazowych, czy nadzwyczajnych,
d) wystqpowanie zale^no{ci ksztaltowania wyniku finansowego od wyniku na pozostalej dzialalnoscr

op eracyj nej ,
kszaltowanie sig wielkosci wskalnik6w rentownosci aktyw6w i rentownosci kapita.h (RoA, RoE),
kszlaftowanie sig wskaznika poziomu koszt6w (C/f,
ksztaftowanie sig wielko5ci marZy odsetkowej,
kszaltowanie sig wskaznik6w zdefiniowanych jako relacja przychod6w zprowizji i oplat do aktyw6w
neITo,

ksztaltowanie sig wartoSci wskaZnik6w aktyw6w netto najednego zatrudnionego,
kszaftowanie sig wartosci \ryskaZnik6w zysku brutto najednego zafiudnionego,
wplyw ryzyk istotnych (kredfowego, plynnoSci, stopy procentovr'ej oraz walutowego) na wynik
fi nansouy (wraZliwoSi wyniku),
wplyw podmiot6w - konlerentdw.

fl

h)

i)

J)
k)

l)
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Raportowanie informacji z obszaru ryzyka biznesowego oraz reahzacj'r planu finansowego prowadzone jest na
poftzeby Zanqdv i Rady Nadzorczej w okesach kwaftalnych.

szczeg6lowe zasady dotycz4ce pomiaru, monitorowania, limitowania, konfioli wewnQtrznej i oceny poziomu
ryzyka wyniku finansowego zostaty okedlone w ,,Instrukcji zasady zarz4dzatia ryzykiem wyniku
finansowego", a odnosnie raportowania w ,,Instrukcji Zasady sporz4dzania informacji znz4dczej,'.

3.8, Ryzyko kapitalowe

Celem shategicznym w zakesie zarz4dzania kapitalem jest zapewnienie systematycznego wzrostu uznanych
kapitaldw (funduszy wlasnych) poprzez maksymalizacjp wyniku finansowego oraz ich zasilenie z pod.zialu
nadwyzki bilansowej.

Celem procesu szacowania kapitalu wewn9trznego, jest ustalenie wielkosci kapitalu wewngtrznego niezbgdnego
do pokrycia wszystkich zidentyfikowanyoh, istotnych rodzajow ryzyka wystgpuj4cych w dzialalnodci Banku
oraz zmran otoczefiia gospodarczego, z uwzglgdnieniem przewidywanego poziomu ryzyka,

W procesie szacowania i uhzymywania kapitalu wewngtl'arego Barku :uczesrliczq bezpodrednio nastgpuj4ce
organy statutowe i kom6rki organizacyjne Banku:

l. Rada Nadzorcza Banl<u:

a) zatwierdza cele strategiczne w zakesie ryzyka kapitalowego,
b) zatwierdza uregulowania wewngtrzne dotycz4ce procesu,
c) w ramach nadzoru offzymuje rapofty na temat profilu ryzyka i adekwatnodci kapitalowej,
d) dokonuje ocen wielkosci ryzyka t poziomu uznanego kapitalu (funduszy wlasnych),

z uwzglgdnieniem przyjgtej strategii, wltycznych polityki i uwarunkowaf otoczenia,
e) dokonuje oceny skutecznoSci przyjqtych zasad. i rozwrqzaA w obszarze ryzyka i adekwatnosci

kap italowej ;

2. Zarzqd.Btkl:

a) odpowiada za zorganizowanie i skuteczne funkcjonowanie systemu oceny adekwatnogci
kapitalowej, w tym za:

' opracowanie i wdrozenie wlasciwych procedur oraz ich okresowe przegl4dy i weryfikacje,

' nadz6r nad efektywnodci4 procesu, w tym wprowadzanie niezbgdnych korekt i udoskonalen,
o ustalenie i utrzymywanie wymaganego poziomu uznanego kapitah.r (funduszy wlasnych) na

pokrycie istotnych ryzyk,
r dokonyvanie konf,oli wewngtrznej procesu, w tym niezale2tej oceny procesu i oceny

przeglqdu oraz weryfikacji tego procesu
. ujawnianie informacji na zewn4tr z;

b) podejmuje wg potrzeb decyzje w ramach procesu, w tym dotycz4ce arokacji kapitaru na istotne
ryzyka i mechanizm6w zabezpreczajqcych,

c) otrzymuje okresowe sprawozdania od kom6rki ARB w zakesie ryzyka bankowego i adekwatnosci
kapitalowej,

d) rapofuje do Rady Nadzor.czej w sprawie ryzyka i kapitalu wewnghznego zgodnie
z zasadami w zaklesie wewngtrznego raportowania inform acjr zav4dczej,

3. Nadzoruj4cy Czlonek Zarzqdt:

a) odpowiada za nadz6r nad funkcjonowaniem przydzielonych obszardw zarz4d,zania ryzykami,
procesu szacowania kapitafu wewngtrznego oraz monitorowaniem adekwatnosci kapitalowei,

b) koordynuje dzialania n.rery'torycznych kom6rek oraz sprawuje kontrolg wewngftznq tych kom6rek
w zakresie procesu,

c) odpowiada za prawidlowe ustala.nie wielkosci kapitatu wewngtrznego na pokycie wszystkich
istotnych ryzyk oraz akceptuje ustalone kwoty l€pitalu wewngtrznego,

d) odpowiada za prawidlowe funkcjonowanie i sprawuje kontrolg wewngtrzn4 Stanowiska ARB,
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e) akceptuje spotz4dzane przez kom6rkQ ARB analizy, raporty sporzqdzane dla ZanqdulRady
Nadzorczej,
opiniuje projekty uregulowaf dotycz4cych procesu oraz ich zmian,
opiniuje wyniki rocznego przegl4du i weryfikacji ur.egulowa6, dotycz4cych procesu;

4. Pracownik Stanowiska ds. ARB:

a) monitoruje proces i ksztaltowanie sig wierkosci kapitaru wewngtrznego oraz rekomenduje podigcie
odpowiednich dzial an pruez Zarz4d ,

b) dokonuje bie2|cej anallzy czynnik6w ryzyka, w tym czynnik6w makoekonomicznych
i rynkowych oraz informacji pochodz4cej z medi6w pod k4tem ryzyka uhaty reputacji,

c) dokonuje z przyjgt4 czgstotliwosci4 obliczeii wewrgtrznego wymogu kapitalowego wg przyjptych
metod, okeslonych w Instrukcj i,

d) dokonuje zgodnie z ustalonym zakesem corocznego przegl4du i weryfikacji procesu szacowania
kapitatu, w tym:
. weryfikacji katalogu ryzyk zidentyfikowanych w Banku pod k4tem istotno6ci,
. analiz maj4cych na celu weryfikacjg ustanowionych kyteri6w/progdw istotnojci oraz

uzasadnienie stosowania tych kryteri6w,
e) w dokonanych analizach wskazuje czynniki uzasadniaj4ce krasyfikacjg jako istotne, b?dz nieistotne

danego rodzaju ryzyka zidentyfikowanego,

I przedklada - w przypadkach tego wymagajAcych propozycje aktualizacji katalogu ryzyk istotnych
Zarz4dowi Banku,

g) opracowuje projekqr uregulowaf dolycz4cych oceny procesu w Banl<u oraz propozycje ich
modyfikacji,

h) wsp6lpracuje z pracownikami Stanowisk ds. Ryzyka Kredytowego, Ryzyka
i Ksiggowosci w zakesie wymogu kapitalowego omz Stanowiska ds. Analiz
w zakesie wskaZnika dZwigni finansowej,

l) sporzqdza sprawozdania, raporty w zakesie adekwatnosci kapitalowej dra zan4dulRady
Nadzorczej, zgodnle z WzyjQlymi zasadami w zake sie informacji. zarz4dczej"j) przygotowuje projekt zawiadomienia KNF - w przlpadku zaistnienia sytuacji zachwiama
adekwatno$ci kapitalowej,

5. Pracownik Stanowiska ds, Ryzyka Kredyowego:

a) we wspdlpracy z Gldwnym Ksiggowym jest odpowiedzialny za przypisanie wag ryzyka
poszczeg6lnym l(ategoriom aktyw6w i zobowi4zan pozabilansowych,

b) ustala lqczne wymogi w zakesie ryzyka kedytowego, koncentracji kapitalowej zgodnie
z Rozporz4dzaniem rJE, oraz w przypadkach zaistnienia s),tuacji tego wymagai4cych dodatkowe
wymogi kapitalowe w zakresie ryzyk: koncentr.acji kredytowei, cyklu gospod arczego, rezydualnego,c) wspdlpracuje z Pracownikami stanowisk ARB i I(siggowosci w zakresie wykonywanych zadaf
dotycz4cych adekwatnosci kapitalowej,

d) dokonuje sprawdzenia prawidlowodci danych, zawarlych w formularzach sprawozdawczvch
sporz4dzonych przez Pracownika ds, I(siggowosci wykonuj4cego obowi4zki sprawozdawcze,e) dokonuje corocznie przegr4du i we'yfikacji uregulowaf d.olycz4cych procesu - zgodnie
z ustalonym zakr.esem.

6, Pracownik Starowiska ds. KsiEgowo6ci:

a) ustala w cyklach miesipcznych skalg dzialalnoSci handlowei.
b) wylicza l4czny wym6g kapitalowy z IyIuIu ryzyka operu"ylnego, w oparclu o ustalony algorytm

wyliczenia,

c) wykonuje czynnosci zwi4zane ze zdefiniowaniem klas ekspozycji kedrowych w systemle
informatycznym i nadaniem im odpowiednich wag ryzyka,

d) inicjuje wyliczenie przez system informatyczny lqcznego wymogu kapitatrowego w zakresie ryzyka
kfed),towego,

e) wsp6lpracuje z Pracownikami Stanowisk ARB i ds. Ryzyka Kredytowego w zakesie
wykonywanych zadai, d,otyaz4cych ad.ekwatnoSci kapitalowej,

Operacyjnego

Kred!'towych
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f) sporz4dza obowi4zuj4ce formularze sprawozdawcze na potrzeby zewngtrzne.

7 G16wny Ksiggowy w zakesie d.otyaz4cym procesu sprawuje kontror' wewngtrzn' stanowiska ds.
Ksiggowodci.

og6lna okresowa charakterystyka poziomu ryzyka kapitalowego dla potrzeb rapofiowania wewngtrznego Jest
dokonywana z wykorzystaliem ponizszych k)'teri6w oraz ks^ahowanta sig wielkoSci przyietych paramefi6w.
ocena jest syntetycznym wynikiem anarrzy przyjgtych poszczeg6lnych element6w, rozpatrywanych zar'wno
oddzielnie, jak i we wsp6lzaleznoSciach.

W ocenie uwzglgdnione zostaj4 nastgpuj4ce paramehy,&D4eria:
1. wielkoii i stlukura uznanego kapitah,
2. wysokosi l4cznego wspdrczynnika kapitalowego, wewngtrznego wspdlczynnika vypracarnosci

oraz wskalntka d2wigni finansowej,
3 stopief pokrycia calkowitego wymogu funduszami wrasnymi - reracja ca&owitego \rymogu

kapitalowego do uznanego kapitalu,
4. stopiei pokrycia wewngtl.znego wymogu funduszami wlasnymi _ relacja calkowrtego

kapitalowego do uznanego kapitalu,
5. udzial kapitalu Tier II w uznanym kapitale (funduszach wlasnych).

Rapoftowanie informacji z obszant ryzyka kapitalowego prowadzone jest na potrzeby zarzqdu w okresach
miesigcznych, natomiast na potzeby Rady Nadzorczej w ujgciu syntetycznym w okesach kwartarnych.

Szczeg6lowe zasady dotycz4ce pomiaru, monitorowania, limitowania, kontroli wewngtrznej i ocely poziomu
ryzyka kapitalowego zostaly okeslone w ,,rnshlkcji Zasady szacowanra Kapitah wewngtrznego,, a odnosnie
rapoftowania w ,,Instrukcji Zasady spo rzqdzaria nformacli zarzqd,czej,,

3.9. Ryzyko nadmiernej diwigni finansowej

Ryzyko nadmiernej dzwigni finansowej oztacza ryzyko wynikai4ce z podatlosci Banku na zagrozeniaz powodu dzwigni finansowej lub warunkowej dzwigni finansowej, kt6re moze wynagad podigcia
niezamierzonych dziaiaf kor.yguj4cych jej plan finansowy, w tym awaryjnej sprzedrty aktyw6w mog4cej
przynieSC stuaty lub spowodowad koniecznosd korekty wycenyjej pozostatych aktyw6w.

DZwignia finansowa oznacza wzgrgd*tr w stosunku do uznanego kapitafu wielkodd posiadanych pzez inst)tucjg
aktyw6w, zobowi4zari pozabilansowych oraz zobowiqzai warunkowych dotycz4aych platno6ci lub dostawy lub
dostarczenia zabezpieczenia, z uwzgrgdnieniem zobowrEzan z tlturu otuzymarych srodk6w finansowych,
zaci4gnigtych zobowi4zatr, um6w z udzielonym przyrzeczemem odkupu, recz z wyj4tkiem zobowi4zafi, kt6re
mozna wyegzekwowad wyl4cznie w przypadku likwidacji instltucji.

Uczestnicy plocesu zavydzatia ryzykien:
I Rada Nadzorcza spraur,je nadz6r'nad zgodnosci4 porityki Banku w zakesie podejmowania ryzyka, w

tym ryzyka nadmiernej d2wigni finansowej;
2 Zatz4d Banku - odpowiada za zorgatizowatie skutecznego procest zarz4dzania ryzykrem nadmieme.l

dZwigni finansowej oraz nadz6r nad efektywnodcr4 tego procesu, wprowad,zaj4c
w nzie potxzeby, niezbgdne korekty iudoskonalenia:

3. Nadzorui4cy czronek zarzqdu - w ramach podziatu zadai na szczeblu zarz4du odpowiada za
prawidlowosi procesu zarzEdzania ryzykiem w skali Banku, sprawuje bezposredni nadz6r nad
realizacjT zadah przez pracownika stanowiska ARB, opiniuje zarozenia poriluki oraz wewngtrzne
uregulowania (instrukcje i procedury);

4. Stanowisko ds. Analiz i Ryzyk Bankowych (ARB) _ oblicza wskaZnik dZwigni finansowe.; wewsp6lpracy ze Stanowiskiem ds. Analiz Kredyowych, opracowuje
i aktualizuje uregulowania dolyczqce zarz4dzatia ryzykiem nadmiernej dzwigni finanso*ej, ini".yu.,"
wprowadzanie oraz rozwijanie narzgdzi wspomag ai4cych zan4dzante tlzykrent, sporzqdza rapoty
r przedstawi.a je zarzqdowi i Radzie Nadzorczej Banku oraz dokonuje coroczn"i weryfitacli eotityti.
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5. Stanowisko ds. Analiz Kredytowych wyznacza calkowit4 kwotg ekspozycji.
Bank stara siq ograniczai ryzyko nadmiernej dZwigni finansowej poprzez skuteczne zaru4dzanie nim,
a w szczeg6lno!;ci przez:

1. dokladne identyfikowanie ryzyka nadmiernej dZwigni finansowej,

2, okesow4 oceng dZwigni finansowej, w tym:

o anallz4 przeszlych wielkodci dZwigni finansowej,

o analiz4bieZqcej wielko3ci dZwigni finansowej,

o analizq zmian dZwigni finansowej bior4c pod uwagg zmiany wynikaj4ce z zatwretdzorrego
planu finansowego,

3. btel4ce monitorowanie wielkoSci dZwigni finansowej bior4c pod uwagg stopief wykonania planu
tinansowego i zaloZefi zawafiych \N Stategii dzialania Banku.

