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OSWIADCZENIE ZARZADU

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

oSwiadcza, Ze ustalenia opisane w ,,Informacje dotycz4ce ryzyka, adekwatno6ci kapitaloifej oraz w

zakresie podlegaj4cym oglaszaniu Banku Sp6ldzielczego rr'r' Grybowie wedlug stanu na dziefi

31.12.2018 r." sq adekwatne do stanu faktycznego, dajq pewno56, Ze stosowane systemy zarzqdzanra

ryzykiem s4 odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii Banku (CRR art.435 pkt. 1lit. e) oraz,

Ze system zarz4dzania ryzykiem jest dostosowany do wielkodci i profilu ponoszonego ryzyka (CRR

art. 435 okt. I lit. fl.

Stanowisko: Imig i nazwisko:

Prezes Zarz4dn Antoni Fyda

Wiceprezes Zarz4du Antoni Klimontowski

Wiceprezes Zarz7du Jaroslawa Rydzanicz

Wiceprezes Zarzqdu Wieslawa Wodarz

Podpis:

Gryb6w. dnia I I lipca 2019 roku



I. Dane og6lne o Banku

Niniejsz4 informacjE sporz4dzono na podstawie Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr

575/2013 z dnia 26 czenvca 2013 w sprawie w;'rnog6w ostoznoSciowych dla instltucji kredyowych i firm
inwestycyjnych (zwanego dalej Rozporz4dzeniem CRR) oraz zgodnie z:

. Ustaw4 Prawo bankowe, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem art. 1 1 1a,

. Rozporz4dzeniem Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 06 marca20l7r. w sprawie systemu zarzqdzania

ryzykiem i systemu konfioli wewngtrznej, polityki wynagrodzert. oraz szczeg6lowego sposobu

szacowania kapitalu wewngtrznego w bankach,

o Rekomendaciq,,M" KNF, dolycz4c4 zaru4dzania ryzykiem operaryinym w bankach,

. Rekomendaci?,,P" KNF, dotyczqcT zarzqdzania ryzykiem plynnodci finansowej bank6w.

Niniejszy dokunent stanowi realizacjg Polityki informacyjnej Banku Sp6ldzielczego w Grybowie

\a?rowadzonej Uchwal4 Zarz4du Nr 97 /2018 z dnla 29.11.2018 r. oraz zatwierdzonej Uchwal4 Rady Nadzorczej

Nr 35/2018 z dnia21 .12.2018 r.

Bank udostgpnia osobom zewngtrznym, w szczeg6lno$ci Klientom Banku informacje o charakterze

jakoSciowym i ilodciowym dolyczqce profilu ryzyka Banku, funduszy wlasnych, wymog6w kapitalowych,

polityki w zakesie wlmagrodzeh oraz wszystkie poni2sze informacje na podstawie danych w ujgciu

indywidualnym. W zakesie ujawnianych informacji Bank nie uznal informacji za nieistofne, zaslrzezone lnb
poufte, od ujawniania kt6rych by odstqpil.

Dane prczentowane w Informacji sporzqdzone zostaly wedfug stanu na dziei 31 .12.2018 r.

l.

3.

4.

5.

Bank Sp6ldzielczy w Grybowie z siedzibq 33-330 Gryb6w, Rynek 13 wpisany jest do Rejestn:

Przedsigbiorc6w Krajowego Rejesfiu S4dowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla Krakowa

Sr6dmiescia w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod munerern KRS

0000020987. REGON 000499548. Nrp 738-00-09-530.

Ba* funkcjonuje w ramach Zrzeszenia BPS. Bank w grudniu 2015 roku podpisal umowg o przystqpieniu

do Sp6ldzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS 0PS), kt6ra stanowi system ochrony w rozumieniu

Ustawy z dnta 22 grudnia 2015 r. o funkcjonowaniu bank6w sp6ldzielczych, ich zrzeszaniu sig i bankach

nzeszajqcych. Celem systemu jest zape\arienie plyruroSci i wyplacalnoSci kazdego jego uczestnika.

Przedmiotem dzialalnoici Systemu Ochony Zrzeszenia jest takze realizowanie audytu wewngtrznego

wobec czlonk6w oraz monitorowanie, szacowanie i kontrola ryzyka dzialalnodci czlonk6w Sp6ldzielli.

Bank Sp6ldzielczy w Grybowie na dziefi 31.12.2018 r. nie posiadal udzial6w w podmiotach zale2nych nie

obj gtych konsolidacj4.

Podstaw4 prawnq prowadzonej dziatalnosci sq:

' Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w 57512013 z dnia 26 czerrnca 2013 r. w
sprawie wymog6w ostroznoSciowych dla instltucji kedytowych i firm inwestycyjnych, zmieniaj4ce

rozporzldzenie (UE) w 648/2012,

' D)relctywa Paxlamentu Europejskiego i Rady 2013136NE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunk6w

dopuszczenia instytucji kedytowych do dzialalno6ci oraz nadzont ostro:hoSciowego nad insrytucjami

kedytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniaj4ca dyrektywg 2002187 lWE i uchylaj4ca dyrektyrvy

2006 | 48lWE 2006 / 49 /WE,
. Ustawa,,Prawo Balkowe" zdnia29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.z20l7 rokt, poz.1876i.t),
r Ustawa o funkcj onowaniu bank6w sp6ldzielczych, ich zrzeszaniu si g i bankach nznszajqcych z dria 22

grudnia 2015 roku ( Dz. U. 22015 roku, poz.2170),

'UstawaPrawoSp6ldzielczezdniaTstycznia20l6roku(Dz.U.z2016roku,poz.2lj.t),
t Statut Banku Sp6ldzielczego w Grybowie,
. Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 6 marca2017 r. (Dz-lJ 22017 roV,u, poz. 63'7)

W 2018 roku Bank Sp6ldzielczy w Grybowie prowadzil dziatalno$( w ramach struktury organizacyjnej

poprzez sie6 14 plac6wek nizej wymienionych.:

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



- Punkt Obstugi Klienta;33-332 Florynka - Sklep Delikatesy Centrum,

- Punkt Obsfugi Klienta; 33-330 Gryb6w, ul. Grunwaldzka 29,

- Pukt Obsfugi Klienta;33-325 Kru2lowa Wy:hra 250,

- Punkt Obslugi Klienta; 33-333 Ptaszkowa 505,

- Punkt Obslugi Klienta; 33-331 Sfr'ze 597,

b) Oddzial w Bobowej; 38-350 Bobowa, ul. Wggierska 19,

- Punkt Obslugi Klienta; 38-350 Siedliska - Szkola Podstawowa,

c) Oddzial w Konerneji33-322 Korzenna 505,

- Punkt Obslugi Klientar 33-323 Lipnica Wielka 189 - Pawilon GS,

- Punl<t Obstugi Klienta;33-322 Stacja Paliw MOBRUK,

d) Oddzial w USciu Gorlickim; 38-315 U5cie Gorlickie 177,

- Punkt Obslugi Klienta; 38-312 Ropa PIac Firmy Transportowej BOG-TRANS,

- Punkt Obslugi Klienta;38-313 Snietnica 72.

6. Funkcje kontrolne sprawuje Rada Nadzot'cza Banku Sp6ldzielczego w Grybowie, w kt6rej sklad wchodz4

na dziei 31.12.2018 r. nastgpuj4ce osoby:

1) Marian Chronowski Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej

2) Alicja Kipiel Z-caPrzewodniczqcego Rady Nadzorczej

3) Antoni Motyka Seketarz Rady Nadzorczej

4) Maria Cyprowska Czlonek

5) Ludwik Grybel Czlonek

6) Eugeniusz Janusz Czlonek

7) Jan Klocek Czlonek

8) Dorota Korbelak Czlonek

9) Adam Krok Czlonek

10) Jan Krok Czlonek

11) Stanislaw Michalik Czlonek

12) Stanislaw Szeliga Czlonek

13) Stanislaw TabiS Czlonek

14) Piotr Wasula Czlonek

Bankiem zarz4dza 4 osobowy Zarzqd w nastgpujAcym skladzie:

1) Antoni Fyda Prczeszan4dt

2) Antoni Klimontowski Wiceprezes Zarz4dt:

3 ) Jaroslawa Rydzanicz Wiceptezes Zanqdl
4) Wieslawa Wlodarz Wiceprezes Zarzqdl

7. \'l 2018 r. odbylo sig 70 posiedzef ZarzTlu Banl<t oraz 9 posiedzerl Rady Nadzorczej. Na czterech

posredzentach Zarzqdu zostaly podjgte przezZarz4d decyzje dotyczqce kwestii wynagrodzerl w Banku.

8. Bank 4odnie ze Statutem prowadzi dzialalnoSd na terenie wojew6dawa malopolskiego, nie dziala poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Zgodnie ze statutem Bank Sp6ldzielczy, dzialaj4c w interesie swoich czlonk6w, prowadzi obsfugg bankow4

os6b fizycaych, os6b prawnych orazjednostek nie posiadaj4cych osobowo6ci prawnej.

Bank wykonuje lub moze wykonyrvaC nastgpujqce czyffro6ci bankowe - za zgodq KNF i zgodnie ze

Statutem:

a) przyjmowanie wktrad6w pienigznych ptratnych na z4darie lub z nadej6ciem oznaczonego terminu oraz

prowadzenie rachunk6w tych wk1ad6w,

b) prowadzenie innych rachunk6w bankowych,

c) udzielaniekred).t6w,

d) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych,



e) przeprowadzaniebankowychrozliczeripienigZnych,

f) udzielaniepozyczekpieniQinych,

g) operacje czekowe i wekslowe,

h) wydawarie kart platniczych oraz wykonyr,vanie operacji pr4y ich uzyciu,

i) nabywanie i zbylvanie wiezytelno6ci pienigznych,

j) przechorywanie przedmiot6w i papier6w wartoSciowych oraz udostgpnianie skrytek sejfowych,

k) udzielanie i potwierdzanie poryczefi,

l) prowadzenie skupu i sprzeda2y wartoSci dewizowych,

m) po$redniczenie w dokonylvaniu pruekaz5w pienig2nych oraz rozliczefi w obrocie <lewizow)ryn.

Przekazy pienigZne dokonywane s4 za po3rednicfwem Barku Zrzeszajqcego.