3.10. Bancassurance

Bancassurance - ozrncza oferowanie tbezpteczefi przez Barki (poSrednictwo w zawieraniu um6w
ubezpieczenia lub oferowanie przyst4pienia do zawartej przez Bank umowy ubezpieczenia na cudzy mchunek,
lub na rachunek wlasny Banku - zabezpieczenie ryzyka kedltowego Banku) na podstawie um6w zawartych
pomigdzy Bantiem, a zakladem tbezpieczef powiqzanych bezpoSrednio
z produktem bankowyn oraz niepowi4zanych bezpodrednio z produktem bankowym, w tym takze
ubezpieczeniowych produkt6w o charakterze inwestycyjnym lub oszczgdnoSciowymi przez bancassurance
nalezy takze rozumiei zawieranie przez Bant um6w .ubezpieczenra powi4zanych
z produktem bankowym, w przypadku kt6rych klient Banku na podstawie odrgbnej umowy zobowi4zany lest
pohyc koszty ochrony ubezpieczeniowej Banku przed poszczeg6lnymi rodzajami ryzyka obiQtymi t4 umow4
ubezpieczenia;

Z luwagi na rclaty\Nnie ma14 skalg dzialalnoici Bank, kieruj4c sig zasadq proporcjonalnoSci na datg sporz4dzenia
niniejszego dokumentu, nie identyfikuje odrpbnego ryzyka zwi4zanego z prowadzeniem dzialahodci w zakesie
bancassurance oraz nie okesla apetlu na ryzyko, natomiast definiuje ryzyka, na kt6re moze mied wplyw
0ancassurance, tJ.:

1) ked)'towe;
2) braku zgodno5ci (prawne);
3) reputacji;

4) operacyjne.

Uczestnicy procesu zarz|dzanta bancassur ance.

l. Rada Nadzorcza odpowiada za:

e zatwierdzenie cel6w strategicznych oraz politykg w zakresie bancassurance,
r nadz6r nad realizaciq polityki;

2. Zarz4d Barkn odpowiada za:

. zapewnienie rozdzielenia funkcji sprzedazowych od funkcji pozostalych;
c zabezpieczenie ryzyka kredyowego;
. zal:wierdzarie oferowanych przez Bank produkt6w ubezpieczenlowych;
. akceptacjg zasady wyboru i wsp6lpracy z firmami ubezpieczeniowymi;

' akceptacj9 k)teri6w akceptacji produktu ubezpieczeniowego dostarczane go przezklienta;
. relacje z klientami,
. system informacji zarzqdczej;
. system kontroli wewngtrznej.

3. ZastgpcaPrezesa ds. Kredlt6w:
e pelni nadz6r nad sprzedaZ4 produkt6w ubezpieczeniowych,
o organizuje szkolenia pr.acownik6w ofer.uj4cych produkty ubezpieczeniowe;

4. zastgpca Prezesa ds. Depozlt6w sprawuje nadz6r nad obstrug4 informatyczna sprzedaly produkt6w
ubezpieczeniowych;
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5. Gl6wny I(siggowy:
. okre6la zasady ewidencji wynagrodzenia w zwiqzku z oferowaniem ubezpieczeir;
r okreSla zmiany w zakresie przekazyrvania skladek do zakladu ubezpieczeniowego;

6. Stanowisko ds. Ryzyka Kredl.towego:
. przygotowuje procedury wprowadzania do ofefiy Banku nowych produkt6w

ubezpieczeniowych, przygotowuje procedury/standardy w zakesie obslugi sprzedaZowel r

posplzedaZowej klienta oraz zasady monitorowania ich przesfr zegafira,
r okeSla klteria \zlrawania przezBank produkt6w dostarczanych przez zaklady ubezpieczefi za

spelniaj4ce standardy odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej, w tym w odniesieniu do

ryzyka generowanego przez produkt bankowy,
. okregla zakes ochrony ubezpieczeniowej jako kyterium wyboru produkt6w oferowanych

przez Bank, jako towarzyszqce produktom bankowynr,
. okre3la zasady akceptacji wniosku klienta o zawarcie umowy ubezpieczenia lub przyst4pienia

do umowy ubezpieczenia na cudzy lachunek,
. olQ'esla zalozenLa i kleria akceptacj r ubezpieczeh dostarczanych przez klienta

w miejsce oferowanych przezBank,
. identyfikuje rcdzaje ryzyka" kt6re mog4 wiqza' sig z produktami ubezpieczeniowymi oraz

dokonuje analizy ich oczekiwanego wpiywu na ryzyko ponoszone przez Bank;
7. Stanowisko ds. Analiz Kredytowych:

' organizuje sprzedaz produkt6w oraz Swtadczy pomoc mer)"toryczn4 pracownikom Stanowisk
ds. Kled}t6\ry,

. wsp6luczestniczy w opracowaniu karty produktu ubezpieczeniowego,
o okresla zasady wsp6lpracy z zakladamt ubezpieczei oraz dokonuje okesowych ocen sytuacji

tych zaklad6w w trakcie tr.wania wsp6lpracy,
. opracowuje i okesowo weryfikuje listg zaklad6w ubezpieczef,, spelniaj4cych kqderia

umoZliwiaj4ce wsp6hrac9 z Bankiem, przedklada propozycje ewentualnej renegocjacji
warunk6w wsp6lpracy,

r przygotowuje dyspozycje przekazywania skladek ubezpieczeniowych do zaklad6w,
. rapofuje sprzedaZ ubezpieczeri do zaktad6w ubezpieczefr,
o okreSla obowiqzki informacyjne wobec klient6w Banku,
r dokonuje analizy dzialalnodci Banku w zak:reste ubezpieczef, w tym poprzez monitorowanie

liczby r przyczyn odm6w wlplat Swiadczefr, z uwzglgdnieniem koniecznosci zapewnienia
rzetelnego, zgodnego z prawem przebiegu procesu likwidacji szk6d;

r opracowuje wewnqtrzn4 informacjg zarz4dcz4 z obszaru dzialalnosci ubezpieczeniowe.; r

ryzyka dlaZNz4du i Rady Nadzorczej,

' wsp6lpracuje ze stanowiskiem ds. Ryzyka Kredytowego oruz pozostalymi merytorycznie
kom6rkami w zakresie wykonywanych zadaf;

8 Stanowiska ds. Iftedlt6w s4 odpowiedzialne za sprzedaz produktdw ubezpieczeniowych orcz ruetel11q
realizacjg obowiqzk6w infor.macyjnych wobec klient6w Banku.

3.11. Outsourcing

Usluga outsourcingowa odplatna czynnosi wykonywana stale lub okesowo na zecz Banku przez podmiot
zewnqtrzny. Bank moze powterzac podmiotom zewngtrznym informacje stanowi4ce tajenmica w Banku w
drodze umowy, w celu i zakesie niezbgdnym do wykonania powierzanych czynnosci, zgodnte z przeplsamr
wewngtrznymi Banku, nie naruszaj4c powszechde obowi4zuj4cych przepisdw prawa.

Insourcer - podmi ot ze\Nngtrzny (przedsigbiorca), z kt6rym Bank zawarl umowg outsourcingow4,

Uczestnicy procesu zarzqdzan ia outsourcingiem:
l. Zarzqd Banku podejmuje decyzjg o wyborze uslugodawcy - insourcera; umowp podpisujq osoby

upowaznione do skladania oiwiadczeri woli w imieniu Baaku.
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2 Prezes Zarzqdu jest odpowiedzialny za zapewnienie prawidlowego lunkcjonowania outsourcirgu w
skali Banku; jest odpowiedzialny za:

. mer),toryczn4 kontrolg um6w zawieranych / zawatlych z insouroerami,
o nadzorowanie wykonywania postanowief zawarlych um6w, w tym nadz6r nad realizacj4

uprawnieii Banku w zakesie nadzoru i kontroli nad podmiotem,
. wyznaczenie (wg potrzeb) osoby odpowiedzialnej za koordynacjg wsp6ipracy z podmiotem

zewr.Qlrznym, w zakesie wynikaj4cym z umowy.
3. Bezpo3redni4 odpowiedzialnoSd za prawidlow4 realizacjg przez insourcerdw czynnoSci wynikaj4cych z

zawutych z nimi umdw ponosz4 mer)torycznie wlaSciwi Czlonkowie Z^rzqdu, nadzon.rj4oy wg
kompetencji obszary, w ktdrych powierzono wykonyvanie czynnoSci insourcerom.

4. Zastgpca Prezesa ds. Depozyt6w jest odpowiedzialny za nadzbr nad outsoul'cingiem w zakresie
inliaslruldury teleinformarycznej.

5. Gl6wny Ksiggowy jest odpowiedzialny za prowadzenie rejesfiu i zbionr um6w (oraz aneks6w do
um6w) outsourcingowych i podoutsourcingowych,

6, Pracownik Stanowiska ds. Analiz Kredytowych jest odpowiedzialny za analizE
i monitorowanie ryzyka zwi4zanego ze zleceniem czynnosci bankowych podmiotom zewnQtrznym; do
podstawowych zadari tego Stanowiska naleZy:

. kompletowanie wymaganych informacji i dokument6w oraz dokonywanie analiz potencjalnych
uslugodawc6w w zwiqzku z wyborem podmiotu zewngtznego,

. okresowe monitorowanie poziomu ryzyka zwl}zanego z poszczeg6lnymi insourceramr,
kompletowanie dokumentacji wymaganej umowami i sporzqdzanie ocen insourcerdw,

o pozyskiwanie informacji z wlaSciwych mery'torycznie jednostek organizacyjnych / stanowisk
na temat jako3ci Swiadczonych uslug oraz ich uwzglgdnianie w rocznych analizach ryzyka
outsourcingu,

o dokonywanie rocznych anallz ryzyka outsourcingu orazjego wpttlvu na sytuacjg Banku,
. opracowywanie okesowych (r'ocznych) infomacji na temat poziomu ryzyka outsourcingu na

potzeby Zarz4 t oraz Rady Nadzorczej w ramach wewngtrznego rapofiowania oraz
przekazyr,vanie ich do Stanowiska ds. Ryzyka Operacy3ncgo,

o prowadzenie zbioru dokumentacji zwlqzanej z wykonywaniem zadaf przypisanych temu
stanowisku,

' przekazywanie Starowisku ds. Ryzyka Operacyjnego informacji na temat zaistnialych
incydent6w w ramach outsourcingu,

. opracowywanie projekt6w uregulowaf wewnqtznych oraz przegl4d i weryfikacjg uregulowai
w zakresie ryzyka outsourcingu (z wyl4czentem uregulowaf dotyaz4cych outsourcingu
informatycznego).

. \rysp6hraca ze Stanowiskami ds. Informatyki, Stanowiskiem ds. Ryzyka Operacyjnego oraz
pozostabmi merltorycznie wlaSciwymi stanowiskami w zakresie wykonywaaych zadah,

T Pracownicy stanowisk ds. Informatyki s4 odpowiedzialni za bezpoSredni4 wsp6ipraog
z dostawc4 system6w informatycznych i utrzymywarie statego kontaktu z serwisem IT.

Powierzenie czynnoSci podmiotowi zewngtl'znemu poprzez zawarcie umowy zostaje poprzedzone t.rcen4
powierzanego charakteru i zakesu czynnoSci pod k4tem wplyrvu na bezpieczeristwo Banku i stabilnosc.1ego
funkcjonowania oraz ocen4 ryzyka operacyjnego zwi4zarLego z powierzeniem Swiadczenia okreslonej uslugi.

W zwi4zku z wyborem podmiotu zewnQtmego - insourcera, Pracownik Stanowiska ds. Analiz Kredyowych,
ptzy wsp6lpracy z wla5ciwymi mer)4orycznie (zaanga2owanymt w zwr4zk:u
z powrerzanym outsourcingiem) stanowiskami przygotowuje syntetyczn4 analizg przedsigwzigcia - powierzenia
okeslonej czynnosci z wykorzystaniem ,,Kwestionariusza oceny ryzyka operacyjnego,,,

Podstawowymi elementami, uwzglgdnianymi w analizie oraz ocenie poziomu ryzyka operacyjnego przy
wyborze podmiotu zewngt-rznego sq:

. traftre zdefiniowanie potrzeb,
o analiza koszt6w ikorzy1ci zwiqzanych z powierzeniem czynnoSci,
r rozmiar (skala) i kltycznosd (wielkosd wplywu na funkcjonowanie Banku) powierzanej ustrugi,
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. uzaleznienie od usfugodawcy,

. powierzenie danych uslugodawcy,

. rzetelnosd i doswiadczenie us{ugodawcy, referencje, certyfikaty,

' gwarancja jakosci swiadczonych uslug / zdornosi przedsigbiorcy do wywi4zania sig
z terminowej i jakoSciowej realizacji uslug,

. s)4uacja ekonomiczno finansowa usfugodawcy oraz pozycja (stabilnos6) na rynku,
e posiadanie przez uslugodawc9 plan6w dzi.alani.a, zapewniaj4cych ci4gle i niezakl6cone prowadzenie

dzia{alnoSci w zakesie obejmowanym umow4,
. informacje na temat wynik6w testowania plan6w awaryjnych (dotyczy gl6wnie usfug IT),. wpiyw powiezenia uslug na wizerunek Banku (ryzyko prawne oraz reputacji),
r moZliwosd monitorowania i kontrol\ ryzyka. zwi4zanego z outsourcingiem,
o moZliwoSi ograniczenla ryzyka zwi4zanego z outsourcingiem ubezpieczeniem,

' mozliwosd zast4pienia / zmiany przedsiqbiorcy w razie niemo'nosci wywi4zania srg Sego
zrlmo$ly, czas otazkoszly zwi4zane zlymt zmianam|

ocena sltuacji ekonomiczno - finansowej podmiotu jest dokonywana z wykorzystaniem odpowiednio wzorc6w
formularza ,,ocena sltuacji ekonomiczno - finansowej klienta". sporz4dz ona analiza i ocana potenc1alnego
uslugodawcy podlega akceptacji prezesa Zarz4du.
Analiza t ocena ryzyka zwi}zanego z uslugodawc4 - insourcerem jest dokonywana okesowo w ffakcie
Swiadczenia ushrg - trwania umowy outsourcingowej raz w roku w spos6b zbrezny z cotoarq analiz1 ryzyka
outsourcmgu.

Okresowa analiza i ocena ekspozycji Banl(u na ryzyko zwiqzane z outsourcingiem jest dokonywana z
czgstolliwosci4 roczn4, wg stanu na koniec IV kwafialx danego roku, w oparciu o aktualne na dzief
przeprowadzania alalizy dane (w tym finansowe) dotyczqce usfugodawc6w_ insourcer6w.
W ocenie uwzglgdniane sQ nastgpuj4ce elementy:

. jakodi Swiadczonych uslug;

. stopief wywiqzywania sig uslugodawcdw z warunk6w umownvch.

. s)4uacja ekonomiczno finansowa ushgodawc6w,

' zdolnosd zapewnienia przez usfugodawc6w ci4glosci wykony"wania powierzonych czynnodci.

IV, Kontrolawewngtrzna

w Banku dziala system kontori wewngtrznej, ktdrego celami sformulowanymi og6lniejest zapewnienie:

l) skuteczno6ci i efektywnoSci dzialania Banku;
2) wiarygodnodci sprawozdawczorici finansowej;
3) przestrzegania zasad, zarzqdzania, w tym ryzykiem w Banku;
4) zgodnosci dzialania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewngtrznymi i standar.dami rynkowymi.