Bank Sp6ldzielczy wykonuje lub moze wykonywad r61t'niez nastgpuj?ce czynnosci:

a) obejmuje lub nabywa akcje i prawa z akcji, tdzialy imrej osoby prawnej i jednostki

uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,

b) dokonuje, na warunkach uzgodnionych z dluznikiem, zamiany wierzylelno$ci na skladniki maj4*u

dluznika.

c) nabyrva i zbyrva nieruchomo$ci,

d) Swiadczy uslugi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych,

e) Swiadczy uslugi finansowe w zakresie:

- dzialaho6ci akwizycyjnej narzecz otwarfych funduszy emerflalrrych,

- po6rednictwa przy zawieraniu um6w ubezpieczeniouych,

f) po$redniczy w zawieraniu um6w w zakresie Swiadczenia uslug cerryfikacyjnych.

10. Bank na dzief 31.12.2018 r. zatr:udnia+ 74 os6b na 73,50 etatach.

I l. Ohoty Banku za 2018 r. wynosily t4cznie 39 561 449 580,28 zl w tlm: bilansowe 39 322 770 43'/,16 zf,;

pozabilansowe 238 679 143,12 zI.

12. Zysk brutto na dzief 31.12.2018 r. wlarosil I 83 8 929,28 zl, a rysknetto 1 428 228,28 21.

13. Podatek dochodowy 2a2018 r. wynosil4l0 701,00 z+.

14. Stopa zwrotj'r z akrywbw obliczona jako iloraz zysku netto do sumy bilansowej na dzief 31.12.2018r.

wynosila 0,49%.

15. Bank w 2018 roku nie otrzymal finansowego wsparcia pochodz4cego ze Srodk6w publicznych.

16. Na podstawie zawartych um6w dwa podmioty zewngtrzne $wiadcz4 uslugi na zecz Banku z dostgpem do

informacji chronionych tajemnic4 bankow4, to jest SoftNet Sp. z o. o. w Krakowie (uslugi na rzecz systemu

informatycaego BS) oraz Rhenus Data Office sp. z o. o. w Piaseczrie (usfugi w zakresie odbioru

i niszczenia dokumentacji i no5nik6w d anych przeznaczonych do zniszczenia)

17. Dw6ch czlonk6w Zarz4du Banku pelni funkcje Dyrektora Oddzialu Banku.

18. W Banku funkcjonuje ,,Regulamin dokony,vania ocen odpowiednioSci czlonk6w Zarz4du" Banku

Sp6ldzielczego w Grybowie. Oceny dokonuje Rada Nadzorcza. Ocenie odpowiednioSci podlega kazdy

z kandydat6w/czlonkfw ZNz4du oraz Zarzqd. jako organ kolegialny. Celem oceny jest stwiefdzenie, czy

poszczeg6tri czlonkowie Zarz4du. z osobna oraz Zarz4d. kolegialnie daj4 rgkojmig ostroznego i stabilnego

zarzqdzania Bankiem, a takze czy posiadaj4 wiedzg, doSwiadczenie i umiejgtnoSci niezbgdne do realizacji

zatzqdzania ryzykiem oraz czy ich reputacja osobista nie stwarza zagrczgnia dla ufiaty reputacji Banku.

Zgodnie z procedurami zostala dokonana ocena indy,vidualna poszczeg6lnych czlonklw Zan4$t
i kolegialna Zafl4du. Wszyscy Czlonkowie Zarz4du posladajq dobrq reputacjg, wl,rnagan4 wiedzg

oraz doswiadczenie zawodowe, niezbgclne do prawidlowego zarzqdzania Bankiem i ka2dy z czlo*6w
Zarz4du rtzyskal absolulorium Zebraria Przedstawicreli za 2018 rok. Postanowienia ,,Regulaminu

dokon)'\tania ocen odpowiednioSci czlonkdw Rady Nadzorczej" maj4 zastosowanie zar6rvno w odniesieniu

do kandydat6w na czlonk6w Rady Nadzorczej 1ak i czlonkdw Rady Nadzorczej wybranych i pelni4cych te

funkcje w okesie kadencji 2016 - 2019 roku. Komisja ds. Oceny odpowiedniolci ZebraniaPrzedstawicieli

w dniu 18.06.2019 roku stwierdzila, ze wszyscy czlonkowie Rady Nadzorczej BS w Grybowie, a tak2e

Rada Nadzorcza jako organ kolegialny spelniajq kyterium odpowiednio3ci. Czlonkowie Rady Nadzorczej



posiadajA wiedzg oraz doSwiadczenie, niezbpdne dla prawidlowego os4du spraw Banku, ich indywiduaine

kompetencje uzupekriajq sig, zapewniaj4c odpowiedni poziom sprawowania kolegialnego nadzoru nad

dzialalnoSci4 Banku.

19. Rada Nadzorcza Banku Sp6ldzielczego w Grybowie na podstawie przedlozonych przez Zarz4d, oraz

Stanowisko Audytu Wewngtrznego spmwozdaf, dotycz4cych poszczeg6lnych obszar6w dzialalnoSci

Banku, jak r6wniez w oparciu o wlasne ustalenia wlmikaj4ce ze sprawowanej funkcji nadzorczej, wydala

poqtywnq opinig o stosowaniu w Banku w 2018 roku przyjgtych zasad ,,Polityki stosowania zasad ladu

korporacyjnego". Peha he$i oceny Rady Nadzorczej zosta+a zamieszczona pod adresem:

www.bsgr)/bow.ol w zakladce o Banku > Zasady ladu komoracyjnego.

20. W Banku w 2018 r. funkcjonowal Komitet Audltu, w ktdrego sklad wchodz4 nastgpuj4cy czlonkowie

Rady Nadzorczej Banku:

l) Jan Krok - Przewodnicz4cy Komitetu

2) Jan Klocek

3) Alicja Kipiel

4) Piotr Wasula

21. Bank z uwagi na skalg dzialania nie utwozyl w ramach Rady Nadzorczej komitetu ds. ryzyka, nie zostal

r6wnie2 powolany komitet ds. wynagrodzef.

22. Przeplyw informacji dotyczqcej zarz4dzania ryzykami kierowanej do Zasz4dl oraz Rady Nadzorczej w

Banku jest sformalizowany i objgty ,,lnstrukcj 4 Zasady sporz4dzania informacji zaruqdczej" okeSlaj4c4

m.in.: czqstotliwo6d, zakes, odbiorc6w i terminy sporz4dzania sprawozdaf i rap ort6w d,otycz4cych ryzyka.

Systemem informacji zarz4dczej s4 objgte wszystkie rodzaje ryzyka ]uz]irane przez Bank za istotne. Zakes

i czgstotliwo5d raportowania jest dostosowana do skali naraZenia na ryzyko, a tak2e zmiennoSci ryzyka,

zapewniaj4c mozliwoSd podejmowania decyzji oraz odpowiedniej reakcji w przypadku zmiany ekspozycji

na ryzvko.

il. Po,litykawynagrodzef

Realizuj4c zapisy zawar1'e w Rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie

system\ zarz4dzania ryzykiem i systemu konroli wewngtrmej, polityki wyragrodzef oraz szczeg6lowego

sposobu szacowania kapitafu wewngtrznego w bankach (Dz.U.22017 r. poz. 637); Bank wprowadzil ,,Politykg
wynagrodzef" okeSlaj4c4 stale skladniki w;,nagrodzenia oraz zmienne skladniki wynagrodzenia. Podlega ona

zatwierdzenit przez Radg Nadzorczq Banku.

\Vdrozenie oraz realizacja polityki wynagrodzeri po dlega nie rzadziej niZ raz w roku niezaleznemu przegl4dowi

dokonpvanemu przez Stanowisko ds. Zgodnodci. Raport z przegl4du przedstawiany jest Radzie Nadzorczej

w ramach wewngtrznego raportowania informacji zarz4dczej.

Rada Nadzorcza w oparciu o przedlozone informacje w ramach wewngtrznego raportowania, dokonuje

corocznej oceny realizacji polityki wynagrodzef. Ocena jest przedkladana Zebrariu Przedstawicieli w ramach

rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z jej dzia\alnof,ci.

Zarzqd Barku dokonuje corocmej weryfikacji zasad Polityki. Aktualizacja ffeSci na podstawie wytycznych

Zzrz4dts. jest dokontrvana przez Pracorvnika Starowiska Organizacyjno - Kadrowego. Modyfrkacja Polityki

podlega zatwierdzeniu przez Radg Nadzorcz4.

Bank w oparciu o zaptsy wlw Rozporz4dzenia, stosuj4c zasade proporcjonalnoSci oraz bior4c pod uwagg

rozmiar i ryzyko prowadzonej dzialalnosci oraz istobrosd wplywu poszczeg6lnych stanowisk na profil ryzyka

Banku do os6b zajmujqcych stanowiska kierownicze (istotne) zalicza sig czlonk6w Zarz4du i Gldwnego

Ksiggowego.

Czlonkom Zaxzqdt moze by( przyznane wynagrodzenie zmienne (premia uznaniowa - rvyplacana

w okesach kwafalnych), k6rej wysoko5d dla Czlonk6w Zarz4du ohe|la Rada Nadzorcza a dla Gl6wnego



Ksiggowego Zatzqd, bior4c pod uwagg naktad i efekty pracy os6b zajmuj4cych stanowiska kierownicze oraz

dobr4 sytuacjg ekonomiczno-finansow4 Banku, pozwalajqc4 na przyznanie wynagrodzenia zmiennego.

Wynagrodzenia zmiennego dla w/w os6b nie przyznaje sig lub zmniejsza sig je proporcjonainie za okres,

w ktorym Bank prowadzi dzialalno3i ze stratq lubjego wyplatajest zmniejszana bqdZ wstrzymywana w sytuacji

powstania straty bilansowej b4d2 gro'by jej nast4pienia albo powstania niebezpieczehstwa niewyplacalnosci lub

utfaty plynnosci.

Wynagrodzenie zmienne jest wyplacane po przyznaniu w caloSci w got6wce, gdy sq spelnione l4cznie

nastgpujqce warunki

. wynagrodzenie zmienne przyznane osobie zajmuiqcej stanowisko istotne nie moze bye wyisze niz 30oA

wynagrodzenia wyplaconego w kwartale, za kt6ry wyplacanejest wynagrodzenie zmienne,

. l4czna kwota wyplaconej premii uznaniowej osobom zajmuiqcym stanowiska istotne w Banku za dany

rok obrotowy nie moZe prueUJoczye wraz znarz\tami 27o funduszy wlasnych,

. lTczna kwota wyplaconej premii uznaniowej osobom zajmui4cym stanowiska istotne w Banku za dany

rok obrotowy nie moze pzekroczya wnz z nazutami l5% wyniku finansowego brutto Banku za rok

za kt6ry jest wyplacana.