Podstawowymi elementami systemu konfoli wewngtrznej w Banku s4;

1) funkcja kontroli, maj4ca za zadanj.e zapewnienie pzestrzegania mechanizm6w konffolnych,
dolycz4cych zarz4dzania, w tym ryzykiem w B aaku;

2) funkcja oraz kom6rka do spraw zgodnosci, majqca za zad.anie zapewnienie zgodno5ci, dzialalnoSci
Banku z przepisami prawa, regulacjami wewngtrznymi i standardami rynkowymi oraz identyfikacjg,
monitorowanie, oceng i kontrolp ryzyka braku zgodnoSci;

3) audlt wewnqtrzny, majqcy za zadanie badanie i ocenp, w spos6b niezaleZny i obiektywny adekwatnosci
i skutecznoSci systemu zarz4dzaniaBankiem i ryzykiem;

4) mechanizmy kontrolne - zapisy zawatle w uregulowaniach wewngtrznych oraz ich monitorowanie
przesfzeganla.

System kontroli wewngffznej ma zapewniai we wszystkich obszarach dzialahoici Barku nastgpuj4ce kluczowe
cele szczeg6lowe: przestrzeganie p[epis6w prawa, uregulowaf wewngtrznych Banku oraz przyigtych dobrych
standard6w postgpowania, prawidtrowosd sfuktury organizacyjnei, podzialu tompetenc.il zadair oraz
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koordynacji dzialaf jednostek / kom6rek organizacyjnych, przestrzegani e przyjgtych zasad zarz4dzaniaBankiem
i ryzykiem bankowym, prawidlowosd stosowanych zasad i procedur ( w tym ksiggowych), prawidlowe
funkcjonowanie systemu informacj i zarz4d.czej, realizacjg polityki oraz za+ozonyah cel6w, efektywnosi
wykozystania kapitatr6w i 6rodk6w, ujawnianie nieprawidlowoSci oraz podejmowanie dzialafl naprawczych
i dyscyplinui4cych, prawidlowe funkcjonowanie poszczeg6lnych system6w, w tym: opemcyjnego, ksrggowego
oraz sprawozdawczego, jak r6wnieZ adekwatnosi i bezpieczefstwo systemu informatycznego, prawidlowo5i
rclacji zewngtr^lych z otoczenien, w tym oglaszanie inforn acji, zlecanle czynnosci podmiotom zewngrznym.

Zasady funkcjonowania kontroli wewngtrznej oraz audltu wewngtrznego w Banku regulujE postanowienia

',Regulaminu 
I(ontroli wewngtrznej i audytu wewngtznego" (Regulamin) or.az ,,Instrukcji Standardy audltu

wewngtznego".

Zadania a\dytu wewn9trznego s4 realizowane przez wyodrgbnione w struktulze organtzacyjnej Stanowisko
Aud)4u wewnQtrznego oraz w ramach zawartej umowy z Bps sA. Kontrola wewngtrzna w fomach
okre5lonych w Regulaminie jest sprawowana odpowiednio pzez wszystkich pracownik6w, w zakesie
wynikaj4cym z pelnionych funkcji. Pracownicy stanowisk kierowniczych petni4 nad.z6r nad real\zac14 zad.ait
przez podlegjych pracownik6w oraz sprawui4 kontrolg funkcjonaln4 pionow4 w przyigtych w Regulaminie
formach.

Bank stosuje nastgpuj4ce kluczowe mechanizmy kontrolne: uregulowania wewngtrzne, shxkturg organizacyjn4
z podzrLalem odpowiedzialno6ci oraz zadaf, nadz6r przelolonych omz kontrolg funkcjonaln4, system
rapodowania wewnqtrznego, uzgodnienia oraz weryfikacje stanu faldycznego, dokumentowanie i autoryzacjg,
w tym dotyazTc4 czvnnosci bankowych i operacji finansowych, rejestry dokument6w, dokumentowanie zapis6w
w systemach: ksiggowym, operacyjnym, sprawozdawczym, zatwlefi,zenia dokumentdw i operacji, limity
oshozno3ciowe, parametry (wskaZniki) oceny, mechanizmy kontroh frzycznej i dostgpu do maj4& u tzeazowego
Banku, szkolenia.

Mechanizmy konholne zapewniaj4 przestrzeganie zasad. zan4dzanra ryzykiem poprzez biez4ce, jak r6wniez
okesowe monitorowanie i oceng skutecznosci stosowania tych mechanizm6\.v.

W zwi4zkLt ze zmianami prawa oraz przyst4pieniem Banku do Sp6ldzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BpS,
sprawowanie audltu wewngtrznego w Banku od poczqtku 2016 roku pozostaje w kompetencji Depanamentu
Audytu tej Sp6ldzielni, st4d tez od pocz4tku 20rg roku stanowisko Aud),tu wewngffznego zosta+o
przekszalcone w Stanowisko ds. Zgodnodci, wykonuj4ce ft\yniez zadania monitorowania w ramach funkcji
kontroli Akiualnie kontrola wewnghzna w Banku, w sp6jno6ci z zarzEdzamem ryzykiem bankowym pozostaje
zorganizowana na dw6ch poziomach organizacji Banku o charakterz e niezaleznym. Zasady funkcjonowania
konfoli wewngtrznej w Banku regului4 gl6wnie postanowienia wdrozonych od pocz4tku 201g roku
zmodyfikowanego ,,Regulaminu Kontroli wewngtrznej" oraz,,Regulamhu funkcjonowania stanowiska do
spraw zgodnosci". Akiualny opis systemu kontoli wewngtrznej zostal zamieszczony pocl adresem:
www,bsgrybow.pl w zakladce o Banlo > Svstem konfoli wewngtrzrret.

V, Stosowanie modeli oraz metod zaawansowanych w odniesieniu do ryzyk

1. Stosowanie metody IRB w odniesieniu do ryzyka kedl,towego.

Nie dotvczv.

3,

Stosowanie metod zaawansowanego pomiaru w odniesieniu do ryzyka operacyjnego.

Nie dotyczy.

Stosowanie wewngtrznych modeli pomiaru ryzyka rynkowego (walutowego).

Bank Sp6ldzielczy w Grybowie nie stosuje wewngtlznych modeli pomiaru ryzyka rynkowego _ nie
korzysta przy obliczaniu wymog6w kapitalowych z postan owien z aft. 363 RozporzqdzeniatJq.
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VI. Fundusze wlasne Banku

L Uznany kapital Banku (fundusze wlasne) wyliczany jest na podstawie Rozporz4dzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) Nr'575/2013 i obejmuje:

l) Kapital Tier i,
2) Kapital Tier II.

2. Kapital Tier I Banku to suma kapitalu podstawowego Tier I (CET 1) i kapitalu dodatkowego Tier I (ATl).
3. Kapital podstawowy Tier I (CET 1) Banku sklada sig z nastqpuj4cych pozycji z zastosowaniem wyl4cze6,

korekt i opcji alternatywnych, o kt6rych mowa w RozporzqdzenltUE:
a') I una uszu TasoDowego.

b) funduszuudzialowego,

c) funduszu o96lnego ryzyka bankowego.

d) skumulowane inne calkowite dochody, w sklad K6rych wchodzi fundusz z akl:ualizacjl.

I ze czow y ch aklyw 6w trwatych.

Pomniejszenia kapitalu podstawowego Tier I, w tym:
- straty zabiez4cy rok obrotowy,

- warlo6ci niematedalne i prawne,

- udzialy kapitalowe w kapitale podstawowym Tier I podmiot6w sektora finansowego, jezeli

Bank dokonal znacznej inwestycji w te podmioty.
4. Na kapital dodatkowy Tier I (AT1) Banku skladaj4 sig nastgpuj4ce elementy:

a) instrumenty kapitalowe nie spelniaj4ce warunk6w okeSlonych dla instrument6w kapitalu
podstawowego Tier I lub Tier II,

Pomniejszenia kapitalu dodatkowego Tief I, w tym:

- udzialy kapitalowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiot6w seklora finansowego, jeZeli Bank
dokonal zracznej inwestycji w te podmioty.

5. Na kapital Tier II skladajq sip nastgpuj4ca elementy:

a) instrumenty kapitalowe nie spelniaj4ce warunk6w okleslonych dla insfument6w kapitalu Tier I,
b) korelcty z tlulu og6lnego ryzyka kedytowego przed skutkami podatkowymi w wysokoSci do

maksymalnie l,25yo kwot ekspozycji waZonych ryzykiem

Pomniejszenia kapitalu Tier II, w tym:

- ttdziaty kapitatowe w kapitale Tier II podmiot6w sektora finansowego, ieZeli Bank dokonal
znacznej inwestycji w te podmioty,

Fundusz udzialowy tworzony jest z wplat Ltdzial6w czlonkowskich, odpis6w na udziaty czlonkowskie z podziafu
nadwyZki bilansowej oraz innych Zr6de1 okeSlonych w odrgbnych przepisach. Warlodi jednego udzialu wynosi
50.00 zl.

Wplacony fundusz udzialowy jest amortyzo\ryany rocznie. Podstawg obliczei stanowila kwota udzial6w
oplaconych przez tdzialowc6w Banku wedlug stanu na dzief 3l grudnia 2011 r., pomliejszona o wszelkie
wyplaty i wyksiqgowania udzial6w, kt6re byly wplacone do tej da'''/. Amoftyzaqa vt 2014 r. wynosi+a 20yo,

w 2015 r. - 10 %, w latach kolejnych podlegad bgdzie po 10 % rocznie.
Fundusz zasobowy twozony jest z czgSci nadwyiki bilansowej po opodatkowaniu i z wplat wpisowego przez
czlonk6w Banku oraz innych 2r6del oke5lonych w odrgbnych przepisach.

Fundusz og6lnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko w dzialalno$ci bankowej, Bank tworzy zgodnie

z przepisami ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. zpoLmejszymi zmianami,
z odpisdw z zysku po opodatkowaniu.
Fundusz z aktualizacji wyceny rzeczowych aktyw6w twalych tworzony jest na podstawie odrgbnych przepis6w
i obejmujg aktualizacjp warlo6ci Srodk6w trwalych.

Fundusze wtasne (uznany kapital) na dzief 31.12.2017 r. skladaly siQ z kapitalu podstawowego Tier I omz

uzupelniaj4cego Tier II i wynosily 16 497,85 tys. zL
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DIa zachowania przejrzystosci i cz)'telnosci danych zakres ujawnief ograniczono do pozycji niezerowych.

Kalkulacja kapita lu (funduszy wlasnych stauu na dzief 31.12.2017 rol(u.lJanku
Rodzaj kapitalu

Kapital Tier I
Kapilal podslawonl Tier | (CET I)

Fundusz og6lnego ryzyka
Fundusz udziatrowy (po amortyzacj i)
Fundusz z aklualizacji wyceny rzeczowych aklyw6w trwalych

Kwota

( w tys. zl)

15 617,85

15 617,85

12 671,09

2 808,03

205 
"28

t17,72

Pozycje pomniejszaj4ce kapital podstawowy Tier I
warloSci niematerialne i prarvne

irure korekty w okesie przej6ciowlm (fundusz z al,-tualizacji wyceny
rzeczoraych aktlq,6w h\a/alych)

Kapital Tier II
korekty z tltutu og6lnego ryzyka lcedltowego (rezerwa na ryzyko og6lne
wysokoSci 1,25 AWR)

-184,26

-160,72

-)1 5A

880,00

880,00

Suma funduszy wlasnych (uznanego kapitalu)
zgodnie z CRR

16 497 ,85

Bank posiada fundusze wlasne odpowiadaj4ce wymogom nadzorczym oraz adekwatne do rozmiaru plowadzonej
dzialalno3ci i profilu ponoszonego ryzyka.
Fundusze wlasne stanowi4 zr6dlo finansowania dzialalno$ci Banku i s4 gwar.ancj4 rozwoju. stanowi4 r6wniez
zabezpieczenie w przypadku poniesienia straty przez Bank. warlosi funduszy wlasnych jest wyznacznikiem
poziomu stabilnosci finansowej Banku, co przeklada sig na stopief bezpieczeistwa prowadzonej dzialalnojci
otaz zaufania K lienlow Bal (u

V[. Wymogi kapitalowe

Celen procesu szacowania kapitalu wewngtznego, jest ustalenie wielkosci kapitalu wewngtznego niezbEdnego
do poktycia wszystkich zidentyfikowanych, istotnych lodzaj6w ryzyka wystgpuj4cych w dzialalnoSci Banku
oraz zfitla\ otoczenia gospodaczego, z uwzglgdnieniern przewidywanego poziomu ryzyka.
Metoda stosowana ptzez Bank do oceny adekwatnosci kapitalowej bazuje na wielkoici minimalnych
(regulacyjnych) wymog6w kapitalowych, do ktdrych dodawane s4 wielkosci dodatkowych wymog6w wedlxg
wewnQlrznego oszacowanta.

W swej dzialalnosci Bank w ramach pomiaru adekwatnoici kapitalowej zidentyfikowal j ako ryzyka istorne:1) ryzyko kred)towe,
2) ryzyko koncentacji zaangaZowah kedfowych,
3) ryzyko koncentracji kapitalowej,
4) ryzyko walutowe,
5) ryzyko operacyjne,

6) ryz5 ko plynnoSci

7) ryzyko stopy procentowej,
8) ryzyko wyniku finansowego,
9) ryzyko kapitalowe,
l0) ryzyko nadmiemej dZwigni finansowej.
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Do ryzyk wystgpuj4cych w dzialalno$ci Banku o char.akterze nieistotnym zost aj4 zaliczotrc:

l) ry zyko utrary lepuracji.
2) ryzyko cyklu gospodarczego,
3) r'yzyko koncentracji bazy depozltowej,
4) tyzyko metod (modeli),
5) r'yzyko rezyduahe,
6) ryzykostrategiczne.

Metody szacowania minimalnego (regulacyjnego) wymogu kapitalowego

Bank stosuje nast9pujEce metody wyliczaria wymog6w kapitalowych zgodnie z zapisami ,,lnstrukcji Zasady
szacor,rania kapi(aht we! netf/nego'.

1) w zalaesie Iyzyka kledltowego

wym6g kapitalowy z tltulu ryzyka kedltowego jest obliczany wedlug metody standadowej
w zakesie pollfela bankowego zgodnie z przepisarni Rozporzqdzenia Parlamentu Eur.opejskiego i Rady
(UE) - cz96i trzecia, tltul 1I tozdzial 2. Bank zalicza ekspozycje do poszczeg6lnych klas, wymienionych
w Ww lozpofzqdzeniu, kt6rylr pr.zypisane s4 odpowiednie wagi r.yzyka.
Sumg kwot ekspozycji waZonych ryzykien oblicza sig jako sumg wartosci poszczegdlnych kategolr
ekspozycji ponlozonych przez przypisane im procentowe wagi ryzyka po zastosowaniu kwory
wsp6lczymrika wsparcia MSp ( 0,i6ig).
I-qczny wym6g kapitalowy z tytulu ryzyka kredl,towego oblicza sig jako sumg aktyw6w i udzielonych
zobowiqzaf pozabilansowych waZonych ryzykiem, pomnoZonych przez wsp6lczylnik golo.

Wym6g kapitalowyjest obliczany w cyklach miesigcznych na koriec oktesu sprawozdawczego.

struktufa wynogu kapitalowego ra ryzyko hedltowe na d.zieA 31.12.2017 r. * kwoty stanowiqce goz

ekspozycji wa2onej ryzykiem oddzielnie dla kazdej z klas - wyliczenia l(wot dotyczqcych poszczegdl'ych
klas

Na podstawie w/w oszacowari ustalono, ze wymdg kapitatrowy z tytulu ryzyka lcedytowego na dziei
31.12.201'7 r. wynosi 6 009,20 rys. zt.

2) w zakesie ryzyka operacyjnego

'l-qczny wym6g kapitalowy z t1itru, ryzyka operacyjnego jest obricza'y wedlug netody wskaznika
bazowego WskaZnik stanowi pomnozon4 przez )5o/o,sr'edniq za okes trzech lat obr.otowych, wynik6w
wyliczanych jako srnna nastgpujEcych pozycji r.achunku zyskdw i slrat Banl(u:

kled)4o

Klasy ekspozycji wym6g kapitalowy razem
dla ryzyka kedytowego

8% ekspozycji
wazonej ryzykiem

Ekspozycje wobec rz4d6w i bank6w centlalnych w tym 0 0

Ekspozycje wobec jednostek samorzqdu terytorialnego 2 311 861 184 949
Ekspozycje wobec organ6w administracji i podmiot6w
nieprowadz4cych dzialalnoSci gospodarczei 158 13

NaleZnoScj wob€c inst),tucj i (banki.) 4t2 926 l3 034

Ekspozycje wobec pzedsigbiorstw 2 969 869 23'7 590

Ekspozycje detaliczne 51 189 849 4 095 188

Ekspozycje zabezpieczone na nierucl'romo3ciach 7 325 435 586 035

Ekspozycje przeterminowane
5 20 999 4l 680

Ekspozycje kapitalowe 1885 542 150 841

Ekspozycje pozostale 8 498 354 679 868

75 114 993 6 009 199
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a) odsetki nalezne i podobne pr.zychody,

b) odsetkj do zaplaty podobne optaty,
c) przrychody z akcji i innych papiel6w wartoscior.vych o stalej / zniennej stopie dochodu,
d) raleznoici z t),tulu plowizji / oplat,
e) koszty z tytulu prowizji / oplat,

0 zysk netto lub strata netto z operacji finanso\vych,
g) pozosrale pr'..; chodl opcr.acSjne.

h) wynik z pozycji wymiany.

W wyniku nie zostaj4 uwzglgdniore nastgp{4ce pozycje rachunku zysl<6w i strat Banku:
a) zrealizowane zyski / stlaty ze sprzedaZy pozycji z pollfela niehandlowego,
b) przychody z tytulu zdarzei rradzwyczajnych h_rb r.vystgpuj4cych nieregularnie,
c) przl.hody / l),1r.lu uhetpieczcnia.

Ka2da pozycja rachunku wynik6w musi byi uwzglgdniona odpowiednio ze znakienr dodatnint lub
ujemnynr. wyniku za kt6rekolwiek z lrrzech \at obrotowych, iezeli jest ujemny llrb r.6wny zer.o, nie
uwzglgdnia sig w obliczeniach Sredniej. Sredni4 oblicza sig na l<oniec roku obrotowego na podstawie
wylik6w z ostatr']ich t|zech dwunastomiesJgcznych okr.esdw.
wskaznik oblicza sip jako iloraz sumy dodatnich waltorici wynik6w oraz liczby lat z dodatnin-
waftoSciami wynik6w. Wymdg kapitalowy z tytulu ryzyka operacyjnego starowi l5% wskaZnika.
Przy obliczaniu wymogu na dany rok obrotowy, uwzglgdniony zostaje roh, na koniec, kt6rego dokonuje sig
obliczen i dwa kolejne iata go popfzedzajEce.

wyn6g kapitalowy obliczony na dany lok obrotowy obor.vi4zu.ie od 01 stycznia do 3l grudnia danego
loku.

wyliczenie wymogu kapitalowego z lytlrlu ryzyka operacyjnego na dzieir 31.12.2017 t. przedstawioro
w ponizszej tabeli.

Wyszczeg6lnienie 2014 r. 2015 r. 2016 r,

Odsetki nalezne i podobne przychod, 7 302 723.22 6 600 398.72 1 0s0 011.42
Od>etki do zaplat\ i podoble oplarv I 981 652.87 1 246 625.15 1 190 417.14
Przrychody z akcji innych papier6w
wartosciowycl] o stalej / zrniennej
stopie dochodu

0

NaleznoSci z tytulu prowizji / oplat 2 741 196.23 3 058 035.36 3 325 462.'7 6
Koszty z t!,tulu prowizii I ollat 183 628.09 238 621.83 305 222.46
Zysk netto lub stuata netto z operacji
finansowych 0 0 0

Pozostale przychody operacyine 54 508.76 76 131.67 413 8'7 5.40
Wynik z pozycii r.r.ryrnianv 80 505^l1 119 910.16 214 545.54
Wynik 8 011712.56 8 369 228,93 9 508 315,52

Wyliczony powyzej wym6g kapitalowy z tytulu r.yzyl(a operacyjnego w kwocie 1294 462,g5 zI
obowiqzywalod 0l stycznia20l7 r.. do 31 grudnia2017r.

3) w zal(resie przekroczenia progu koncentr.acji kapitalowej

W zwi4zkn z Rozporzqclzenien Pa lamentu Europejskiego i Racly (UE) Nr 575/2013 z clnia 26 czerwca
2013t. i na podstawie ustalei Polityki kedytowej Bank nie ustala ntacznych pakiet6w zaanga2owani
kapitalowych (akcj i i udzial6w) w podmiotach poza seldoren finansowym ze wzglgdr: ra brak
zaalgazowai. Ponadto nie ustala sig limitdw na zaangazowania kapitalowe w poclmiotach poza sektotem
firransowyrn w wysokosci mnie.iszej niz wynikaiqce z clefinicji 

',laczrrcgo 
pakietu ze wzgrgclu ra

jednostkowe zaszle zaargazowanie. W zwi4zku z powyZszym uznaje sig, i-e ryzyko rvynikaj4ce
z koncentracji zaa|Lga'owah i duzych zaangazowari na etapie obliczania minirnalnych wymog6w zostaje
w pelni zidentyfikowane oraz w konsekwencjipotencjalnie pokryte.
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4) w zakresie ryzyka walutowego

Bank wyznacza 14cz|y wym6g kapitalowy z tytutu ryzyka walutowego w oparciu o metodg podstawow4.
wym6g kapitalOwy z tytulo' ryzyka walutowego stanowi g70 kwoty pozycji warutowej calkowitej, jezeli
pozycja walutowa calkowita pfzewyzsza wallola 2yo uznanego kapitalu Banku.
Wym6g kapitatowy wynosi zelo, jeZeli pozycja walutowa nie przewyzsza warlosci 2% uznanego kapitah.
w wyniku przeprowadzonej ararizy na dzteh 3r.r2.20ri r.. nie stwierdzono przekoczenia pozycjr
walutowej calkowitej powyZej 2ya rrznanego kapita{u; wym6g kapitalowy z tego tltu}u wynosi 0,00 z}.

Metody szacowania dodatkorvych wymog6w kapitalowych

Dodatkowe wymogi kapitalowe w Banku z t).tulu ryzyk obejmuj4:

l) ryzyko koncentaeit zaangazowaf k|edytowych w sektor gospodar.kr

W zakresie wyznaczania wewngtrznego wymogu kapitalowego na lyzyko koncentracji w sektor gospodar.ki
wykorzystywane s4 wyniki badania limit6w z zakresu ryzyka ktedyrowego ustalane w Irstrukcji Zasady
zar zqdzania ry zykien kedytowym.

Zestawienie limit6]v koncentracji w sektor. gospodarki przedstawia sig nastQpujqco:

w tys. zl

Bank wyznacza wewngtrzny wym6g kapitalowy, jezeri dla co najmniej jecrnego sektora gospodarti
wystqpi przekoczenie waft oSci granicznej Iimitu.
Dodatkowy wyn6g kapitalowy z tytur' ryzyka koncentracji zaangazowair kedytowych w sektor.
gospodarki stanowi kwota przekoczenia limitu (lub suma kwot przekr.oczef limit6w ustalonych dla
poszczeg6lnych sektordw) przemnoZon a przez w agg t:yzyka g%o.

W wyniku przeprowadzonej analizy na dzlen 31.12.201'l r. stwierdzoro, ze limity dotyczEce l(oncentfacJi
ekspozycji kredl4owycb w ten sam sektor gospodarki nie zostaly przekoczore; wymdg kapitalowy z tego
ty,tuhr wyrosi 0,00 21.

2) r'yzyko koncentr.acji przyjgtych forn zabezpieczenia

W zalnesie wyznaczanla wewngtrznego wymogu l(apitalowego na ryzyko koncentracji ekspozyc.lr
ked)'towyclr zabezpieczonych tym samym rodzajem zabezpreczenia wykorzystywane sq wyniki baoania
limit6w z zakesu ryzyka kedytowego ustalane w Instrukcj i zasady zarz4dzania r.yzykiem hedytowym.

Zestawienie limit6w koncentfacj i zabezpieczei.t przedstawia sig nastgpujqco:

w tys. 21

Lp. Fundusze wlasne 16 497,85 Wykozystarie limitu Limit

1 Rolnictwo, le6nictwo, lowiectwo i rybactwo i 00q,65 72,97% 250

2 Przenv6rstwo przemyslowe 966,59 29/9% 200, o

3 Budownictwo 3 381,97 68,3300 30%

4 Handel hurtowy i detaliczny 2 927,13 50,69% 35%

5
Dzia+dnoie zwr4zata z zakwaterowaniem i
uslugami gastlonomicznyni 1598,21 48,44yo 209 0

6
Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowi4zkowe zabezpieczenia spoleczne I I 559,31 46,7 to . 150%

7 Pozostala dzialalnoSi 3 195,28 48,42% 40%
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Lp. Fundusze wlasne 16 497,85 Wykorzystanie linitu Linlit

I Porgczenie cywille 93 6,85 28J9% 20%

2 Weksel in blanco 32 730,91 66,13% 300%

3 Pelnomocnictwo do dysponowania rachunkiem 710,96 28,73o/o l5%

4 Hipoteka na nieruchomoSci mieszkalnej 52 519,8 r 63,69% 500%

5 Hipoteka komercyjna j pozostala 6 099,21 46,2r% 80%

6 Pozostale zabezpieczenia l 384,19 16,270 0 11yo

'l)

4)

Bank wyaracza wewngtrzry wym6g kapitalowy, iezeli i11a co najmniej jednej fo'ny zabezpieazelna
wyst4pi przekloczenie warlo$ci granicznej lirnitu.
Dodatkowy wyn6g l(apitalowy z t)4uru ryzyka koncentracji pfzyigtych fornr zabezpieczenia ekspozycji
kredltowych stanowi l(wota przekroczenia linitu (lub suma kwot plzekoczerl limit6w) ustalonych clla
poszczeg6lnych lodzaj6w zabezp\eczei przemnozorla pr7-ez wagg ryzyka g%.

Na podstawie rv/w oszacowai ustalono, ze na dziefi 31.12.2017 r', Limity nie zostaly przekoczone, a wigc
wewnQtrzny wym6g l(apitalo\a,y z tltulu ryzyka koncentlacji w ten sa.'' rcdzaj zabezpieczenia wynosr
0,00 zl.

rJ,/) ko operucyjne i blalu zgodnoici

Dodatkowy wym6g kapitalowy z t14ulu ryzyka operacyjnego ustalary jest w kwocie stanowi4cej rdznica
pomr9dzy surn4 ustalonych koszt6w z tytulu zdarzeri (incydent6w) r.v ocenianyn okresie l2 niesigcy,
a mininahym wyurogiem kapitalowym na ryzyko operacyjne. Dodatkowy wym6g kapitalowy jest
szacowany l4cznie w odniesieniu do ryzyka operacyjnego i ryzyka br.aku zgodnosci. Badaniu ioceni,
podlegai4 wszystkie koszty z t)'tulu zdatzen (incydent6w) ryzyka operacyjnego i ryzyka bfaku zgodno6c:,
kt6re wyst4pi+y w Banku na przestrzer.ri ostatnich 4 kwafia16w popr.zedzajqcych datg analizy.
Na podstawie w oszacowai ustalono, Ze dodatkowy wyrn6g kapitalowy z t),tulu ryzyka operacyjnego
ibraku zgodnoSci na clziei 31.12.2017 r.. wynosi 0,0021.

ryzyko plynnoSci

Dodatkowy wym6g kapitalowy z tltulu ryzyka plynnoSci stanowi koszt pozyskania bralej4cej kwoty
aktyw6w plynnych do utrzymania mil'rirnalnego poziomu wskaZnika podstawowej i uzupelniaj4cej r.ezerwy
w aktywach og6lem na poziomi e 0,20 przy zaloZeniu naglego spadl(u bazy depozltowej o 2 0%.
Do wyznaczenia wewnQttznego wynogu kapitalowego na pokrycie ryzyka plynnoSci wykorzystuje sig
rdwniez II metodg, opar14 o wielkodi wskaZnika LCR. przyjmuje siQ, ze wym6g kapitalowy stanowi koszt
pozyskania b.akui4cej kwoty aktyw6w plynnych w celu uttzynania wskaZnika LCR na poziomie 0,g, w
sytuacji naglego pomniejszenia warlo6ci aktyw6w plynnych o 20yo.
Na podstawie w/w oszacowai ustalono, ze doclatkowy wym6g kapitalowy z tytulu ryzyka plynnodci na
dztei3l.12.2017 t. wynosi 0,00 tys. zl.

ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym

Bank wyznacza dodatkowy wym6g kapitalowy na pokycie ryzyka stopy procentowej przy zalozenit.
zmiany op'ocentowania o 200 punkt6w bazowych, iako nadwyzkg wyliczonych skutk6w zmian wyniku
odsetkowego z tytulu wszystkich kategorii 

'yzyka 
stopy p'ocentowej ponad wartosi r5% funduszy

wlasnych.

Na podstawie w/w oszacowai ustalono, ze dodatkowy wyrn6g kapitalowy z tytutu r.yzyka stopy
procantowej na dzief 31.12.2017 r. wynosil276,30 tys. zl.

5)
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6) ryzyko walutowe

Dodatkowy wym6g kapitalowy tyt\rln ryzyka walutowego stanowi kwota bQdqca r6znic4 kwot wymogu
ustalonego w odniesieniu do wartosci pozycji calkowitej przyjgtej do obliczef w ramach testu warunkdw
skajnych (przy zalozeniu zmiany kursu poszczeg6lnych walut o 30%) oraz ustalonego minimalnego
wymogu kapitalowego z tltulu tego ryzyka.
Na podstawie w oszacowaf ustalono, ze dodatkowy wym6g kapitalowy z tttt:uttt ryzyka walutowego na
dzrefi 31.12.2017 r. wynosil0,00 zl,

7) ryzyko koncentracji bazy depoz),towej

Barlk wyznacza dodatkowy wym6g kapitalowy na pokycie ryzyka koncentracji bazy depozltowej, jeSli

zostanie przekroczony limit koncentracji sumy ,,duzych', depoz,,t6w ustalony na poziomte Z0%o bazy
depoz)4owej. Wym6g liczony jest od r6znicy pomigdzy sum4 wafiosci ,,duzych', depozyt6w a ustalon4
wadoSci4 limitu tych ekspozycji przemno2onel przez wagg 8%0.

Na podstawie w/w oszacowaf ustalono, ze doda&owy wym6g kapitalowy z tylxl1) ryzyka koncentracji
bazy depozltowej na dziei 31.72.201'7 r. *ynosil 0,00 zl.

8) ryzyko cyklu gospodarczego

Dodatkowy wym6g kapitalowy dla ryzyka cyklu gospodarczego jest wyliczany, jeZeli wskaZnik udzialu
ekspozycji zagroZonych w portfelu kredytowym przel<roczy 5%. Wym6g liczony jest od r6Znicy pomigdzy
wafioSci4 poftfela ekspozycji zagrozonych a ustalon4 warto6ci4 limitu tych ekspozycji pruemnozonej przez
wagQ 8Yo.

Na podstawie w/w oszacowaf ustalono, Ze dodatkowy wym6g kapitalowy z ttt\rtLr ryzyka cyklu
gospodarczego na dzlen 31 .12.2017 r. wynosil 0,00 zl.

9) ryzyko wyniku finansowego

Bank $,yznacza dodatkowy wym6g kapitalowy na ryzyko wyniku finansowego w kwocie stanowrEceJ
r6znic9 pomigdzy kwot4 planowan4 zysl<u netto a kwotq zysku netto zrealizowanego na d.atE analizy przy
zalo2eniu nie zrealizowania kwoty planowanej powyzej wafiosci 10%o kwoty zysku netto.
Na podstawie w/w oszacowarl ustalono, Ze dodafl<owy wym6g kapitalowy z tlufu ryzyka wyniku
finansowego La dzief 31.12.2017 r. wynosil0,00 tys. zl.