Wyp{ata pzyznanego wynagrodzenia zmiennego dla os6b zajmuj4cych kierownicze stanowiska podlega

odroczeniu na okfes trzech lat w przypadku, gdy nie zostanie spelniona jedna z wyzej wymienionych

przeslanek.

WysokoSi zmiennych skladnik6w wynagradzania w odniesieniu do kaZdej osoby, zajmuj4cej stanowisko istotne

nie moZe byi wyzsza, ni:U wartoSc 1009/. stalych skladnik6w wynagrodzenia tej osoby.

Ocena wynikow pracy czlonkdw Zarz4du dla celow podjgcia decyzji o przyznaniu wynagrodzenia zmiennego

dokonywanajest w oparciu o kryteria ilosciowe ijakoSciowe z uwzglgdnieniem izachowaniem ciqgloSci okresu

trzyletniego, licz4c od daty na ktdr4 dokonywana jest ocena. Oceny efeK6w pracy Czlonk6w Zarz4du Banku
- dokonuje Rada Nadzorcza, a oceny efekt6w pracy Gl6wnego Ksiggowego dokonuje Zarz?d Banku.

Kryteriami ilodciowymi oceny efekt6w pracy Zarz4du s4:

dynamika zysku netto,

. rentowno5i aktyw6w (ROA),

. zwrot z kapitalu wlasnego (ROE),

. jako66 pofifela kredytowego,

o wskaZnik dynamiki depozyt6w og6lem,

. wskaZnik pokrycia ekspozycji z rozpoznan4 r:ftratq wartosci rezerwami celowymi,

. l4czny wsp6lczynnik kapitalowy,

. wskaZnik dzwigni finansowej,

. wskaznik C/1.

. wskaZnik plynno6ci LCR.

Ocenie podlega stopieh wykonania w/w wskaZnikow w odniesieniu do planu finansowego w poszczegdlnych

latach podlegajqcych ocenie oraz w stosunku do zaloT€h pzyjQtych na dany okres kwanalny.

Decyzja o przyznaniu zmiennych skladnik6w w okreSlonej wysoko6ci jest podejmowana, gdy wadosci

wskaZnik6w zostaj4 zrealizowane w co najmniej 90% ich zaloZonej wielkosci.

I(ryteria j akosciowe oceny czlonk6w Zar.zqdu obejmujq:

. uzyskaneabsolutorium,

. pozytywna ocena rgkojmi nalezytego wykonywania obowi4zk6w - w my6l Prawa bankowego,

uzyskana ogdlna dobra ocena realizacji zadai (w tym handlowych) zawartych w planie finansorvym na

dany rok obrotowy.

Oceny efekt6w pracy Cl6wnego Ksiggowego d,okonuje Zarzqd Banku w oparciu o kyteria niefinansowe,

odzwierciedlaj4ce realizacjg cel6w i naloZonych zadan, wynikaj4cych z pelnionej funkcji.
Zagregowane informacje na temat wynagrodzefi.

Wartosd wynagrodzeri czterech Czlonkow ZarzTdu i Gldwnego Ksiggowego za rok obrotowy 2018 wynosila:



. 767 726,88 zl wynagrodzenie stale,

c 136 424,63 zl wynagrodzenie zmienne wyplacone w postaci Swiadczef pieniE2nych.

Wyplacone wynagrodzenie w formie zmiennych skladnik6w stanowilo 17,17%o wynagrodzenia stalego.

W 20 | B r. przyznane zmlenne skladniki wynagrodzeh zostaly wyplacone i nie podlegaly odroczeniu w czasie.

Wartosi platnosci zwi4zanych z zakonczeniem pracy (odprawy emerytalne) wynosila: 274'lIl,84 zl ( w tym dla

cz+onk6w Zarz4dn 193 629,36; natomiast dla innych pfacownik6w 8l 082,48).

096lna kwota wyplaconych wynagrodzeri dla pozostalych 69 pracownik6w (bez os6b zajmuj4cych stanowiska

kierownicze) za rok obrotowy 2018 r. wynosila 4 113 854,85 zl.

IIL Cele i zasady z rz4dzani^ ryzykiem

Zarz4dzante ryzykiem w Banku odbywa sig zgodnie ze ,,Strategi4 zarzqdzania ryzykiem,, oraz

w oparciu o odrgbne polityki/strategie zarz4dzania poszczegdlnymi rodzajami ryzyka. Podstawowe zasady

dotycz4ce za:rz4dzania istotnymi rodzajami ryzyk zawarte s4 w Instrukcjach regulujqcych po szczegolne ryzyka.

DzialalnoSi bankowa obci4zona jest wieloma rodzajami ryzyka. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do

koncentrowania uwagi na powstaj4cych zagro2eniach, poszukiwania form obrony ptzed, zagro1eniami

i dostosowywania dzialalnoici do zmieniaj4cych siq warunk6w zewngtrznych. Ostroznosciowe podejmowanie

ryzyka, oznacza utzymywanie racjonalnej r6wnowagi pomiQdzy prowadzeniem dzialalnoici przychodowej

i kontrolowaniem ryzyka.

Podstawowe zadania systemr zan4dzania ryzykiem to:

. dostarczanie adekwatnej informacjina temat wielko6ci ryzyka ijego profilu,

r podejmowanie dzialai redukuj4cych ryzyko ijego skutki.

Strukrura zarzqdzania ryzykiem uwzglgdnia zasadg r ozdzielenia funkcj i zarzEdzania ryzykiem i zadafr w zakresie

dzialalno6ci operacyjnej.

W procesie zarz4dzama ryzykiem w Banku kluczow4 rolg spelniajq nastQpujqce organy Wznaazone komdrki

orgamzacy jne oraz pracownicy.

I ) Rada Nadzorcza petni funkcjQ nadzorcz4 systemu zarz4dzania ryzykiem oraz ocenia jego adekwatnoii

i skutecznoSi; zatwierdza strategie / polityki, strukturg organizacyjn4, zasady adekwatno6ci kapitalowej;

2) Komitet Audytu pelni funkcjg monitolowania oraz opiniodawcz4 systemu zarz4dzania ryzykiem

i systemu kontroli wewngtrznej na potrzeby dokonywania przez Radg Nadzorczq ocen tych systemdw,

3) Zarz4d Banku odpowiada za caloksztah funkcjonowania systemu zarzEdzania ryzykiem, w tym

opracowanie, praktyczne stosowanie i aktualizacjg pisemnych uregulowai (polityk, insttukcji,

procedur), wprowadzenie adekwatnej struktury organizacyineii

4) Nadzoruj4cy Czlonkowie Zarz4du lKierownicy - ponosz4 odpowiednio odpowiedzialnoSi pionow4 za

wyznaczony przez Zarz4d obszar dzialalnoSci i ryzyka bankowego, sprawuj4 bezpoSredni nadz6r nad

realizaci4 przydzielonych zadai wykonywanych przez podleglych pracownik6w w ramach obydwu

poziom6w organizacji zarz4dzama ryzykiem, a takze sprawujq kontrolQ wewngtrzn4 (czynnoSci

monitorowania w lamach funkcji kontroli);

5) Pracownik Stanowiska ds. Ryzyka Kredytowego pelni funkcje: analitycznq, doradcz4 i sprawozdawczq.

monitoruje profil i poziom ryzyka kredytowego, analizuje wplyw bancassurance na ryzyko kredytowe

oraz reallzacjg wyznaczonych cel6w, opracowuje projekty regulacji wewngtrznych oraz wykonuje

zadania w zakesie szacowania kapitalu wewngtrznego w obszaze tego rodzaju ryzyka;

6) Pracownik Stanowiska ds. Analiz i Ryzyk Bankowych pelni funkcje: analitycznE, doradczE

i sprawozdawcz4 w stosunku do Zarz4du Banku, monitoru.je poziom poszczeg6lnych rodzaj6w ryzyka

(opr6cz kredytowego, walutowego, operacyjnego, braku zgodnoSci i bancassurance) oraz realizaclg

wyznaczonych cel6w, wykonuje zadania w zakresie szacowania kapitalu we\'r'ngtrznego, opracowuje

projekty regulacji wewngtrznych dotycz4ce zarz4dzania w/w ryzykami i adekwatnosci kapitalowej;

7) Pracownik Stanowiska ds. Ryzyka Operacyjnego pelni funkcje: analitycznE, dondcz4 i sprawozdawcz4



wyznaczonych cel6w, opracowuje projekty regulacji wewngtrznych, jak r6wniez wykonuje zadania

w zalcesie szacowania kapitalu wewngtrznego w obszarach w rodzaj6w ryzyka i w obszane

bezpieczef stwa hformacji.

Pracownik Stanowiska ds. Analiz Kredlowych \4ykonuje zadania w zakresie monitorowania

i anallzowania tyzyka zaangazowaf ked',towych (okesowego niezaleinego przegl4du i klasyfikacji)

oraz sporz4dzania sprawozdawczo6ci dla pohzeb zewngtrznych;

Pracownik Stanowiska ds. Zgodno3ci wykonuje zadania nakierowane na zapewnienie zgodno5ci, w ty'rn

o charakterze kontroln).rn monitorowania pionowego mechanizm6w kontrolnych oraz w zakesie

zar zqdzania ry zykiem braku zgodnosci..

Szczeg6lorvy zakres zadai i kompetencji poszczeg6lnych uczestnik6w procesu zostaje okeSlony w odrqbnych

instrukcjach, dotycz4cych poszczegolnych rodzaj6w ryzyka istotnego oraz pracowniczych kutach zadafl

i odpowiedzialnoSci.

Proces zarz4dzania ryzykiem istotnym obejmuje nastgpuj4ce standardowe dzialania:

o gromadzenie informacji i identyfikacjg ryzyka,
o pomiar (w tym w warunkach skajnych),

. monitorowarie,

. limitowanie,

. kontrolowarie ryzyka,
o plany awaryjne (utrzymania ci4gloSci dzialania),

. raportowaniewewngtrme,

. stosowanie narzgdzi redukcji ryzyka

3,1. Ryzyko kredytowe

Celem stategicznym w zakesie zarz4dzania ryzykiem kredl,towym jest utrzlmywanie stabilnego

i a6wnowa2onego pod wzglgdem jako$ci i iloSci poffela lced)'towego r6wnoczeSnie cechuj4cego sig wysok4

dochodowosci4 oraz bezpieczeristwem rozumianym jako minimalizacja ryzyka wystqpienia kedl6w
zagrozonych.

W celu zapewnienia odpowiedniej do profilu ryzyka Banku jako5ci aktpv6w ked)towych, Bank zarz4dzz:

ryzykiem kedltowym, ryzykiem koncenfiacji zaangrtowafi, ryzykiem ekspozycji kedlowych
zabezpieczonych hipotecznie, ryzykiem detalicznych ekspozycji kedytowych, ryzykiem rezydualnyrn .

W Barku obowi4zuje scenfalizowany model zarz4dzania ryzykiem kredltowym, w kt6rym uczestnicz4:

1. Rada Nadzorcza: sprawuje nadz6r nad systemem zarz4d,zatia ryzykiem kedyowym, ocenia jego

adekwatnosd i skutecznof' oraz nadzoruje realizacjg polityki zarz4dzania ryzykiem kredyorvym w tym
polityki zarzadzania ryzykiem detalicznych ekspozycji ked)towych
i. zabezpieczonych hipotecznie jej zgodnoS6 z planem firansowym Banku, zat\\lerdza og6lny poziom

ryzyka akceptowalny przez Bark.

2. Zarz4d,BNtku kieruje biez4c4jego dzialalno6ciq ijest odpowiedzialny za odpowiednie uksztattowanie i
zu z4dzanle dziatalnoSci4 kedyow4, poprzez :

a) realizacjg wymaczonych przez Radg Nadzorcz4 cel6w sfrategicznych w zakesie zarz4dzania

ryzykiem kedlowym w Banku, ujgtych w polityce zarz4dzania ryzykiem kedfowym;

b) oceng i je6li zachodzi taka konieczroSC poprzez weryfikacjg poprawno$ci funkcjonowania

systemu zarzqdzaria ryzykiem detalicmych ekspozycji kredytowych;

c) prowadzenie dzialalnoSci Banku zgodnie z zasadami oke6lonyni w Polityce kedltowej;

d) ustanowienie szczeg6lowych pehromocnictw i limit6w kredlowych dla pracoumik6w

uczestnicz4cych w procesie kr.edytowym;

e) zatwierdzanie \4ysokosci wewngtrzrych limit6w koncenuacji;

8)

q\
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f) uchwalenie wewnghmych regulacji i procedur dotyczqcych zarz4dzanra ryzykiem
ked).towym w Banku,

g) podejmowanie decyzji kedytowych zasfzezonych do jego kompetencji;

h) podejmowanie d.ecyzji d,otycz4cych klasyfikacji ekspozrycji w przypadku zastosowania

kyterium terminowosci splaty oraz w przypadku zastosowania kyterium oceny sytuacji

ekonomicmejl

r) przekazywame Radzie Nadzorczej okesowych informacji z zalrlesu zarzqdzania ryzykiem

kredytowy.

3. Prezes Znzqdu, nadzon$e obszar ryryka kedyowego, w t,.m ryzyka detalicznych ekspozyc;r

kedytowych i zabezpieczonych hipotecznie Banku poprzez :

a) nadz6r nad sporz4dzaniem sprawozdaf z zakresu dzialaino5ci kedytowej i windykacyjnej

Banku, kontroli wewnqtznej;

b) akceptacjg sprawozdai / raport6w z informacjami sporz4dzan5,rni przez podlegle bezpoSrednio

kom6rki organizacyjne,

c) sporz4dzanie rocmej informacji z dzialalnoSci Banku, realizacji Strategii i polityki dla Rady

Nadzorczej i Zebrania Pzedstawicieli (ZP);

d) opiniowanie uregulowari wewngfmych w zakesie ryzyka kedytowego.

4. ZaslQpca Prezesa ds. Kredlt6w sprawuje nadzor nad realizacjq zasad polityki w zakesie dzia{alnosci

kedytowej oraz nad obszarem dzialalnoSci kedytowej, w q/m pzestrzeganiem limitdw i kompetencji,

administrowaniem kedytami.

5. Stanowisko ds. Ryzyka Kredltowego;

a) projektuje politykq kedytow4 w czgsci dotycz4cej ryzyka kedytowego, w rym

w zakresie zarz4dzania detalicznych ekspozycji kredyowych i ekspozycji kredyowych

zabezpreczonych hipotecznie, restrukturyzacji i windykacji, limit6w, przy wsp6lpracy z

nadzoruj 4cym Czlonkiem Zar z4d,t,

b) inicjuje doskonalenie standard6w zarzqdzania ryzykiemkedltowym,
c) opracowuje projekty regulacji wewngtraych w zakesie dzialalno6ci kedyowej i ryzyka,

dokonuje okesowych weryfikacji regulacji wewngffznych w zakresie ryzyka kedltowego -
dokony.wanie przegl4du i modyfikacji,

d) weryfikuje dokumentacjg kedytow4 znacmych zaangalowaf kedytowych (powy2ej

ustalonego progu) pod kqtem kompletnoici i akceptacji ryzyka hansakcji,

e) weryfikuje oceng zdolnoSci kedltowej oraz proponowanych zabezpieczeh z\acznych

zaangazowai kedytowych (powyzej ustalonego progu),

f) dokonuje pomiaru i monitorowania ryzyka portfela kedytowego, przeprowadza testy warunk6w

skajnych zgodnie z wewngtmymi procedurami,

g) gromadzi i analizuje informacje ksztaltowania sig rynkowych cen zabezpieczefi, w tym

nieruchomoSci zgodnie z przyjgtymi procedurami,

h) opraco*uje infomacjg zaru4dcz4 z obszaru dzialalnoSci kedytowej i ryzyka dla Zav4du I

innych odbiorc6w wskazanych prznz ZNzqd.

6. Stanowisko ds. Windykacji;

a) dokonuje klasyfikacji ekspozycji podlegaj4cych wyl4cznie kryterium terminowo5ci splaty,

dokonuje wyceny i stosuje pomniejszenia z E/tulu mbezpieczett, lworry irozwiqzuje rezerw

celowe i odpisy akualizuj4ce - zgodnle z procedw4,

b) przygotowuje wnioski o zniang klasyfikacji do nizszych grup ryzyka ekspozycji

podlegajqcych kryterium terminowosci splaty,

c) przygotowuje wnioski do S4du o nadalie klauzuli *ykonalnoSci wystawionym bankowym

tytulom egzekucyj nym,

d) opracouuje informacjq zarz4dczq dla potzeb Ztz4du z dzialalnoici restmkturyzacyjnej i -

windykacyjnej.

7. Stanowisko ds. Analiz Kredfowych:
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a) dokonuje okresowych ocen kedltobiorc6w wg kryterium sltuacji ekonomicznej, wadoSci

zabezpieczei i proponuje klasyfikaciQ zaangazowa^ ked)towych Barku - zgodnie z przyjgtq

procedur4 przeglqdu i klasyfikacji ekspozycji,

b) monitoruje i analizuje s)'tuacjq ekonomiczno - finansow4 kedytobiorc6w

zakwalifikowanych do kategorii o obnizonej jako6ci,

c) przygotowuje wnioski o zniang klasyfikacji do ni2szych Wp ryzyka na podstawie

obowi4zuj4cych @eri6w - zgodnie z procedur4.

Polityka i procedury dotycz4ce ryzyka kedyowego, wyceny zabezpleczei loedytowych iizarzqdzania

zabezpiecze\iam). oraz opis gt6wnych rodzaj6w zabezpieczeri kedyowych przyjmowanych,przez Bank

zawarte sq w nastgpuj4cych uregulowaniach:

a) Polityce zarz7dzania ryzykiem kredlow)'m na lata 2019-2021,

b) Inshukcji Zasady zarz4dzariaryzyklem kedytoqan, 
r

c) instrukcji prawnych form zabezpieczenia wierzytelno6ci w Banku Sp6ldzielczym w crybowie,

d) Instrukcji Zasady klasyfikacji ekspozycji kedytowych i tworzenia rezerw celowych.

3.2. Ryzyko ptynno5ci i finansowania

Ptl,nno$C finansowa jest to zdolnoSC do finansowania aktyrv6w i terminowego wywiqzywania siq

z zobowi4zai w toku normalnej dzialalnoSci Banku lub w innych warunkach, kt6re moina przet\idziet, bez

koniecznoSci poniesienia sff aty.

Gl6wnymi celami strategicmymi w zakesie zarz4dzania ptlmnosciq sq:

l) utrzymanie wiarygodnosci Banku popzez zapewnienie adekwatnego poziomu plynnosci - zdolnosci do

terminowego wywi44.rvania sig w spos6b optymalny z bi ez4cych i, przyszlych zobowiqzaft,

2) zapobteganle wystqpieniu sytuacji kryzysowej poprzez identyfikacjg zagroLei oraz zarz4dzanie we

wla3ciwy spos6b ryzykiem, w tlm utrzymywanie adekwatnej struktury bilansu Banku, zapewniaj4cej

jednoczednie uzyskiwanie zadowalaj4cej rentownoSci (wlniku finansowego).