10) ryzyko utraty reputacji

Bank wyznacza dodatkowy wym6g kapitalowy na ryzyko utaty reputacji w wysokosci 2vo .uznarego
kapitalu w prz)?adku, gdy na kt6rekolwiek z pytaf zostala udzielona odpowiedZ pozttywna. Szczeg6lowy
zakesptiaizawartyjestw,,InstrukcjiZasadyszacowaniakapitafuwewngflznego',.
Na podstawie udzielonych odpowiedzi ustalono, ze dodatkolvy wym6g kapitatrowy ztfitrhr ryzyka U[rary
reputacji na dzief 31.12.2017 r. wytosil0,00 zL

11) ryzyko (metod) modeli

Bank wyzrTacza dodatkowy wym6g kapitalowy na ryzyko modeli w wysokoSci 2yo Dmanego kapitall)
w przypadku, gdy na kt6rekolwiek z p'r4an zostala udzielona odpowiedZ pozfywna. Szczeg6trowy zakes
p)'tan zawarty jest w ,,Instukcji Zasady szacowania kapitaht wewng znego,,.
Na podstawie udzielonych odpowiedzi ustalono, ze dodatkowy wym6g kapitalowy ztl4rtu ryzyka wraty
reputacji na dzieri 3 1.12.2017 r. *rynosil 0,00 2tr.

12) ryzyko rezydualne

Bank wyznacza dodatkowy wym6g kapitalowy z tfiuttr ryzyka rezydualnego w przypadku gdy suma
wszystkich kedlt6w riezabezpieczonych przel(acza ustalony limit w wysokoSci 100o% uznanego kapitatu.
Dodatkoxy wym6g kapitalowy t)4ulu ryzyka rezydualnego stanowi kwota przekoczenia limitu
pftemrozorLa przez wagg 8 Yo.
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Na podstawie w/w oszacowai ustarono, ze wewnghzny wyndg kapitalowy z ryt\rlu ryzyr<a rezyduarnego
na dzien 31.12.2011 r. wynosil 0,00 tys. zl.

13) q'zyko strategiczne

Bank wyznacza dodatkowy wym6g kapitalowy na ryzyko stlategjczne w wysokosci r6znicy r6wnowartosci
w PLN kwoty 5 mln EUR (wg. kursu na datQ analizy), a posiadanego uznarego kapitah (funduszy
w{asnych), w przypadku, gdy 

'a kt6rekolwiek z p}tai zosta}a uclzielona odpowiedZ negatywna.
Szczegdlowy zakres pytari zawa yjest w ,,Instrukcji Zasady szacowania kapitalu wewngtrznego,,.
Na podstawie udzielonych odpowiedzi ustaloro, ze dodatkowy wym6g kapitalowy z t),tLjht ryzyka
strategjcznego na dziei 31 .12.2017 r. wynosil 0,00 21.

Agregacia wymog6rY kapitalowych z tytulu poszczeg6Llych ryzyk wedlug stanu na dzieri 31.12.2017 r.

Rodzaj ryzyka

L4czny kapital na
zabezprcazenie

ryzyka

w tys. zi

Alokacja
minimalnego

(regulacyjnego)
kapitalu
w tvs. z]

Alokacj a
dodatkowego

kapitalu wedfug
wewnQtrznego
oszacowania

w tvs, 21

Ryzyko kedltowe 6 009,20 6 009,20 X

Ryzyko operacyjne 1294,46 | 294,46 X
Ryzyko z tltufu przekroczenia progu l(oncentracji
kapitalowej 0,00 0,00 X

Ryzyko rynkowe ( walutowe ) 0,00 0,00 X

Minimalny wym6g kapitalowy 7 303,66 7 303,66 0,00

Ryzyko koncentracji zaanga2owaf w sektor
gospodarki 0,00 x 0,00

Ryzyko koncent|acji przyjgtych form
zabeq)ieczerLla 0,00 X 0,00

Ryzyko operacyjne i braku zgodnodci 0,00 X 0,00

Ryzyko walutowe 0,00 X 0,0 0

Ryzyko plynnoSci 0,00 X 0,00

Ryzyko stopy procantowej w porlfelu bankowym 27 6,30 X 27 6,30

Ryzyko wyniku finansowego (biznesowe) 0,00 X 0,00

Pozostale ryzyka, z tego:

Ryzyko cyklu gospodarczego 0,00 X 0,00

Ryzyko koncentracji bazy depozltowej 0,00 X 0,0 0

Ryzyko metod (modeli) 0,00 X 0,00

Ryzyko utraty Ieputacji 0,00 X 0,00

Ryzyko rezydualne 0,00 X 0,00

Ryzyko stmtegiczne 0,00 X 0,00
Kaprta{ wewngtrzny ( l4czna wartoSi
oszacowanych wymo96w kapitalow},ch) '7 579,96 7 303,66 27 6,30
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Na dziei 31 grudnia 2017 r. Bank dokonujqc oceny ryzyka zwi4zanego z jego clzialalnoSci4, stosownie do
zapis6w regulacji wewr9trznych w szczeg6lnosci lnstrukcji Zasady szacowania kapita.lu wewnglznego,
wyznaczyr dodatkowy wy'r6g kapita{owy na pokrycie ryzyk me ujgtych w mirinalnyrr wymogu
w wysokosci 276,30 tys. zl. Kwota minimalnego wynogu kapilalowego wynosila 7303,66 tys. zr. L4czna
wartoSi oszacowanych wymog6w kapitalowych wynosila 7 579,96 tys. zt.

Poszczeg6lne wsp6]czynniki kap ita+owe na dzief 3 I grudnia 20 l7 r. wynos ily:
. L4czny wsp6lczynnik kapitalowy - 18,07%,
. wsp6lczynnik kapitatu Tier I - 1'7,11% ,

. wsp6lczynnik kapitalu podstawowego Tier I 17,11%,

. wewn9trzny wsp6tczynnik kapitalowy _ 17,41Vo.

VIII. Dfwigniafinansowa

WskaZnik dZwigni oblicza sig jako mialp kapita{u Banku podzielon4 przez miarq ekspozycji calkowjtej Banku
i wyraza jako walto6i procentowq. Miara ekspozycji calkowitej jest sum4 warlodci ekspozyc.l l z tytulu
wszystkich aktyw6w i pozycji pozabilansowych nieodriczonych przy wyzraczaniu miary kapitah.

BarkprzyobliczeniuwskaZnikad2wiglliniestosujeodstgpstwokreslonychwart.4ggust.2i3Rozpotz4dzenia
57512013. WskaZnik dZwigni jest kallelowany zar6wno w odniesieniu do kapitalu Tier I, jak i wedlug definicji
przejdciowej kapitalu Tier 1 .

wskaznik dZwigni w poszcze96lnych kwartalach 201i r. przedstawiono w ponizszej taberi.

WshaZnik dZwigni 31.03.2017 r. 30.06.2017 r. 30.09.2017 r. 31.12.2017 r.
Srednia

waltoSC

wykorzystuj 4c w pelni
wprowadzon4 definicjg
Kapitalu Tier I

s,30 % 5,69 % 5,67 % 5,57 Yo 5,56 Yo

wykorzystuj qc

przejSciow4 definicjg
Kapitalu Tier I

5,37 0/o s,75 % 5,73% 5,63 % 5,62 %

IX. Bufory kapitalowe

Bufory kapitalowe oznaczai4 fundusze wlasne, do kt6rych utzy'tywania zobowi4zany jest tsank,
w tym:

l) bufor zabezpieczaiqcy, z kapitaru podstawowego Tier I, docelowo na poziomie do 2,5% r4cznej kwoty
ekspozycji ra ryzyko. W 20l7 roku wynosil 1,25%.

2) bufor antycykliczny, z kapitalu podstawowego Tier I obliczany zgoclnie z postanowierliami Dyrektywy
2013/36/UE i wynoszqcy uraksymalnie 2,5yo lqcznej kwoty. W 201? roku wynosil0%.

Na dzieri 3 1 .12.2017 r.. wysokoSi bufora zabezpieczaj4cego wynosila | 141,20 tys. zt.

X. Ekspozycja na ryzyko kredytowe kontrahenta

lnformacja nle dotyczy Banku do czasu wyst4pienia w Banku poftfela handlowego.
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XI. Korckty z tytulu ryzyha kredytorvego

Ptzeglqd6w olaz klasyfil<acji ekspozycji l<r'ed1'towych Bank dokonr-rje zgodnie z Rozpor.z4dzeniem Ministla
Fir]ansdw w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwi4zane z dzialalnoSci4 bank6w z clnia l6 gr.udlria
2008r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1 589, wraz z p6aniejszyn'i zmianami).

Jako ekspozycjg przetenrrinowan4, Bank uznaje kazd4 nalezlosi z t]'tulu kapita]u lub odsetek nie splacor4
w lermttte.

Ekspozycjarni zagro2onymi s;1 nale2nodci klasyfikowane do kategorii ,,ponizej srandardu,', wqtpliwe',
i ,,stracone", zgodnie z krltelianri okeilonymi w wyzej wymienionyrr Rozporzqdzeriu Ministra Finans6w
w sprawie zasad tworzenia Lezerw na ryzyko zwiqzane z dzialalnoSciq bankdw.

Bank dokonuje klasyfikacji ekspozycji kedytowych do odpowiednich kategorii ryzyka, stosuj4c ciwa g.yrcla:
kyteriun terninorvoici (terminowosi spiaty kapita+u 1ub odsetel<), lcyteriun ekononiiczne (badanie sytuaclr
ekononiczno - fi nansowe.j kredy,tobior.cy, por.gczyciela).

Rezelwy celowe i odpisy aktualizujEce twolzone s4 na ryzyko zwi4z,ane z dzialalnoici4 banhu w oclniesieniu do
ekspozycji kledytowych zaklasyfikowanych do kategor.ii ,,normalne,, (w za1<resie ekspozycji keoyrowycn
wynikai4cych z po'yazek i kedytow detalicznych), kategorii ,,pod obser.waci4',, grupy ,,zagrozone,,! w rym do
kategorii,,ponizej standardu",,,wqtpliwo,' lub,,straconc,'.

WysokoSi tworzonych tezerw i odpisdw aktualizujqcych zwi4zana jest bezpo(r.ednio z kategori4 ryzyka, do
kt6rej zosta+a zakwalifikowana ekspozycja o'az zjar<osci4 ptzyigtych zabezpieczeri prawnych ekspozyc-,

Na poklycie ryzyka zwiqzanego dzialalno6ciq kredytow4, Banh dokonuje odpis6w na rezelvy celowe i o6pisy
aktualizuj4ce, tworzone w Scislej kolelacji z tozpoznanynl ryzyi{iern tj. na pokrycie sh.aly zwiqzanej z
olceSlonymi raleznoicianri lub ich grupauri w opa.ciu o oceng mozlirvosci jej wyst4pienia.

Rezerrva na ryzyko og6lne tworzola jest z,godnie z art. 130 ustawy Prawo bankowe. Rezerwa tworzona jest 1v
c192ar koszt6w, na pokrycie niezidefityfikowanego fyzyka zwiqzanego z prowadzenien dzialalnoSci banrowel.

Tworzenie i rozwi4zywanie r.ezerwy dokonywane jest na podstawie oceny ryzyka, uwzglgclniaj4cej
w szczegdlnoSci wielkoii naieZnoSci oraz udzielonych zobowi4zai pozabilansowych.

POZOSTAI,tr INFORMACJB Z ZAKRESU RYZYKA KREDYTOWEGO

l Ekspozycje ktedltowc r.vedlug wyceny bilansowej (po kolektach rachunkowych) na dzief 3l.l2.20l7 roku.
bez uwzglgdnienia skutkdw ogtaniczania ryzyka k|edltowego oraz (rec1ni4 kwotQ ekspozycji w okresie od
0l .01.2017 roku do 3 1 .12.20 l7 r.oku w podziale na klasy pr.zedstawia ponizsza tabela.

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE Stan na
31.12.2017r.

Srednia kwota ekspoz,ycji
rv okresie od 01.01.2017

do 31.12.2017 roku
l Ekspolycjc wobeo rzqd6w jbank6w centralnych 42 363 308 731 417
2

Ekspozycje wobec samorzqd6w regionalnych lub
rvladz lokalnych 11 559 305 12 877 225

3
I,lkspozycje wob€c podmiot6w sel(tora
publicznego 790 1 232

4 NaleznoSci wobec instytucji (banki) 128 474 BA3 122 806 947
5 Ekspozycje wobec przedsigbiorstw 3 863 744 3 531 542
6 Ekspozycje detaliczne 67 382 025 66 290 279
7

Ekspozycje zabczpieczonc hipotekanli na
nieruchomoiciach I 254 499 9 924 538

B
Ekspozycje, ktdrych dotyczy nicwykonanie
zobowiqzania 508 825 1 283 833

I flkspozycje kapitalowe 1 BB5 542 1 758 222
10 Inne 

JT 
oz) cje 12 104 829 11 956 999

RAZEM: 277 397 670 273 ,t62 233
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2. Struktua (podstawowa) ekspozycji wedlug olqes6w zapadalnosci w podziale na klasy ekspozycji.

l-qczna kwota ekspozycji wedlug waftoSci bilansowej, bez urvzglgdniania skutk6w ograniczaria ryzyka
hed),towego (przyjEtych zabezpieczei) wynosi na dzieA 31 .12.2017t. 90 383 j2l zL

3. W rozbiciu na istotne branze kwoty:
a) ekspozycjikedytowych,
b) ekspozycji zagroZorych,
c) ekspozycji plzeterminowanych,
d) salda lezerw ce lowych.

Lp. Typ kredytobiorcy Stan zadlu2enia w zl. Rezerwa
1 ROLNICTWO 2 663 931,32 137 ,48

NaleZn06ci normalne 2 654 683,32
NaleznoSci pod obseMacjq I248,00
Nale2noSci zagro2one 0,00
NaleznoSci przeterminowane 0,00

2 PRZTWORSTWO PRZEMYSLOWE 873 909,24 79 521,50
NaleznoSci normalne 805 189,46
NaleznoSci pod obserwacjq 0,00
Nale2n06ci zagrozone 68 719,78
Nale2no6ci przeterminowane 68 719,78

3 BUDOWNICTWO 2 000 227,90 120 960,48
Nale2noSci normalne 1 878 745,15
NaleZno6ci pod obserwacjq 0,00
Nale2noSci zagrozone 121 482,75
NaleznoSci przeterminowane 0,00
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY 2 692 934,36 18 982,46
Nale2noaci normalne 2 597 723,34
NaleznoSci pod obseMacjq 0,00
Nale2noSci zagro2one 95 211 ,02

Bank centralne
Banki i oddzialy

instytucji
kredytowych

PrzedsiQbiorstwa Gospodarsiwa
domowe

niekomercyjne
dzialaiAce na

Qecz
gospodarstw
domowvch

Instytucje
samorzqdowe

Bez terrainu 415 306 31 22 862 36 946 0 0

do 1-iygodnia 0 14 301 422 I 115 211 6a2 610 0
od '1 tygodnia
do 1 miegiaca 0 20 500 000 25 589 1 100 364 14 235 82 045

1-3 miesiQcy 0 37 000 000 51 532 2 642 446 92 470 163 306

3-6 miesiQcy 0 3 000 000 1 123 43A 3 761 281 36 705 244 959
6 mieslQcy
do 1 roku 0 5 000 000 1 661 946 5 961 115 73 410 489 918

od 1-2 lat 0 0 373 036 B 176 137 146 820 910 236

2-5 lat 0 0 1 052 173 16 057 0S5 439 104 327 716

5-10lat 0 0 I 507 289 15 041 23B 357 884 5 346 480

10-20 lat 0 0 84 315 16149 471 0 0

powyZej 20 lat 0 0 4 656 804 0 0

SUMA 415 306,00 11'l 137 ,145,00 5 91't 287,00 73 794 139,00 1 'I 61 238,00 11 564 660,00
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Nale2noSci przeterminowane 0,00

5
DZIAI"ALNOSC ZWTAZANA Z
ZAKWATEROWANIEM I USLUGAMI
GASTRON OM ICZNYM I

2 033 924,28 451 658,44

Naleznogci normalne 77 220,15
NaleznoSci pod obserwacjq 1 102711,88
Naleznosci zagro2one 853 996,25

NaleZnoSci przeterminowane 853 996,25

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OCHRONA
NARODOWA; OBOWIAZKOWE
ZABEZPIECZENIA SPOT.ECZNE

11 564 660,00 0,00

NaleznoSci normalne 11 564 660,00
Nale2noSci pod obse|1\/acjq 0,00
NaleZnosci zagro2one 0,00
Nale2nosci przeterminowane 0,00

4. Uzgodnienia zmiany stanu rezerw celowych i odpis6w aktualizLrjqcych z tytulu ekspozycji, w tyrn
zaglozonych.

w zl.