Jako podstawowe zadar:ia dIa realizacji cel6w przyjmuje sig:

l) ci4gle powigkszanie bazy depozytowej podmiot6w niefuransowych, w szczeg6lno6ci os6b fizycznych,

w t,,m poprzez prowadzenie dzialari marketingowych oraz wdrazanie no*ych produkt6w depozytowych;

2) ksaaftowanie i uhzymlnvanie optymalnej stluktwy depozyt6w, oparlej na depozlach stabilnych,

3) ksaaltowanie optymalnej struktury bilansu oraz poziomu i struldury akryw6w ptynnych, adekwatnych do

potrzeb plymoSci,

4) efektyr.r'ne lokowanie nadwyZek Srodk6w pienigznych w insfiumenty r).nku pieniQznego o niskim poziomie

ryzyka,
5) utrzymywanie nadwyzki plynnoSci, zlozonej z wolnych od obci4zef, wysokiej jakoSci aktyw6w

umoZliwiaj4cych przetrwanie r6:znorodnych zdarzeri kryzysowych,

6) biez4ce utrzymylvanie nadzorczych miar na zalozonym poziomie,

7) uhz'rynywanie wskalnika ptynno$ci krOtkoterminowej LCR na zaloZonym poziomie,

8) dqZenie w miarg moZliwoSci w kierunku wydluzenia Sredniego terminu wymagalnoSci pozyskiwanych

depoz''t6w,

9) uwzglgdnienie w rozrvoju bazy depo4towej odpowiedniego ksztaftowa.nia Zr6del finansowania kedyt6w

dlugoterminowych,

10) zgodnie z przyjgtq politykq w zakresie ryzyka kedltowego - utrzymanie dobrego jako5ciowo poftfela

ltredytowego,

1 l) kontynuowanie zawartych um6w z Bankiem Zrznszajqcym w zakresie biez4cej wsp6lpracy - regulowania

plynno5ci (lokowanie $rodk6w, zakup papier6w ) oraz zapewnienia awaryjnych zr6del finansowania

(korzystania z lokat, kred)'t6w),

12) aktualizowanie i przestrzeganie limit6w osfioinosciowych,

13) aktualizowanie operacyjnego planu ci4glo$ci dziaiania oraz testowanie jego narzgdzi,

14) uwzglgdnienie zabezpi.eczenia kapitatowego na vlpadek wzrostu ryzyka,

l5) doskonalenie systemu informatycznego, wspomagaj4cego zarzqdzanie ryzykiem ptynno3ci.

t2



Gl6wnl,rni uczestnikami procesu zarzqdzania plynnoSci4 oraz ryzykiem sq..

l) Rada Nadzorcza:

a) zatwterdza zalozenia strategii / polityki zarz4dzania plynno{ci4,

b) sprawuje nadz6r nad realizacj4 polityki w zal<:esie zarzydzania plynno6ci4 oraz jej zgodno6ci4 z og6ln4

strategi4 i planem finansorvym Banku,

c) otz),muje okesowe informacje na temat poziomu ryzyka ptynnodci;

2) Zarz4dBanku:

a) odpowiada za organizacjq i calokszaft procesu zarz4dzania ryzykiem, w t'.rn oke5la zasady polityki

zatzqdzania ryzykiem, shukturg bilansu, metody i techiki pomiaru ryzyka, zasady systemu informacji,

b) podejmuje decyzje dotycz4ee ksztaltowania shuktuy bilansu oraz strukturj/ platnoSci altyw6w
i pasy,r,v6w (poprzez odpowiedni4 parametyzacjg produkt6w),

c) podejmuje decyzje do$czqce ksztaltowania i utrz).rnaria akceptowalnego poziomn ryzyka oraz

r eallzacji w y znaczonych ce16w,

d) dokonuje okesowych ocen ryzyka na posiedzeniach,

e) zapevnia pracownikom uczestnicz4cym w procesie zarzqdzania ryzykiem zdobycie niezbgdnej wiedzy

i umiejgtnoSci oraz niezbgdne wsparcie informatyczne,

f) sprawuje nadzdr nad call'rn systemem zarzqdzatia ryzykiem,
g) zapeu,nia okesow4 infomacjg dla Rady Nadzorczej o akualnlan i perspektywicml,rn poziomie

ptynnoSci i ryzyka;

3) Nadzornj4cy Cztonek Zarz4du:

a) odpowiada - w ramach podzialu obszar6w nadzoru pomiqdzy Czlonk6w Zarzqdv - za zapewnienie

ptynnodci Banku,

b) przekazuje wlaScira.l,rn kom6rkom decyzje Zarz4du do wykonania,

c) nadzoruje i podejmuje decyzje zwiqzane zks^akowaniem ptynno5ci biez4cej i got6wkowej,

d) sprawuje bezpo5redni nadz6r nad realizacj4 zad.af puez Pracorvnika Stanowiska ds. ARB,

e) weryfrkuje i zatwierdza wyliczeria nadzorczych miar pll,nno5cr,

f) odpowiada za przekazante do KNF zestawienia nadzorczych miar ptynnosci oraz powiadomienie _

Komisji w przypadkach uksztaltowania sig miar nadzorczych poni2ej obowi4zujqcych wymogdw

(zastosowanie posiadaj4ZalqcmkiNr 4 i Nr 5 do Instrukcji),

g) opiniuje zatrozenia polityki oraz wewngtrme uregulowania (instrukcje i procedury), limity.

4) ZastpcaPrczesa ds. Ksiggowosci i Finans6w:

a) odpowiada za zapewnienie opt,.rnalnego stanu got6wki w plac6wkach Banku oraz przeplywy gotdwki

pomigdzy plac6wkami,

b) bieZqco monitoruje poziom got6wki w skarbcu oraz ksztaltowanie siQ limit6w pogotowia

c) nadzoruje i podejmuje decyzje zwiqzane zksnahowaniem plynno6ci biez4cej i got6wkowej,

d) sprawuje bezpo6redni nadz6r nad realizacjqzadatprzez Gl6wnego Ksiggowego,

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

a) jest odpowiedzlalny za gromadzenie, przetwarzanie informacji, pomiar i monitorowanie poziomu

ryzyka ptynnoSci Banku oraz jego sprawozdawanie w oparciu o przyjele nonny

i procedury zawade w Instrukcji,

b) jest odpowiedzialny za opracowyrvanie projekt6w uregulowari wewngtrznych oraz przegl4d.

i weryfikacj g uregulowaf ,

c) sporzqdza w cyklach 7 dniowych prognozy ksztaltowania sig plynno6ci biez4cej oraz w przBdziale do

1 miesi4ca, z wykorzystaniem Zalqcmka Nr 2 do lnstrukcji,
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t
k)

d) przewiduje, przy wsp6lpracy ze Stanowiskiem ds. ksiQgowoSci, kaZdego dnia roboczego ksztaltowanie

sig nadzorczych miar plynao$ci na dzief nastgpny oraz puekazuje do Stanowiska ds. ksiggowo6ci

niezbgdne informacje do podjgcia czyrno5ci w celu zapewnienia ich wymagarej wielkoSci,

e) dokonuje kazdego dnia roboczego obliczefl nadznrczych miar plynno5ci z wykorzystadem wzorca

i formularzy, stanowi4cych Zalqczniki Nr 3 i 4 do Inshukcji oraz przekaz4e wyniki rraz
z niezbgrln;.mi informacjami Nadzoruj 4cemu Czlonkowi Zarz4du,

I dokonuje kaZdego dnia roboczego obliczeri wskatoiika plynnosci k6tkoterminowej - LCR

z wykorzystaniem wzorca formularzy stanowiqcych Zal4cmk Nr 9 do lnstrukcj i oraz przekazuje

wyniki Nadzoruj qcemu Czlonkowi Zarz4du,

g) sporz4dza w cyklach dziennych sprawozclanie LIQUIDITY ITS - dzienny 
.

h.1 sporz4dza w cyklach miesigcznych sprawozdanie LIQUIDITY 2 ITS (wskaznik ptynno3cr

la6tkoterminowej),

i) sporzqdza w cyklach kwartalnych sprawozdanie NSFR ITS (wskaznik stabilnego finansowahia),

sporz4dzaw cyklach kwartalnych sprawozdanie ALMM (Additional Liquidity Monitoring Metrics)

dokonuje miesigcznych analiz ryzyka plynnoSci, jego wptywu na sytuacjg ekonomiczr4 Brinku, w tym

ksztaltowania sig limit6w, wska2nik6w, stabilnoSci bazy depozytowej oraz pozoslalych. cz).trnik6w

zw iqzany ch z plyno Sci4,

1) dokonuje we wsp6ipracy z Pracownikiem Stanowiska ds. Ryzyka Kredyowego w cyklaih tocznych

analiz ksztaftowania sig plynnoSci zwi4zanej z finansowaniem dlugoterminow)'m laedl6w,
m) opracowuje, pzy lvykorzyslaniu programu informarycmego. okesowe sprawozdania i laporry

dolyczqce tego obszam na pofizeby Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej w ramach wewngtrznego

rap orlowan ia,

n) pozyskuje na miarg vvystgpuj4cych potrzeb dane o czl,nnikach zewngtrznych, rynkowych mog4cych

mied wpbr na pozycjg ptynnoSciow4 Banku,

o) przedklada ZarzTd.owi za posrednictwem Nadzoruj4cego Cztonka Zarzqdn propozycje rozwi4zai,

wielkosci limit6w pod kqtem ksztaftowania akceptowalnego poziomu ryzyka,
p) sporz4dza s;.rnulacje kyzysu pllnnosci wg. pzyjetych scenariuszy - kwartalne testy warunk6$'

skajnych,

q) dokonuje okesowego miesiqcznego wymaczenia (aktualizacji) dodatkowego wy.rnogu kapitalowego,

r) prowadzi zbiory dokumentacji zwi4zanej z nykonywani em zadalt prrypisanych temu stanowisku,

s) wsp6lpracuje z Gl6u,n).,rn Ksiggowym, Stanowiskiem ds. ksiggowosci oraz pozostaltmi

w zakresie wykonywanych zadari.

BezpoSrednie zadania, maj4ce na celu zaper.vnienie jak najbardziej rentownego zagospodarowania

Srodk6w oraz wywiqzarLia siE Banku z zobowr4zalt z ryvto zawartych um6w s4 bieZ4co realizowane

z uwzglgdnieniem zasady wsp6lpracy orazkoordynacji dziatai;

Gl6wny Ksiggowy:

a) odpowiada za rentownoSd transakcji dokonywanych na rynku pienigZnyrn w ramach zawartych um6w

z BPS SA, zarz4dzanie ruchutkami Banku w BPS SA, w tym likwidowanie przej6ciowych niedobor6w

Srodk6w,

b) podejmuje decyzje dotycz4ce puemieszczania oraz pozyskiwania 5rodk6w, lokowania na Dalku lokat

miQdzybankowych (w Banku Zrzeszaj4cym) oraz transakcji papierami warto6ciowymi (bonami

pieniqznymi NBP),

c) sprawuje bezpoSredni nadzbr nad realizacj4 zadafi przez podleglych pracownik6w stanowisk

ksiggowoSci;

Dyrektor Oddziaiu jest odpowiedziahy za zape*nienie opty,rnalnego poziomu got6wki w kasach Oddzialu

i POK Oddzialu.

Zadania Dyrektora Oddziafu obejmuj4:

a) bieZ4ce monitorowanie stanu got6wki w kasach i bankomacie administrowanym przez Oddzial,

b) biez4ce monitorowanie ksztaltowania sig limit6w pogotowia kasowego,

c) prognozowanie zapotrzebowania na got6wkg,

d) podejmowanie decyzji o potrzebie zasileri lub odprowadzeri got6wki (kas pz)?isanych Oddzialowi),

'1)
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e) bie24c4 wsp6lpracQ z Central4w zakesie zasilefl lub odprowadzeri got6wki.

8) Pracownik Stanowiska ds. ksiggowo5ci:

a) jest odpowiedzialny za codzierne monitorowanie poziomu salda na rachunkach bieZ4cych w BPS SA

w celu efektywnego wykorzystania Srodk6w r zabezpieczenia Srodkdw na biez4ce rozliczenia Banku,

b) przewiduje operacje maj4ce vz:la| i obciqiryC rachunek bie24cy Banku w dan)'rn dniu, oraz saldo tego

rachunku na koniec dnia.

c) dokonuje kazdego dnia roboczego analiz ksztaltowania sig przeplyr,v6w w zakesie ptlamosci

Sr6ddziennej z wykorzystaniem Zal4cznika Nr 1,

d) wylicza stan rachunku bid4aego oraz ustala kwotg wolnych Srodk6w do ulokowania na okeSlony

w danym dniu termin czasowy,

e) w przypadku prognozowanego niedoboru Srodk6w na rachunku biez4c)m powiadamia niezwlocmie

Gl6wnego ksiggowego o kwocie niedoboru oraz proponuje rozwiqzania jego zlikwidowania zgodnie

z pr zy jg|ym algorytmem postgp owania,

f) bie24co monitoruje ksztaltowanie sig termin6w platno6ci kluczowych pozycji aktyw6w plynnych pod

kqtem stalego utrzymania wymaganej wielkoSci miar nadzorczych,

g) proponuje kwotg deklarowan4 na lokatg typu OA{ oraz na lokaty terminowe na dluzsze okesy,

h) wsp6tpracuje biez4co z Pracownikiem Stanowiska ARB i Gl6wnym ksiggowym pod k4tem regulacji

biez4cej ptynnodci oraz spehriania codziennych plynnosciowych nom nadzorc4,ch,

i) realizuje praktycznie transakcje (lokaty, papiery wartoiciowe) zgodnie z podjgtymi decyzjami.

9) Pracorvnik Stanowiska Kasowo - skarbcowego / kasjerskiego w jednostkach organizacyjnych.

a) jest odpowiedzialny za\trzymywanie ustalonego limitu pogotowia kasowego;

b) sprawdza stan got6wki na pocz4tek dnia,

c) zg)asza potrzeby zasrleh lub odprowadzeri got6wki bezpo6redniemu przelozonemu (Dyrektorowi

Oddzial,t I Czlorkowi Zav4dl),
d) wsp6lpracuje w kwestiach przeptyw6w gotdwki z pozostal),rni kom6rkami (wy?taty duzych kwot

kedlt6w. depozyl6w),

e) ustala stan got6wki pozostaj4cej w dyspozycji jednostki orgarizacyjnej,

0 ustala stan got6wki odprowadzanej do Banku Zrzeszaj4cego na rachunek Banku lub okeJla

zapofi zebowaria na gotOwkg,

g) wykonuje czynnoSci zwi4zare z przryjmowaniem got6wki od plac6wek, zasilanie ich

w gotowkQ oraz odprowadzaniem do BPS SA.

10) Pracownicy Stanowisk ds. OszczgdnoSci oraz ds. Kredyt6w s4 odpowiedzialni za ustalanie kwot wiEkszych

planowanych wyplat z rachunk6w klient6w, wyplat kedyt6w, jak r6wniez bieZ4ce informowanie w

sprawach istotnych transakcji got6wkowych pmcownik6w stanowisk: kasowo - skarbcowego, kasjerskich

i ksiggowoSci.

Szczeg6lowe zakesy czyrnoSci pracownik6w zostaj4 oke3lone w indywidualnych ,,Kartach zadaf

iodnowiedzialnoSci".

Pomiar i monitorowanie ryzyka plploSci Banku przeprowadza sig w opaxciu o:

. analizgprognozowanychprzeply.w6wplynno5cibiez4cei,

. anabzQ dziernych przeplyw6w pienigznych na rachunku biez4cym,

. miesigczny rapot luki ptynnoSci finansowei,

o wskazniki finansowe w t).m nadzorcze miary pllmno5ci i wskamik LCR.

Calosciowa analiza ryzyka plynno$ci wruz z Iaportem $tykonywana jest w cyklach miesigcmych (za wyj4tkiem

kalkulacji nadzorczych miar ptynnoSci i wskaZnika plynnoSci k6tkoterminowej LCR wykonyvanych dla

kazdego dnia roboczego) i przedstawiana Nadzoruj4cemu Czlonkowi Zarz4du, a nastQpnie Zarz4dowi Banku.

Raporty prezentowane sQ r6$niez Radzie Nadzorczej Banku w cyklach kwartalnych zgodnie z zapisami

zawad)'mi w Instrukcji Zasady sporz4dzanla informacji zaru4d.czej.

l)



W ramach systemu limit6w wymaczaj4cych g6m4 granicg akceptowanego w Banku poziomu ryzyka plymo$ci

wyodrgbnia sig limity zewngtlzrre, tozumiane jako nadzorcze miary plymoSci kr6tkoterminowej i wskazrik

LCR oraz limity wewngtrme, Ic6re utrzymujq calosciowe narazenie Banku na ryzyko ptynnoSci na poziomie

zgodnym z polityk4 Banlu w zakesie zaru4dzafia ryzykiem pllnnoSci.

Bank dokonuje idenqfikacji wszelkich zago2efi zwi4zanych z ryzykiem utraty ptynnosci. W z4leznosci od

stwierdzonego charakteru zagrozenia ufiaty ptynnosci Bank postgpuje wedlug okeslonych procedur awaryjnych.

Zgodnie z Uchwal4 nr 386/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008r.

w sprawie ustalenia wi4,z4cych banki norm plnno3ci, Bank dokonuje kalkulacji nadzorc4ch miar pllmno$ci na

kaZdy dziefi sprawozdawczy .

Bank moze regulowad swoj4 plynnoSi platnicz4 po1zez wykozystywanie instrument6w oferowhnych przez

Bark Zrzeszaj4cy. Po stronie aktywnej s4 to pEede wszystkim lokaty terminowe oraz bony pienig2ne NBP,

kt6re charakteryzuj4 sig wysok4 plynnoSci4. Po sfionie pary.wnej jest to limit dopuszczalnego debetu

w rachunku bie24c1m.

Prawidlowe zaru4dzatie ptymoSciQ finansow4 pozwala Bankowi racjonalnie zagospodarowaC wszystkie Srodki

oszczqdno$ciowe, przy zachowanfitnaleZyrych miar plynnoSci i wskaznika LCR.

Szczeg6lowe zasady pomiaru, monitorowania, limitowania, kontroli weN,ngtrznej i oceny pozibmu ryzyka
ptynao5ci zostaly okeSlone w ,,Instrukcji Zasady zarz4dzania ryzykiem ptynno6ci" a odnofnie rAportowania

w ,,Instrukcji Zasady sporz4dzania informacji zarzqdczej" .

3.3. Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej to obecne lub potencjalne zagrozelrie dla wyniku finansowego oraz posiadanych

kapital6w (funduszy), wynikajqce z niekorzystnego wplywu nnian st6p procentowych,

w konsekwencji wra2liwo6ci bilansu Banku.

Bank analizuje cztery podstawowe rodza:e ryzyka stopy Vocentowej:

l. Ryzyko niedopasowania termin6w przeszacowania - wl,nika z r6^ic \\ czasie pomigdzy wyst4pieniem

zmian st6p procentowych a@v6w, pasyw6w i zobowi4zaf pozabilansowych, posiadaj4cych r6zne okesy
przeszacowania st6p procentowych. Ryzyko niedopasowania znajduje dosyC istotne odavierciedlenie

w ksztaftowaniu wyniku odsetkowego Banku.

2. Ryzyko bazowe - w1'nika z niedoskonatrego powi4zania (korelacji) st6p bazowych stosowanych w Banku

dla instrument6w generuj4cych przychody i koszty odsetkowe. Podstawowe zrnczenre ma tu rozpigtosd

oprocentowania (spread) migdzy r6znymi stopami bazowymi, kt6ra moZe zmienid sig niespodziewanie

i niesymetrycznie oraz wzajemna relacja posiadanych przez Bank wolumen6w akt)vv6w i pasywdw

w ramach poszczeg6lnych stawek bazowych. Ryzyko bazowe zwiTzane lest r6wniez z ogmniczonymi

mozliwo$ciami zmiany oprocentowania poszczeg6lnych aktyrvdw i pasyw6w z uwagi na niski poziom

zastosowanych st6p procentorych. Ryzyko bazowe wzmocnione jest poprzez stosowane przez Bank

mnoZniki (wskaf,niki) okredlaj4cych relacjp zmiany oprocentowania aktyw6w i pas)'!v6w w stosunku do

zmiany stawek bazov,.ych, Ze wzglgdu na wystgpuj4cy w bilansie Banku maczny udzial kredl6w
i depozr46w opartych na stopach referencyjnych, ten t1p ryzyka posiada r6wniez istotne znaczenie.

3. Ryzyko opcji klienta - wynka z prawa (nie obowi4zku) posiadaaego przez klienta do zniany wielko6ci

i harmonogramu przeplyv6w got6wkowych aktpv6w, pasyw6w lub pozycji pozabilansowych Banku, np.

kedyry i papiery wartosciowe zawierajqce ryzyko wczeSniejszej sptary lub ryzyko wydluzenia terminu

splat, kedyty o zmiennej stopie procentowej maj4ce wyrafie lub ukryte opcje na g6my limit stopy

procentowej (lub tez brak opcji na dolny limit), prawo wycofania depozytu przed uplywem terminu. Ten

R? ryzyka posiada niewielki wptyw na wynik finansowy.