TRESi
Stan na

pocz4tek roku
obrotowego:

Zwigkszenie Wyl(orzystanie Rozwiqzanie

Stan
rezerw nA

l{oniec rol(u
obrotolvego:

Wymagany
pozlonr
rezerw

celowych:
Rezerwy celowe
od nale2noSci
od sektora
niefinansowego,
w tvm:

2 540 59q,14 960 130,01 960 13 0,01

- w sytlacj]
normalnej

261 433,45 213 129,00 9,48 1qq 716,17 2',7 5 0'76.80 27 s 0'7 6,80

- Donizei standard[L 395 714.66 128 8 5s.72 414 2',15.5',7 51 943.69 58 351.12 58 J51.12
- watpliwe 86 46629 12 299 .77 346 261.02 18 45r.74 426 575.34 426 575.34
- stfacone 1796 984.74 10 061^93 1 598 527.68 68 i98.24 200 126.7 5 200 126.7 5
Rezerwy celowe od
naleZnoSci sektora
budzetowego
RAZEM: 2 540 s99.r4 424 6s2,42 -1 666 5s1.71 338 569.84 960 130.01 960 1i 0.01

TRDSE
Stan na

poczqtek
roku

obrotowego:

Zwigkszenie Wyl(orzystanie Rozwiqzanie

Stan odpis6w
aktualizuj4cych
na kouiec roku
obrotowego:

Wymagany
poziom odpis6w
aktualizujqcych:

Odpisy
aktualizuj4ce od
naleznoSci od
sektora
niefinansowego,
w ty[l:

20 4lq,l5 20 439,15

- w sytuacjl
normalnei 2 018,12 30'7,47 I381,52 l29,rl 329,13

- ponrZeJ

standaldu
9 507 ,1"/ 3 2',t 0,89 6 135,44 100,84 100,84

- w4tpliwe 10 s39 ,47 r 662,81 lid )/ R 5d) r) R atl t)

- stacone | 243
102.68

1230 889,15 1346,77 11 466,16 1t 466;7 6
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celowe od
naleznoSci
seklora
budZetoweso

RAZEM: 1265 767,44 -1 236 130,32 9 197,97 20 439,15 20 439,15

5 W 2017 roku Bank dokonal umorzenia wierzy,telnoSci \ry cigzax utworzonych rezerw na kwotq 12Zl2p8 z+.

XII. Ograniczanieryzykakredytowego

Stosowanie technik ograniczenia ryzyka kredytowego

Polityka i procedury d,otycz4ae ryzyka kredyowego, wyceny zabezpieczeh kredy'towych i zan4dzama
zabezpieczeni.ami oraz opis gl6wnych rodzaj6w zabezpieczef kedltowych przyjmowanych przez BanI<
zawade s4 w nastgpuj4cych uregulowaniach:
a) Polityce zarz4dzania ryzykiem kedt4owym na lata ZO17 -ZOlg,
b) Instrukcji Zasady zarzqdzanla tyzykiem kredyowym
c) Inshukcji prawny ch form zabezpieczenia wierzylelnoici w Banku Sp6ldzielczl,m w Grybowie,
d) Instrukcji Zasady klasyfikacji ekspozycji kedytowych i tworzenia rezerw celowych.

Bark przyjmuje zabezpieczenia zgodnie z ,,Instrukcj4 prawnych form zabezpieczenia wierzl,telnosci
w Banku sp6ldzielczym w G.ybowie" stosuiqc technikg ograniczenia ryzyka kredltowego polegai4ca na
pomniejszaniu podstawy tworzenia rezerw celowych, zastqpieni.a oceny sytuacji ekonomiczno - finansowe.l
lub klasyfilracjg do kategorii ,,normalne" zgodnie zRozporzqdzeniem Ministra Finans6w z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie zasad twolzenia rezerw celowych na ryzyko zwi4zane z dzialalnosci4 bank6w Dz. U.
2008 Nr235 poz. 1589 zp'2niejszymi, zmiarLami).

Jako podstawowe przyjgto do stosowania odpowiednio nastgpujqce zasady:

1. w odniesieniu do pojedynczej ekspozycji kedltowej preferowane jest stosowanie zasady
dywersyfikacji zabe zpieczefi w celu zmniejszenia ekspozycji Banku na ryzyko kedl.,towe;

2. preferowane s4 nastgpuj4ce rodzaj e zabezpieczeh:

1) hipoteka na nier.uchomo6ci mieszkalnej,

2) hipoteka na nieruchomoSci komercyjnej,

3) zdeponowane w Banku Srodki pienigzne (kaucja),

4) blokada mchunku lokaty,

5) zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej,

6) ptzewlaszazenie papier6w wartoSciowych enitowanych przez Skarb Paristwa lub Narodowy Bank
Polski,

7) przewlaszczenie r.zeczy ruchomej,

8) gwarancje udzielone przez banki, skarb pafstwa, BFG, iednostki samorzqdu terltorialnego,

9) polisy ubezpieczetiowe na Zycie, z kt6rych prawa zostaly przeniesione na Bank;

3 jakosc zaproponowanych zabezpieczef jest oceniana wedlug ich stanu, pl!,nnosci (zbywalnodci),
aktualnej wafiosci rynkowej oraz ich ewentualnego wptywu na wysokosc tworzonych rezerw celowycn;
istotnym elementem oceny jest szacunkowy przewidywany koszt postgpowania egzek\cyjnego, czy tez
koszt zaspokojenia roszczeri Balku w inny spos6b;

)1.



4. w przypadku zabezpieczeh osobistych bezwzglpdnie jest wymagane od osoby ftzycmei (r6wnreZ
wystgpujqcej w roli porqczyciela) udokumentowanie stanu maj4tkowego i sltuacji finansowej;

5. jakodi zabezpieczetia podlega okresowemu monitorowaniu w okresie trwania umowy kedytowel,
w spos6b pozwalaj4cy na okeSlenie jego aktualnej waftosci;

6. w przypadku udzielania ked,'t6w preferencyjnych z doplatami do oprocentowania ze Srodk6w ARiMR,
ustanowione ptawne zabezpieczenie powinno chroniC interesy Banku zar6wno zwi4zane ze zwrotem
kwoty kedltu jak r'wriez ograniczac ryzyko zwi4zane z ewentualn4 konieczrosci4 zwrotu doplat wraz
z odsed<ami:

w odniesieniu do przyjmowanych zabezpieczef w formie hipoteki i wycen nieruchomo$ci przyjmuje sig
nastgpuj4ce zasady:

1) preferowane jest przyjmowanie ostroznych wycen nieruchomodci, sporz4dzanycl.t przez
zaaprobowanego niezaleinego tzeczoznawcg maj4tkowego, charakteryzuj4cego sig dobr4 reputac;4
i wysok4 jako6ci4 sporz4dzanych wycen;

2) w oparciu o dotychczasowe do3wiadczenie akceptowane bgd4 wyceny sporz4dzate przez
dotychczasowych rzeczoz(rawa6w, kt6rzy wpisani sq na listg Centralnego Rejesfru Rzeczoznawc6w
Maj4tkowych prowadzona przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju,
w zwiTzkr z powyzszym Bank nie bgdzie tworzyl odrgbnej listy rzeczoznawc6w mai4tkowych
sporzqdzaj4cych wyceny nieruchomoSci;

3) w przypadku niemo2liwo6ci wyceny nieruchomoSci maj4cej charakler niestandardowy Bank nie bgdzie
przyjmowaC takiej nieruchomoSci jako zabezpieczenie;

4) wycena zostala sporz4dzona przez niezaleznego rzeczoznawcQ wedlug waftodci rynkowej,
a waftoSi rynkowa j est jasno i przejr4r3cie udokumentowana;

5) wycena powinna cechowai sig os oznosci4, tym niemniej w celu ustalenia realnych i rozs4dnych
warlo3ci, bgdqcych podstaw4 prawidlowych decyzji, rzetelnosd i wiarygodno5d przy1Qtych pnez
rzeczoznawcQ za+ozef i parametr6w podlega ocenie Banku;

6) aktualizacja *yceny nieruchomo6ci ma byi dokonywana przez niezalez11ego rzeczoz1awcQ, jezelr
istnieiq przeslanki wskazui4ce, ze warlosi nieruchomoici mogla istotnie obnizyi sig
w stosunku do og6fu cen rynkowych na rynku nieruchomo3ci;

7) w przypadkach ekspozycji w kwotach przekraczaj4cych 5Vo funduszy wlasnych Banl<u, aktualizacia
wyceny nieruchomo6ci j est dokonywana pfzaz niezalearlego rzeczoznawce co trzy lata;

8) nieruchomoSd zostaje odpowiednio ubezpieczona od szk6d;

9) watosci nieruchomosci, stanowi4c e zabezpieczenie ekspozycji kedytowych \,v kategodach ,,normalne,,
podlegaj4 regularnemu monitorowaniu nie rzad,ziej niz raz w roku w odniesieniu do zabezpieczenia na
nieruchomo6ci komercyjnej oraz gdy LtV ekspozycji kredytowej zabezpieczonej na nieruchomo6ci
mieszkalnej przewoaz:! 80%. w przypadku gdy Ltv dla ekspozycji kedytowej zabezpieczonej na
niemchomo$ci mieszkalnej jest nizsze niz 80% podlega monitol.owaniu co fzy lata;

10) warloSd nieruchomoSci jest monitorowana oraz weryfikowana w oparciu o dostgpne Zr6dla inforrnacji
oraz dokumenty przedkladane pzez kredltobiorcg;

1 1) w posiadaniu Banku znajdujq dokumenty potwierdzajqce, ze zabezpieazenie na nieruchomojci zostalo
prawomocnle ustanowlone;

12) mozliwe jest w przlpadkach tego wymagai4cych zlecenie rzeczoznawcy dohonania wyceny, w tym
wyceny ponownej.

WaIloSd ekspozycji przed i po zastosowaniu redukcji ryzyka kedyowego- wyliczenie i zestawienie kwot
dotyczqcych poszczegdlnych klas ekspozycji kedytowych.
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W pelni
skorygowana

wartoS6
ekspozycji

Podziat w pelni skorygowanej
ekspozycji pozycji pozabilansowych

przez wsp6lczynniki konwersji WartoS6
ekspozycji

Kwota
ekspozycji
wazoneJ

ryzykiem przed
zastosowanrern
wsp6lczynnika
Wsparcia MSP

Kwota
ekspozycji
wa20nej

ryzyl(em po
zastosowantu
wspdlczynnlka
wspafcia l\4SP

0% 20% 50% 100%

El(spozycje wobec
rzqd6w i bank6w
centralnych

42 363 308 42 363 308

El(spozycje wobec
samorzqd0w
regionalnych lub wladz
lokaJnvch

1'1 559 305 1r 559 305 2 311 A61 2 311 861

Ekspozycje wobec
podmiot6w sektora
Pubiicznego

790 790 158 158

Ekspozycje wobec
wielostronnych
bank6w rozwoiu
Ekspozycje wobec
organizacji
mi9dzynarodowvch

Ekspozycje wobec
instytucji 128 474 803 128 474 803 412 926 926

Ekspozycje wobec
przedsiqbiorstw 4 743 341 537 578 819 069 3 863 744 3 863 744 2 969 869

Ekspozycje detaliczne 68 802 208 715 722 695 212 67 382 025 51 189 849 51 189 849

Ekspozycje
zabezpieczane
hipotekami na
nieruchomo5ciach

I 940 386 13 700 1 349 853 I 254 499 I 254 499 7 325 435

Ekspozycje, kt6rych
dotyczy niewykonanie
zobawiAzania

508 825 0 0 508 825 520 999 520 999

Ekspozycje kapitalowe 1 885 542 1 BB5 542 1 885 542 1 885 542

Inne pozycje 12 104 829 12 104 829 B 498 354 B 498 354

280 343 337 I 267 000 3 864 134 277 397 670 77 937 932 75114 993

XIII. Aktlrva wolne od obci4Zeri

Sk+adnik aktyw6w jest traktowany jako obci4zony, jezelr zostal zastawiony lub podlega jakiejkolwiek formie
ustalef maj4cych na celu zabezpieczenie lub wspalcie jakoSci kredlowej transakcji bilansowej lub
pozabilansowej, z kt6rej nie moze on zostai swobodnie wycofany (np. w celu zastawiania dla potuzeb
finansowania), Wg. stanu na 31.12.2017 r. wszystkie aktywa Banku byly wolne od obci4Ze6.

XIV. Korzystanie z ECAI

Bank przy ustalaniu wag ryzyka ekspozycji kredytowych zgodnie z afiykutrem 13g Rozpor.z4dzenia (....) nie
stosuje ocen zewnQtrarych instytucji oce[y wiarygodnoSci kredyaowej (ECAI) cerlyfikowanych agencji
ratingowych, publikowanych na str.onie Europejskiego Ulzgdu Nadzoru Bankowego.

54



XV. Ryzyko operacyjne

W Banku ryzyko operacyjne definiowane jest jako ryzyko poniesienia suaty wynikaj4cej z niedostosowania lub
zawodnosci proces6w we\rynQtrzttych,I\dzi i system6w lub ze zd.aruei zewngtrznych obejmujqc r6wnie2 ryzyko
prawne. Zasadniczymi czynnikami ryzyka operacyjnego, kt6re sa nierozerwalnie zwi4zane z fonkcjonowaniem
Banku to: tealizowane procesy biznesowe, relacje z klientami, zasoby ludzkie, wspieraj4cy dzialalnoji system
informatyczny, czynnoSci zlecane na zewn4trz otaz zdarzenia zewngtrzne (awade, klgski zywiolowe), W zakes
tej kategorii ryzyka jest zaliczane ryzyl<o prawne, zwiqzune np. ze zmtanami w otoczeniu prawnym, brakiem
stabilnosci otoczenia regulacyjnego, brakiem odpowiednich regulacji wewngt, znych, czy tez brgdnymi
regulacjami wewn9trznymi, blgdami w zawaftych umowach, niekorzystnymi r.ozstrzygnigciami s4ddw.
Kategoria ta nie obejmuje ryzyka reputacji i ryzyka strategi cznego"kt6re zwrqzirne s4 z ryzykiem biznesowym.

Zestawienie koszt6w rzeczywistych brutto za 2Ol7 rok w podziale na rodzaje zdarzef i kategorie w ramach
rodzaju zdarzeniaprzedstawia ponizsza tabela ( w zl.)

Rodzaj zdarzenia

Koszt rzeczywisty
brutto w okresie

01.01.2017 -
31.12.20L7

Koszt potencjalny
w okresie

01,.07.2017 -
31.12.2077

Odzysk Liczba
zdarzefL

1, Oszustwa wewnetrzne 0,00 0,00 0.00 0
2, Oszustwa zewnetrzne
w tym w kategorii:

kadziez i oszustwo

- bezpieczeistwo system6w

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

8

5

3

3. Zasady dotycz4ce zatrudnienia
oraz bezpieczefistwo w miejscu
pracy

0,00 0,00 0,00 0

4.Klienci, produkty i normy
prowadzenia dzialalnoSci
w tym w kategorii:* obsluga klient6w, ujawnianie

informacji o klientach,
zobowiqzania wzglgdem
klient6w

| 732,16

| 732,16

0,00

0,00

1 732,1,6

| 732,16

7l

71

5.Szkody w rzeczowych aktywach
trwalych
w tlm w kategoriach:

- :u;ne zdarzenia

- klgski z)'wiolowe i inne
zdaruenia

34 774,71

34 774,77

0,00

0,00

0,00

0,00

37 217,04

31217,04

0,00 1

6.Znkl6 cenia dzialalnoSci
gospodarczej i awarie system6w
w tlm w kategorii:

systemy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

I

T.Wykonywanie transakcji, dostawa
i zarz4dzanie procesami
W tym w kategorii:

* wprowadzanie do systemu,
wykonywanie, rozliczanie i
obsluga transakcji

211,55

211,55

0,00

0,00

211,55

211,55

5

5

SUMA 36 718,48 0,00 J3 160,75 110
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W 2017 t ok-u wyst4pilo 110 zd.avei opelacyjnych, kt6re wygenerowaly koszty rzeczywiste brutto w wysoko3ci
36718,48 zl. Kwota odzysku wyniosla 33 160,75 zl. Koszty netto wyniosly 3 557,j3 zL

Bank w celu ogtaniczania ponoszenia koszt6w oraz uniknigcia zdarzeri operacyjnych w przyszloSci podejmuje
szereg dzialai mityguj4cych, maj4cych na celu stale ograniczanie ryzyka operacyjnego m.in. poprzez:

- strul(urg olganizacyjn4 dostosowan4 do zarz4dzana ryzykiem operacyjnym i zapobiegajqc4
powstawaniu konflikt6w interes6w, odpowiedni4 politykg kadrowa, szkolenia,

- zasady fekutacji i zapewnienie ci4gloSci pr.acy na stanowiskach kluczowych,
- oceng ryzyka opetacyjnego przed wprowadzeniem nowych pr.odukt6w i system6w,
- programowe zabezpieczenia IT,
- systematyczr'ly rozw6j technologii irformatycznych, bezy:iecny i niezakl6cony przebieg proces6w

bankowych,

- zapobieganie praniu pienigdzy,

- ochrong fizyczna, i zabezpleczeua techniczne,

- bezpieczeilstwo pracownik6w i klient6w Banl<u oraz zasob6w materialnych Banku,
- system zan4dzania ci4gloSci4 dzialania dla proces6w krytycznych,
- bteZ4cE akttalizacjg um6w ubezpieczenia,

- zlecanie czynno$ci bankowych na zewnqtrz ( outsoufcing),
- pokycie koszt6w, strat przez ptacownik6w winnych zaniedbafl,
- rezerwy celowe i fundusze na ryzyko,

- alokacjg kapitalu na ryzyko operacyjne ( wym6g kapitalowy).

Podstawowe informacje i cele zarz4dzania ryzykiem operacyjnym, opis sposobu identyfikacji, porniaru,
monitorowania i rapollowania ryzyl<a oraz rozwtqzania organizacyjne w tym zakresie zawarle s4 w pkt. III
niniejszej infolmacj i - Cele i zasady zar z4dzania ryzykiem.

XVI. Ekspozycje kapitalowe nie uwzglgdnione w portfelu handlowym

Na dzjef 3112.20i7 r. Bank Sp61dz1'dczy w Glybowie posiada nastgpuj4ce akt)ryva finansowe (instrumenry
italowe):

Lp. Aktywa finansowe Wartoii bilansowa w zl.
na dziefL 31.12.2017 r,

1 Akcje Banlru Polskiej Sp6ldzielczoSci S.A. w Warszawie 1 471742,05

2.
Udzial w Sp6ldzielni Handlowo-Produkcyjnej Skladnica
w Grybowie 3 000,00

3. Udzialy w SOZ BPS 5 000,00

Zasady wyceny aktyw6w i pasywdw ujQte s4 w "Zasadach rachunkoworici Banku Sp6ldzielczego w Gr.ybowie', .

Posiadane na dzief 31.12.201'7 r. zaangazowania kapitalowe Bank wycenial wg ceny nabycia z uwzglg4nieniem
odpis6w aktualizacyjnych. Bank nie stosowa+ na przestrzeni minionego lol<u obrachunkowego zmiany sposobu
wyceny tych aktyw6w. Bank lrie dokonywal l6wniez odpisdw z t],tulu utr aty wafiosci instlunentdw
kapitalowych o charakterze udzialowym. Nie dokonywano przeszacowania waltoSci posiadanych zaanga1owai
kapitalowych.

w uzranym kapitale nie ujmowano 2adnych zmian wynikaj4cych z dokonanej wyceny zaangazowai
kapitalowych w innych podmiotach.

Na dziei 31 12.2017 r. Bank nie posiadal instrumentdw kapita+owych bgd4cych przedmiotem obrotu
gieldowego.
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Bank nie poni6str straty z wczeSniejszej sprzedaZy lub likwidacji posiadanych inshument6w kapitalowych.

XVIL Ryzyko stopy procentowej (portfel bankowy)

Ryzyko stopy procentowej to obecne lub potencjalne zagrozenie dla wyniku finansowego oraz posiadanych
kapital6w, wynikaj4ce z niekozystnego wplywu zmian st6p procentowych w konsekwencji wrazliwoSci bilansu
Banku.

Bank przeplowadza pomiar ryzyka stopy plocentowej dla produkt6w bilansowych i pozabilansowych
wraZliwych na zmiany st6p procentowych, pomiar ma chalakter calogciowy i obejmuje wszystkie jednostki
organizacyjne Banku.

Na podstawie dotychczasowych doSwiadczefl wystgpuj4ce w Banku ryzyko stopy procentowej posiada charakter
istotny, jego profil obejmuje nastQpujEce kategorie:

l) ryzyko niedopasowania termin6w przeszacowania,
2) ryzykobazowe,
3) ryzyko opcji klienta,
4) ryzyko lcrzywej dochodowoSci,

przy czym skladowe, tj. ryzyko niedopasowania termin6w przeszacowania i ryzyko bazowe
w najwigkszym stopniu wplywajq na poziom zmian w',niku odsetkowego.

Ryzyko przeszacowania aktyw6w i pasyw6w wraZliwych na zmiang oprocenlowania oraz ryzyko bazowe
wynikaj4ce z podfela kedytowego opaltego o stawki Banku i stawki rynku migdzybankowego generuj4 g16wn4
ekspozycjg Banku na ryzyko stopy procentowej.
Pomiar ryzyka stopy procentowej uwzglgdnia wplyw zmian st6p procantowych na wynik finansowy Banku,
koncentrui4c sig na wyniku odsetkowym, w reracji do poziomu uznanego kapitafu, a takze
w por6wnaniu do wyniku odsetkowego, Analiza ryzyka stopy procentowej przeprowadzata jest dla wszystkich
walut l4cznie w przeliczeniu na PLN z uwagi na nisk4 skalg dzialalnodci walutowej.
Przy ocenie ryzyka przeszacowania i ryzyka bazowego analizie podlega wielkosd i charakter niedopasowania
termin6w przeszacowania aktyw6w, pasyw6w i pozycji pozabilansowych wr.azliwych na zmiany st6p
procentowych. Dla potrzeb spol'z4dzenia luki temin6w przeszacowania przyjmuje sig, Ze termin pzeszacowanta
dla aktyv6/pasyw6w wrazliwych o stalej stopie jest r6wny terminowi zapada.lno(ict/wymagalnoScr, a termrn
przeszacowania dla aktyw6Vpasyw6w wrazliwych o stopie zmiennej jest r6wny terminowi zmiany
oprocentowatla.

Przy ocenie ryzyka opcji klienta uznaje sig za istohre skorzystade przez klienta Banle z prawa do wczesniejszej
splaty rat kedyt6w oraz prawa do zerwania depoz)'tu terminowego przed terminem wymagalnoSci, dlatego dla
pomiaru tego rod,zaju ryzyka wykorzystywane s4 wskaZniki zrywalnodci dla depoz',t6w terminowych
i wczesniejszej splaty kred}'t6w. WskaZnik zrywalnosci depozy,t6w w analizowanym miesi4cu obliczany jest
jako iloraz kwoty depozt46w zerwalych w danym miesi4cu i przy zastosowaniu 7 dniowej karencji od momentu
odnowienia w przypadku jego wycofania do wafiosci bazy depozltowej na datg analizy w ujgciu procentowym.
Wskaznik przedterminowej splaty ked)'t6w w analizowanyn miesi4cu obliczany jest jako iloraz kwoty
splaconych kedyt6w przed terminem w danym miesi4cu przy ustalonym wyprzedzeniu splaty na 30 dni do
waxtosci poftfela ked),towego na datg analizy w ujgciu procentowym,

Przy ocenie ryzyka Wzywej dochodowosci analizie podlega relacji pomigdzy stopami procentowymi
odnosz4cymi sig do r62nych termin6w, a dotycz4cymi tego samego rynku lub indeksu; relacja ta zmienia sig,
kiedy ksztalt kzyrvej dochodowo3ci dla danego ryntu ulega splaszczeniu lub ulega odwr6ceniu w wyniku,
kt6rego stopy k6tkoterminowe bgd4 wyZsze od st6p dlugoterminowych.

W celu ksztahowania poz4danego profilu ryzyka oraz jego kontoli, zastosowanie posiada wprowadzory
mechanizm linit6w. Limity podlegaj4 monito|owaniu oraz okresowej (rocznej) weryfikacj i, przy czym mo2hwa
jest wiQksza czQstotliwo56, wslotek wystqpienia takiej konieczno$ci,

Bank dokonuje pomi.aru ryzyka stopy procentowej z miesigczn4 czpstotliwodciq, a jego wl,niki prezentuje
Zarz4dowi w okesach miesigcznych, natomiast Radzie Nadzorczej w okresach kwartalnych.
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W ramach pomiaru ryzyka stopy procentowej w poftfelu bankowym przeprowadzane sq w okesach
miesigcmych testy warunk6w skajnych maj4ce na celu m.in. ustalenie wptlwu naglej i nieoczekiwanej zrrrany
poziomu st6p procentowych o 200 p.b. na wynik odsetkowy w reracji do uznanego kapitalu. wyniki testdw
wykorzystywane s4 przy ocenie profilu ryzyka, w procesach biezqcego zatz4cJzania ryzyktem, planowania,
oceny adekwatno$ci kapitalowej oraz weryfikacji poziomu limit6w wewngtrznych.

v/g danych r\a 31.12.2017 r. oszacowany wg przyigtej wewnptrznie metodologii poziom zmiany wyniku
odsetkowego w sytuacji szokowych spadk6w lub wzrostdw st6p procentowych przy zmranre st6p procentowych
( o 200 p.b, i o 100 p.b.) przedstawia sig nastgpujqco:

Na dzieri 31 12.2017 r. Bank narazony byl na ryzyko niekorzystnej zmiany wyniku odsetkowego
w przypadku spadku st6p procentowych. Potencjalna regatywna zmiana wyniku odsetkowego dla szokowego
spadku st6p procentowych o 200 p.b. (test warunk6w skajnych) wyniosla 16,5% uznanego kapitalu, przy
maksimum ustalonym na poziomie 20o/o uzoanego kapitalu. W sltuacji potencjalnego wzrostu st6p
procentowych o 200 p.b. zllriana wyniku odsetkowego stanowila 3,0% uznanego kapitah.

Zmiana wartosci ekonomicznej Banu na skutek zmian st6p procentowych o 200 p.b. jako % funduszy wlasnych
wynosi 0,49%

Bank w ramach ryzyka stopy proceltowej narazony jest w szczegdlnoSci na ryzyko bazowe (czyli
nier6wnomiemej zmiany st6p w poszczeg6lnych segmentach bilansu). Wynika to ze struktury aktywdw
i pasyw6w. w aktywach oprocentowanych dominuj4 pozycje o oprocentowaniu zalezrym od stawek rynle
miEdzybankowego, kt6re stanowily 93,6% aktyw6w odsetkowych. w pasywach dominui4 pozycle
o oprocentowaniu zaleLtym od decyzji Banku, ktdre stanowily 100% pasyw6w odsetkowych. Generuje to
ryzyko bazowe i wrazliwoSi na nier6wnomierne zmiany stawek bazowych.

XVIIL Ryzyko plynnoSci

Gl6wnymi zaloZeni ami w zakresie zarzqdzanta ryzykien plynnoSci Banku s4:

l) utrzylnanie wiarygodno$ci Banku, dzigki zapewnieniu adekwatnego poziomu plynnoSci - zdolnojci do
rermrnowego wywr4zywania sig w spos6b optymalny z bie24cych i przyszLych zobowrqzah.

2) zapobieganre wystgpowaniu sltuacji lflyzysowej poprzez identyfika cie zagtozeh oraz zarz4d,zanie we
wlasciwy spos6b ryzykiem, w tym utrzymywanie adekwatnej strur(ury bilansu Banku, zapewniaj4cej
jednoczeSnie uzyskiwanie zadowalaj4cej rentownoSci.

Funkcjonuj4c w ramach Systemu ochrony zrzeszenia Bps (Ips), Bank posiada dodatkowe mozliwojci
w zarzqdzaniu ryzykiem plynnoSci, w szczeg6lnosci j ako:

l) mozliwosi uzyskania finansowania w ciqgu dnia operacy.lnego oraz dfugoterminowego
w postaci lokat, dopuszczalnego debetu w r.ach'nku bieZqcym w ramach przyznanego limitu,2) dostgp do oferowanych produkt6w w zakesie lokowania nadwyzek drodk6w finansowych poprzez
przy.lmowanie depozyt6w, sprzedaz bon6w pieniqZnych i ska.bowych papier6w wafio$ciowych
zakupionych na rynku,

3) moZliwoSi dokonywania zasileri i przyjmowania odprowadzeri got6wki,
4) no2liwo6i skorzystania z rczI\czef dewizowych.

Lp. TreSd 200 p.b. 100 p.b.
I Oszacowana zmiana wyniku odsetkowego przy

wzoscie st6p procentowych 486.8 tys.21. 265,2 tys. zI.

2. Oszacowana zmiana wyniku odse&owego przy spadku
stdp procentowych -2 722,8 rys. z+. 1 332,1qs, z+.

Na dzieir 31.12.2017 r. Bank posiadal przyznany i|lmrt
w wysokoSci 10 mln zl.
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Dzigki uczestnictwu w zzeszeniu, mozliwe jest pozyskanie awalyjnego finansowania co stanowi dodatkowy
elenent zabezpieczenia plynnosci. zav4dzai4c ryzykiem ptynnosci, Bant tak ksztalluje swoi4 shuklurg
plynnosciow4, aby samodzielnie utrzym)'lvad zdolnosi do prowadzenia brez4cei dzialalnosci, bez koniecznodci
korzystanla z hurtowego finansowania w d.luzszym terminie.

WSrdd gl6wnych Zr6del ryzyka, ktdre Bank monitoruje jest:
l) nadmierne niedopasowanie termin6w platnosci aktyrv6w i paswd\ry (ryzyko niedopasowania),
2) niedob6r Srodk6w po stronie aktywnej bilansu,
3) koniecznodi dokonania naglych wyptat po shonie pasywnej bilansu (niestabilnosd depozyt6w),
4) brak zapewnienia zasobu aldyw6w plynnych oraz zapasowych Zr6del finansowania,
5) czynniki zewrrQtrzne (utrata zaufania klient6w, zmiany przepis6w prawnych, mog4cych wplyn4e na

poziom depozlt6w w Banku).