4. Ryzyko Wzyvvej dochodowoSci - r,vynika ze zmiany relacji pomigdzy stopami procentow)mi odnosz4cyrni

sig do r6znych termin6w, a dotyczqcymr tego samego rynku lub indeksu; relacja ta zrnienia sig, kiedy

ksztaft kzylvej dochodowoici dla danego ryrku ulega splaszczeniu lub ulega odwr6ceniu w wyniku,
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kt6rego stopy k6tkoterminowe bgd4 wyzsze od st6p dlugoterminowych (lokaty bankowe, dfuine papiery

wartoSciowe).

Gl6wnymi celami strategicznyrni w zakresie zarz4dzaniaryzykiem stopy procentowej s4:

l) unzymanie zmienno$ci wyniku odsetkowego Banku (relacji przychod6w i koszt6w odsetkowych)

w granicach nie zagaii ajqcych bezpieczefstwu Banku (reallzacji planu finansowego

i adekwatnoSci kapitalowej),

2) ufizynanie profilu ryzyka stopy procentowej Banku na przyjgtym i zaakceptowanym poziomie,

3) rozw6j portfela bankowego opartego na produkach aktyrvnych i pasywnych o nieskomplikowanyrn

charakterze,

4) utrzymylvanie adekwatnej struktury bilansu Banku, zapewniaj4cej jednoczesnie uzyskiwanie wymagarego

poziomu plynnoSci.

Powyzsze cele s4 realizowane poprzez:

1) prowadzenie - przy zastosowaniu przyjgtych metod - pomiaru i monitorowania wszystkich kategorii

wystgpuj4cego w Banku ryzyka stopy procentowej w celach oceny eksp ozycji na ryzyko,

2) identyfikowanie podstawowych zagrcZeh zwi4zar\ych ztym ryzykiem, zjednoczesnym zastosowaniem

odpowiednich meto d zarz4dzania,

3) dqzenie do ksztaltowania struktuy aktyw6w, pasy\.v6w i pozycji pozabilansowych w taki spos6b. by

uzyskad optymalne efekty w zakresie poziomu wl,niku odsetkowego, prry zaktadanych zmianach

rynkowych st6p procentowych,

4) monitorowanie i okesowe weryfikowanie wdroZonych limit6w w celu ograniczaniaryzyka,

5) oferowanie produkt6w bankowych, w kt6rych dotychczas posiadane do6wiadczenie umozliwia occng

ryzyka onz wprowadzanie nowych bgdzie poprzedzone rzeteh4 ocen4 rwka n'ri4zanego z rymi
produktami.

6) stosowanie, w przlpadkach wykorzystania jako bazy wysoko3ci st6p referencyjnych, racjonalnych stawek

oprocentowania, opafych na formulach nie stanowi4cych ze wzglgdu na ich konstrukcjg dodatkowego

ir6dlaryzyka,

7) realizowanie przyjgtej polityki w zakresie struktury bilansu oraz st6p procentowych,

8) racjonalne zwigkszanie udzialu przychod6w poza odsetkowych w przychodach og61em.

W ramach shuktuy organizacyjnej w procesie zarzqdzatia ryzykiem stopy procentowej uczestnicz4 nastgpujqce

organy i kom6rki Banku, do zadan kt6rych naleZy migdzy irury,rni:

1) Rada Nadzorcza:

a) sprawuje nadz6r nad zgodnoSciq polityki w zakresie podejmowania ryzyka ze strategiq i plarem

finansowym Banku,

b) zatwierdza sfategig dzialania Banku w zakesie ryzyka stopy procentowej,

c) nadzoruje skutecmoSd procesu zarz4dzania Bankiem, z uwzglgdnieniem efektywnoSci

i trafnoSci zatwierdzonych przez Zarz4d: struktury organizacyjnej, linii podlegloSci, zakes6w

odpowiedzialno3ci kluczowych stanowisk Banku, systemu kontroli wewngtrmej i audytu,

d) sprawdza, czy Zarzqd przydzielrt adekwatne Srodki technicme ( m.in. specjalistyczne aplikacje

informatycae), specjalistyczn4 kadrg i niezbgdne 6rodki do efekryrrnego zarz1dzania ryzykiem stopy

proceruoweJ,

e) dokonuje okesowej anal@ i oceny w zakesie caloSciowego narazenia Banku na ryzyko,
w oparciu o okesowe informacje uzyskane od Zarz4du Banku;

2) Zarzqd Batku:

a) podejmuje odpowiednie decyzje operacyjne, w tym dolyczyce wysokoSci oprocentowania

poszczeg6fnych produkt6w depozytowych i kedyowych, zabezpieczeniaBanka przed ryzykiem,
b) podejmuje decyzje dotycz4ce zastosowania indywidualnych stawek oprocentowania,

c) odpowiada za organizacjg i prawidlowe funkcjonowanie procest zarz4dzatia ryzykiem, w tym:

o jest odpowiedzialny za opracowanie i wdroZenie polityki oraz procedur (instrukcji),
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. zatwierdza limity okeslaiqce narazenie Banku na ryzyko stopy procentowej,

. zapewnia pracownikom uczestniczEcyr w procesie zarz4dzania ryzykiem zdobycie niezbgdnej

wiedzy i umiejgtno$ci oraz niezbgdle wspaxcie informatyczne,

. sprawuje nadz6r nad callm systemem zarz4dzaniaryzykiem,

d) poddaje ocenie stopieri naraLZenia Banku na ryzyko stopy procentowej z t5ztulu wprowadzania nowych

produkt6w kedytowych i depozytowych,

e) przyjmuje od kom6rki ARB miesigczr4 oceng ryzyka stopy procentowej i na jej podstawie dokonuje

oceny stopnia narazenia Banku na ryzyko obni2enia wyniku finansowego,

f) podejmuje decyzje oclnoSnie dzlalati ufierzaj4cych do redukcji ryzyka stopy procentowej;

w tym dotyczqce przeszacowania aktyv,'6w / paslv6w,

g) przekazuje Radzie Nadzorczej kwartalne informacje zawierajqce syntetycme daner dotycz4ce:

charakteru i stopnia calosciowego narazenia Banku na ryzyko stopy procentowejl 
:

3) Nadzoruj4cy Czlonek Zarzqdu:

a) w ramach podzia+t zadafi na szczeblu Zarz4du sprawuje nadzlr oraz odpowiada za.prawidlowe

zarz4dzani.e ryzykiem w skali Banku,

b) koordynuje dzialania w zakesie zarzqdzania ryzykiem stopy procentowej, 
:

c) opiniuje zalozenia strategii oraz wervngtrne uegulowania (instrukcje, procedury i limity);

d) opiniuje, przy wsp6lpracy z pozostat mi Czlonkami Zarz4dl propozycje dolycz4ce zmian

w strukturze aklyw6w i pasyw6w oraz w zakesie oprocentowania produkt6w Banlu;

e) sprawuje bezpo5redni nadz|r nad realizacj4 zadai przez pracownika stanowiska ARB

i Gl6wnego ksiggowego; w tym nadzoruje monitorowanie limit6w oraz podejmuje decyzje

w zakesie u1'nik6w tego monitorowania;

4) Zast1pcy Prezesa ds. Kredyt6w i ds. Depozl6w sprawuj4 bezpoSredni nadz6r nad realizacjq biez4cych

zadai operacyjnych przez podleglych pracownik6w stanowisk ds. kedlt6w oraz ds. obslugi klienta.

5) Gl6wny Ksiggowy odpowiada za prawidlowe wprowadzanie oprocentowania oraz jego zmian aktl'w6w

i pasyw6w w systemie informatycznym;

6) Dyrekor Ocldziafu sprawuje bezpo$redni nadz6r nad realizacj4 bie?qcych zadait operacyinych przez

podleglych pracownik6w;

' 7) Pracota'nik samodzielnego Stanowiska ARB:

a) jest odpowiedzialny za pomiar i monitorowanie ryzyka stopy procentowej, w oparciu

o przyjqte normy i procedury,
- b) dokonuje analiz czl,nnik6w ryzyka, progtoz wpfwu zmian st6p procentowych na wynik finarsowy

i fundusze Banku,

c) pozyskuje dane z systemu ksiQgowego oraz z pozostalej dokumentacji Banku dla cel6w analizy ryzyka,

d) dokonuje syrnulacji ksztaltowania sig wyniku odsetkowego z uwzglgdnieniem okre3lonych scenariuszy

znian st6p procentowych,

e) opracolvuje, przy l,vykorzystaniu program6w informatycznych, okresowe (miesigczne/ kwaftalne)

- raporty i informacje dotyczlce ryzyka dla Zarz4du orazRady Nadzorczej,

f) przedklada Zarz7dowi Banku propozycje wewngtrznych uregulowari, w tym w zalcesie: polifyki st6p

procentowych, minimalizacji ryzyka, wielko5ci limitdw, termin6w przeszacowania aklyw6w

1 DaSWVOW.

g) Ootonuje, przy wspOipracy ze Stanowiskiem Produl{t6w Bankowych i Marketingu badai oplacalnosci

nowych produkldw i ryzyk z nimi zwiqzanych,

h) dokonuje ocen oprocentowania produkt6w barkowych na tle ksztaltowania sig st6p rynkowych oraz

oferty konkurencyjnych bank6w na lokalnym rynku,

i) przedklada propozycje zmian w strukturze aktyw6w i pas)"wdw w taki spos6b by ograniczye poziom

ryzyka stopy procentowej do granic wyznaczonych w limitach,
j) monitoruje kszaltowanie sig poziomu marzy odsetkowej,

k) wsp6lpracuje z Gl6wn;.,rn Ksiggowym w aspekcie rentownosci fiansakcji na rynku pienigznym

- i papier6w warto5ciowych,
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l) dokonuje wyznaczenia wewnqtrznego w;.rnogu kapitalowego wg przyjgtej metodologii, okeSlonej

w odrgbnej instrukcji, regulujqcej spos6b szacowania kapitaiu wewngtrzrego,

m) dokonuje okesowej oceny i weryfftacji stosowanych w Banku uregulowaf w zakresie zan4dzania

ryzykiem stopy procentowej,

n) dokonuje weryfikacji zastosowaaych metod pomiaru ryzyka stopy procentowej.

Zakesy czynnoSci pracownik6w zostaj4 okreSlone w indyviduahych ,,Kartach zadah i odpowiedzialnodci".