Proces finansowania Banku, zostaje w gl6wnej mierze opafiy o wlasne zr6d1a, tj. bazQ depozytowa podmlotow
niefinansowych oraz jednostek budzetowych. Korzystanie z obcych 2r6del w postaci przyjgtych lokat oraz
zaci4gnigtych kedlt6w (pozyczek) powinno posiadad charakter sporadyczny.

w celu zabe4)ieczenia pfmnosci wielkosd aktyw6w p,rynnych zostaje utrzy'nywana powyzej poziomu 20yo
w relacji do sumy bilansowej, Powyzszy cel, jest r eahzowany d,ziEki zasadzie rtxzymywania aktyw6w plynnych
w postaci portfela papier'dw latwo zbyivanych, charar<teryzui4cych sig niskim stopniem ryzyka (bony pienigzne
NBP) oraz lokat skladanych w BPS sA. w utrzymywaniu i regulowaniu prynnosci aspektem uwzglgdnranym
w spos6b istotny jest rentownosi transakcji na rynkach pienigznych i papier6w waftosciowych. Aktywa prynne
Banku na dzief 31.72.2017 r. wynosz4 103 327,30 tys. zl.

Bank do aktyrv ptynnych zalicza (waftosi wg stanu na 31.1 2.2017 r.):
1) papiery warloSciowe - bony pienigzne NBp _ 40 993,25lys. zI,
2) Srodki utrzymywane na rachunkach biezEaych, zlotowym i walutow ym _ 36"71 tys. z),
3) lokaty zlo^one w BPs s.A. z terminem zapadar,osci do l miesiqca wr4cznie (zrotowe

i w walucie) 39 900,87 lys. zI.
4) Srodki na rachunku depozytu obowi4zkowego _22 396,41tys. zI.

W celu kszaltowania optymalnego poziomu plynno3ci i ograniczania narazenia na ryzyko zostajE ustalone
nastgpuj4ce limity:

1) Luka plynnosci k6tkoterminowej (nadzorcza miara Ml) - minimalna wartosi 0,00 (bezwzglgdnie
obowi4zuj4cy),

2) wsp6lczynnik plynnosci k6tkoterminowei (nadzorcza mi.ara M2) - minimarna wafiodc 1

(bezwzglgdnie ob ow i4zuj4cy),
3) Wsp6lczynnik pokycia aktyw6w niep,lynnych, funduszami wlasnyni (nadzorcza miara M3) _

minimalna warto6i 1 (bezwzglgdnie obowi4zuj4cy),
4) Wsp6lczynnik pokycia akty.r,v6w nieplynnych i aktyw6w o ogr aniczonej plynno3ci, funduszami

wtasnlmi i Srodkami obcymi stabilnymi (nadzorcza miara M4) - minimalna warlosd 1 (bezwzglgdnie
obowiqzuj4cy),

5) minimalny udzial aktyw6w ptl,nnych w sumie bilansowej _20%,
6) maksymalna wielkoS6 zobowi4zaf pozabilans. udzielonych w odniesieniu do sumy bilansowej 10%,7) maksymalny udzial poftfela kedytowego w sumie bilansowej _ 70%,
8) relacja wielko6ci bazy depozytowej do podfela kedytowego minimum 130%,
9) maksymalny udzial depo4t6w ,,duzych,, w depozltach og6+em _ 20yo,
10) minimalny udzial depoz)'t6w stabilnych w bazie depo zr4owej _ 45yo.
11) Minimalna waftodi wskaznika LCR - 0,80; aktywa ptynne / wyplyvy - wptywy ograniczone do 75%

wyptyw6w.

Bark dokonuje identyflkacji wszelkich zag:ozeft zwiqzanych z ryzyki.em uftaty plynnosci i na ich podstawie
ustala zalozenia do przeprowadzania test6w warunk6w skajnych, polegaj4cych na sprawdzeniu sy,tuu"ji *jut i.j
znalazlby sig Bank w przypadku zaistnienia sluacji nieoczekiwanej i jednoczesnej koniecznogci 11trzymama
nadzorczych miar plymo$ci na wymaganym przepisami prawa poziomie.
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Przeprowadzany test warunk6w skrajnych zaldadai4cy nagty spadek bazy depozytowei (zobowlqzan biez4cych
i terminowych od seklora niefinansowego i budzetowego) o 2\yo, przy jedr\oczesnym zalozeniu koniecznodci
utrzymania wartosci wskaZnika udziah; sumy podstawowej i uzupelniaj4cej rezerwy plynnosci w sumie
bilansowej na poziomie 0,20 wykazat, 2e \a dziefl 31.122017 r. wskaznik ten zostal dotrzymany. Wyniki testu
warunk6w skajnych wykorzysty'wane s4, przy szacowaniu dodatkowego wynogu kapitalow ego z trtDl\ ryzyka
plynnoSci. Wym6g kapitalowy na pokrycie ryzyka ptymo3ci rozumiany jest jako dodatkowy koszt utrzymanra
wskaZnika udziafu sumy podstawowej i uzupelniaj4cej rezerwy plynnoSci w sumie bilansowej na mininalnym
wymagalnym poziomie, przy za+oleni' \ryyzej wymienionych warunk6w skajnych. poniewaz po
przeprowadzeniu testu wskaznik ntrzymyv/a+ sip powyZej w).maganego minimalnego stanu, nie wyst4pila
koniecznosd alokowania kapitalu na ryzyko plyrmosci.
Ponadto Bank przeptowadza test warunk6w skrajnych zaklad,aj4cy utrzymanie minimalnej warloSci wskalnika
LCR na poziomie 0,8 przy jednoczesnym odplywie 20% wadosci aktyw6w plynnych. wynik testLL wyl<azal, ze
wskaznik LCR a dziefl 31.12.2017 r. trrzymywar sig powyzej wymaganego stanu, wigc z tego tyturu nie
zachodzila pottzeba alokowania kapitalu na ryzyko ptynnosci,

Bank przeprowadza w okresach kwartalnych nastgpuj4ce testy warunk6w skajnych:
a) *.azliwo6ci w ramach kt6rych wykonywany jest pomiar wplywu zmian poszczeg6lnych parametr6w

mako- i mikrootoczenia lub pomiar wplywu czynnik6w wewngtrznych na pozioni ryzyka plynnodci;
b) scenariuszowe - w ramach kt6rych wykonyrvany jest pol4czony pomiar wplywu zmian ftznyah

paramefi6w makro- i mikrootoczenia na poziom ryzyka plynnodci;

c) odwr6cone w .amach kt6rych wykonywany jest pomiar maksymalnej mozliwej zmiary
poszczeg6lnych pozycji stanowi4cych o plynno6ci Banku, plzy kt6t ej zachowany zostanie minimalny
poziom wskaZnika LCR.

2) Podstaw4 do budowy test6w scenariuszowych s4 scenariusze warunl<dw skajnych, okeglone w testach
wrazliwosci o char akterze..

a) wewngtrznyrn, ktdrl m i s4:

. ufiata zaufania do Banku.

o spadek jako3ci aktyw6w - wrost kedltdw pzeterminowanych,
o wyplyw 6rodk6w kanalami innymi niz fl.adycyjne (Internet),
. koniecznoSi realizacji zobowiqzah pozabilansowych;

b) systemowym, kt6rymi s4:

o kryzys wizerunkowy, wynikaj4cy ze spadku zaufania do instltucji finansowych,
o efekt drugiej rundy,

. agresywne zachowania konkurencji _ ,,wojna depozltowa, ,

o zakl6cenia dzialania system6w p+atniczych i rozliczeniowych.
wyniki test6w warunk6w skrajnych, o kt6rych mowa powyzei, stanowi4 podstawQ do budo*y plan6w
awaryjnych oraz procesie decyzyjnym w ramach zarz4dzania plynno$ci4 biez4c4.

w ramach sprawozdawczosci wewngtznei, informacje w ustalonym zawesre, z przyjgt4 czgstotliwoscia s4
sporz4dzane dla Nadzorui4cego czlonka zarz4du, zatz4dt oraz Rady Nadzorczej. celem sporz4dzanych
informacji dla Zarz4dtt oraz Rady Nadzorczej jest umozliwienie tym organom dokonanie oceny w obszarze
plynnosci oraz podejmowanie prawidlowych decyzji. Informacja jest sporz4dzana z uwzglgdnieniem
odpowiednio zmian w czasie (dynamiki), a prezentowane dane liczbowe, opatzone s4 zwiQz+4 interpretacjq oraz
wnioskami.

W 2017 r. funkcjonowal system raporlowania:
o dlaZarz4du - miesipcznie,
r dla Rady Nadzorczej - kwartalnie.

z pnnktn widzenia zarz4d,zania plynnosciq Banku najwazniej sza jest attaliza poziomu p{ynnojci
w ujgciu k6tko- i Srednioterminowym. Zgodnie z Uchw at4 nr 386/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia
17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wi4z4cych banki nolm plynnoSci Bank dokonuje kalkulacji nadzorczych
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miar plynnosoi na kazdy dzieri sprawozdawczy. Normy te dotycz4 plynnosci kdtkoterminowej Ml, M2 oruz
dlugoterminowej M3, M4.

w celu obliczenia powyzszych wska2nik6w Bank grupuje aktywa plynne do dw6ch kategorii aktywdw: A1
aktyw6w ptynnych obatczonych bardzo niskim ryzykiem oraz ,{2 - akt).w6w p.lynnych obar.czonych niskin
ryzykiem.

Kategoria Al obejmuje:
. got6wkg w kasach, skarbcu i bankomatach,

' naleznosci od BPS sA, z terminem plat'osci do 7 dni z wyl4czenien kwoty rezerwy obowi4zkowei, d.
rachunek biez4cy zlotowy (bez rachunkdw funduszy obligatoryjnych i celowych), r.achunki bieZ4ce
w walucie olaz lokaty zlotowe i w walucie,

. inshumenty dluzne o niskim ryzyku w kwocie mozliwej do uzyskania w ci4gu 7 dni, tj. bony pienigzne
NBP wg warto$ci uwzglgdniajqcej pomniejszenie o dyskonto,

' dodatnia r62tlca migdzy wartoSciq salda rezerwy obowiqzkowej na dzief sprawozdawczy a wafto3ci4
salda rezerwy obowi4zkowej, kt6ra musialaby zostai utrzymara od nastQpnego dnia bilansowego do
ostatniego dnia okresu utrzymywania rezerwy obowi4zkowej, aby Srednia warlosi salda 6rodk6w
rezerwy obowi4zkowej w calym okresie osi4gngla poziom rezerwy wymaganej w ptzypadkach
korzystania ze Srodk6w rezelwy obowi4zkowej.

Kategoria A.2 obejmuje:
. naleznosci od BPS s.A. z terminem plat'odci powyzej 7 dni i do 30 dni - tj. lokaty zlotowe

i w walucie,

' instrumenty dluzne o niskin ryzyku w kwocie moZliwej do uzyskania w okresie poyryze.j'7 dni i do 30
dni - bony pienigzne NBP wg wartosci uwzglgdniaj4cej pomniejszenie o dyskonto,

o Srodki na rachunlo depozltu obowi4zkowego,
r nalezne odsetki od Srodk6w na rachunku depo4tu obowi4zkowego.

Kalkulacjg nadzolczych mial plynnoSci na dzief 31.12.2017 r. przedstawia pon j\sza tabela.

Nadzorcze mia ry plyn no6ci Wartosi
minimalna WartoSd

M1 Luka plynnoSci kotkoterm jnowej 0,00
41 588,98

tys. z+

M2 Wsp6lczymik plynnodci k6tkoter.minowej 1,00 |,63

M3 Wsp6lczymik pokrycia aktyw6w nieplyrlych funduszami wtrasnymi 1,00 1,66

M4
Wsp6lczynnik pokycia akt1r,v6w nieptynnych i aktyw6w o
ograniczonej pllmodci, funduszami wlasnymi i Srodkami obcymi
stabilnymi

1,00 2,07

Zgodnie z wymogami nalozonyni przezRozporzvd,zenie CRR Bank oblicza w kaZdym dniu roboczym wskaZnik
LCR, kt6ry obrazuje w jakim stopniu Bank jest zabezpieczony przed. sy4uacj4 skajn4, kt6ra utrzynuje sig pr.zez
30 dni, wynikajqc4 z zal<llcenta r'6wnowagi pomigdzy wplywani i wyplywami p]ynno6ci. Dane do obliczenia
wskaZnika wedlug stalu na dzief 3 1.12.2017 r. przedstawiono w ponizszej tabeli.

Wskaznik LCR WartoSd

Aklywa plynne 5105) O1 rlc zl.

lYyplywy
31 267 ,60 tys. zl.
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Wpfywy 10 528,56 tys. zl,

Wp\rvy ograliczone 10 528,56 tys. 21.

Wskazrik LCR 2,56

W celu posiadania pelnej oceny strukturalnej posiadanych aldyw6w i pasywdw, dokonuje sig analizy
urealnionego rozkladu ich zapadalnoSci/wymagalnodci w poszczeg6lnych przedzialach czasowych obliczaj4c
wskaZniki luki plynnoSci, kt6r'e zaprezentowano w ponizszej tabeli,

w tys. il.

Lp. Wyszczeg6lnienie A V1SIA
powyzej 1

dnia do 7 dni
powyzej 7 dni

do 1 m-ca
powyzej I m-
ca do 3 m-cy

powyzej 3 m-
cy do 6 m-cy

powyzej 6 tn-
cy do 12 mcy

I
Urealnione aktywa
og6lem wg temin6w
zapadahoSci

22 282,18 61 834,90 44 496,27 46 084"30 9 67 2,06 1',7 832,93

2
Urealnione pasywa
og6lem wg temir6w
wymasalnoSci

79 9',73,45 t1 524,)8 27 042,02 24 e94,89 21 733,67 20 139,61

3 Luka plynnodci -57 69t,27 44 310,51 1'.7 444 t a 21 089,42 -12 061,61 -2 J06,68

4
Skumulowana luka
ptynnoSci -13 380,76 4 073,49 25 t62,91 13 101,30 t0 794,62

5 WskaZnik luki 0"28 1,6 5 1,84 0,45 0,89

6
Skumulowany
wskaznik luki 0,2 8 0,86 1nl 1,17 1,08 1,06

wielkosi analizowanych wskaznik6w ryzyka plynnosci na dzrei 31.12.201i r., ksztaltowala sie rastgpuj4co:

Rodzaj limitu
WartoSd

minimalna
/maksymalna

WartoSd

Wskazrik udzialu aktyw6w plynnych w sumie bilansowej
(akt,'r,va pllnne / aktywa netto )

ll;L:liL.20ok 37,52y0

Wskaznik udziafu zobowi4zair pozabilansowych w surrrie bilansowej
(zobowlqzania pozabilansowe / aktywa netto)

max. 70Yo 1,87%

WskaZnik udzialu portfela kedytowego w sumie bilansowej
(porlfel kredyowy / akt,'\jva netto)

max. 70ok 33,57%

Wskaznik relacji bazy d.epozytowej do portfela kedyowego
(baza depozl4owa / potfel kedltowy)

min. 130% 272,67%

Wskaznik udziafu duzych depoz,.t6w w bazie depozlrowej
(du2e depozy4y / baza depo4towa)

max.20Yo 14,11%

WskaZnik udzialu depozyt6w stabihiych w bazie depozytowej (osad w bazie
depo4,towej)

min. 45ok 66,10%
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XIX. Ekspozycja na pozycje sekurytyzacyjne

Bank nie posiada ekspozycji sekulytyzacyjnych.

Gryb6w, dnia 19 lipca 2018 roku

Zarz4d Banku
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