Proces pomiaru i monitorowania poszczeg6lnych kategorii ryzykajest dokonyrvany w oparciu o:

1) metodq luki - opa.rtej na analizie luki stopy procentowej,

2) metodQ symulacji wplywu zmian oprocentowania na wynik odsetkowy i fundusze wlasne

z wykorzystaniem limit6w,

3) analizg wptywu pozycji pozabilansowych,

4) analizQ strat na skutek odlvr6cenia sig kzywej dochodowoSci,

5) analizg wykorzystania opcji klienta (zrywalno6ci depozyt6w oraz splat kedyt6w przed terminem

umown),rn),

6) analizg kluczowych wskaZnik6w ryzyka,
'l) aftaIizQ kstahowania sig wielko5ci przyj?tych limit6w.

Zasadniczym celem pomiaru jest oke5lenie stopnia ekspozycji wyniku fmansowego i funduszy wlasnych na

skutki zmian st6p procentowych. Miar1 ryzyka jest oczekiwana wielkoSd zagroZonego dochodu (wyniku)

odsetkowego. W celu ksztaltowania po2qdanego profilu ryzyka oraz jego kontroli, zastosowanie posiada

wprowadzony mechanizm limit6w.

Pomiar ryzyka przeszacowania oraz bazowego polega na:

. por6wnaniu, metodA luki stopy procentowej, wielkosci aktrv6w Banku przeszacowywanych

w danym przedziale czasow)ryn z waxto6ci4 pasy\,v6w pzeszacowywanych w tym samym przedziale

czasowym, w podziale na poszczeg6lne rodzaje stawek oprocentowania,

. wyliczariu zmian wyniku odsetkowego w przyigtych okresach, na podstawie zalo2onych zmian st6p

procentowych.

Ryzyko opcji klienta bada sig w dw6ch aspektach:

1) w ramach opracowywania no.*ych produkt6w lub zmian w juZ obowi4zuj4cych regulacjach, tak by

unikn4d zawierania zobowi4zafi zbyt ryzykoruiych dla Banku,

2) poprzez ataltz4 poziomu wykorzystywania opcji klienta, na podstawie zrywalnosci depo446w oraz splat

kedlt6w przed terminem umown)'rn.

WielkosC ryzyka krzywej dochodowosci jest oceniana popruez analizE slJat w wyniku odsetkowl,rn w przypadku

odw6cenia sig krzywej dochodowoSci i jest dokonl.wana w odniesieniu do aktllv6w i pasywdw

z oprocentowaniem stal).rn z terminami przeszacowania powyzej 3 miesigcy.

Testy warunk6w skajnych dIa ryzyka stopy procentowej sluz4 do oszacowania potencjalnych strat

wynikaj4cych z utrzyrnywanej shrktury bilansu i pozycji pozabilansowych w przlpadku wystqpienia sytuacji na

rynku, kt6ra nie jest standardowo opisana za pomoc4 miar statystycznych. W BanL:u stosuje sig scenariusze

hipotetyczne, w 1ct6rych przyjmowana jest zmiana st6p procentowych +/- 200 punkt6w bazorrych.

W ocenie ryzyka klnczowe znaczerie postada analiza poziomu wrazliwoSci bilansu na niekorzystne zmiany st6p

procentowych. Charakterystyka poziomu ryzyka stopy procentowej obejmuje jego podstawowe stopnie, tj. niski,

umiarkowany, podwyzszony oraz wysoki. Ocenajest nadawana w w;,niku analiz.

Pomiar ryzyka stopy procentowej prowadzony jest w cyklach miesigcznych. informacje o narazeniu na ryzyko

stopy procentowej prezentowane s4 w cyklach miesigcznych Zarz4dowi Banku oraz Radzie Nadzorczej

w ukladzie kwartaln)ryn. W slntetycznych raportach zostaje zav,tarta ocena poziomu ryzyka, w tym informacje

dotycz4ce kierunku i skali naraZenia Banku na ryzyko, ksztaltowanie sig gl6wnych limit6w oraz efekt6w

podjgrych d,ecyzji przez Zarz4d,.

19



Szczegdlowe zasady dolycz4ce pomiaru, monitorowania, limitowania, kontroli wewngtrmej i oceny poziomu

ryzyka stopy procentowej zostaty okeslone w ,,Instrukcji Zasady zarz4dzania ryzykiem stopy procentowej"

a odnosnie raportowania w ,,Instrukcji Zasady sporz4dzania informacji zarz4dczej" .

3.4. Ryzyko walutowe

_ Ryzyko walutowe rozumiare jako ryzyko kwsu walutowego to niebezpieczeistwo pogorszenia sig synracji

finansowej Banku (utrata warto6ci aktyw6w, waost poziomu zobowi4zafi. lub zniany u'yniku finansowego)

wslflrtek niekorzysfilych zmian kurs6w walut obcych.

ZmiemoSi kurs6w walut nastgpuje czgsto oraz w r6inych kierunkach i zwi4zna jest z czynnikami calkowicie

niezale:zn)ryni od Banku. Ryzyko kursowe jest zwiqzane gl6$.nie z niedopasowaniem odpowiednich pozycji

aktyw6w i pasyrv6w Banku, kt6rych wartojd jest wyraZona w walucie obcej oraz zawieran)'rni transakcjami -
zmian4 kursu walutowego pomigdzy dniem zawarcia transakcji, a dniem otrzyrnania platno$ci.

Celem dzialalnoSci Banku w obszarze operacji walutowych jest pozyskarie dodatko*ych dochod6w przy

podejSciu konserwaty*,np, to maczy bezkonieczro{ci alokowania kapitalu na ryzyko.

Gl6wnymi celami polityki pozostajq:

. zaspokojenie potuzeb klient6w w ramach ustalonej ofefy produktowej w zakresie depozyt6w,

- 
. utrz)rynywanie niskiej ekspo4,cji na ryzyko kursowe poprzez zawieranie transakcji na opqymalnych

warunkach i sfiuktulze.

Podstawowym celem operacyjnym pozostaje ksztaltowanie pozycji walutowej catrkowitej na koniec kaZdego

dnia roboczego w wysoko5ci nie przefuaczaj4cej 2o/o fundtszy wlasnych Banku, kt6ra nie wiqze sig

z koniecznoSci4 utrz,.rnywania regulacyjnego wymogu kapitalowego na ryzyko walutowe. Obowiqzuj4ce

regulacje nadzorcze nakladaj4 bowiem na Bank obowi4zek utrzymywania wymogu kapitalowego na ryzyko
walutowe w sltuacji posiadania otwadej pozycji walutowej calkowitej w wysokosci przehaazaj4cej 2Vo

firnduszy wlasnych (w kwocie 8% nadwyzki pozycji walutowej calkowitej po\ad 2yo funduszy wlasnych

Banku).

W ramach stnrlluy organizacyjnej w procesie zarz4dzania ryzykiem walutow)rm uczestniczq nastQpuj4ce

organy i kom6rki Banku do zadan i kompetencji, kt6rych nalezy migdzy imymi:

- 1) Rada Nadzorcza:

a) zatwietdzapolltykg zazqdzania ryzykiem i sprawuje nadz6r nad jej realizacj4,

b) dokonuje okresowej oceny poziomu oraz efektyr,r.no6ci zarzqdzania ryzykiem w oparciu

o otrzyrnywane informacje w ramach wewngtrznego raportowania;

2) Zrz4dBanku:

a) odpowiada za skutecznoSi funkcjonowania systemu zaruqdzarria ryzykiem, w tW za organizacjE

i caloksztalt procesu zarz4dzania,

. b) okeSla zasady p olityki zarzqdzaria ryzykiem,
c) zatwierdza metody jego pomiaru i kontroli, limitowania, zasady raportowania (instrukcje),

d) zatwierdzaregulaminyproduktowe,

- e) zape*.nia pracownikom zdobycie niezbgdnej wiedzy i umiejgtnoSci oraz niezbgdne wsparcie

informatycne;

3) Nadzorujqcy Cztonek Zarz4dl:

a) odpowiada za prawidlowoSd proc es;u zarzqdzaniaryzykiem w skali Banku,

b) sprawuje bezpo5redni nadz6r nad realizacl4 zadah przez Pracownika Stanowiska ds. Ryzyka

Operacyjnego,

c) opiniuje zaloZenia polityki oraz we\4ngtrane uregulowania (instrukcje i procedury, limity),
d) przedklada Radzie Nadzorczej $ntetycznq informacjg na temat poziomu ryzyka i metod oraz

efekt'w zarzqdzania tym ryzykiem;
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4) Pracolvnik Stanowiska ds. Ryzyka Operacyjnego:

a) ustala przy wykorzystaniu systemu informatycalego EuoBankNet C aplikacji Ryzyko walutowe

wg stanu na kaZdy dzief roboczy wieko5ci poszczeg6lnych pozycji walutowych netto oraz

pozycji calkowitej,

b) prowadzi codzienny monitoring ksztaltowania sig pozycji walutowych oraz przekazuje informacje

w tym zakesie Gl6u,nemu Ksiggowemu,

c) sporz4dza na ostatni dziei ka2dego miesi4ca dzienny raport pozycji walutowych oraz dokonuje ich

biez4cej analizy wg przyjgtej metody,

d) sprawuje kontrolg nad przesf,'zeganiem przyjgtego limitu, a w przypadku przekoczenia

przygotowuje propozycje podjgcia dzialarl w celujego przl.wr6cenia do odpowiedniego poziomu,

e) uwzglgdnia elementy dzialaLioSci zwi4zanej z walutami odpowiednio w analizie i ocenie

pozostaiych ryzyk (plpnoSci, stopy procentowej, operacyjnego),

f) dokonuje }vyliczeri rvymogu kapitalowego z tttutn ryzyka wg przyjgtej metody oke6lonej

w Instrukcji Zasady Szacowania kapitalu wewnqtrznego,

g) przeprowadza w okesach miesigcznych test warunk6w slflajnych wg przyjgtej metody,

h) przygoto\auje i przedYJada Zarzqdowi miesigczne raporty d.otycz4ce poziomu ryzyka, zachowania

przyjqtych limit6w, ksztaltowania sig wy,rnogu kapitalowego,

i) opracowuje i przedklada Nadzoruj4cemu Czlonkowi Zanqdnl ZarzTd,owi projekty polityki,

regulacji wevvnqtrmych i ich zmian w zakresie zarzqdzania ryzykiem, w tym propozycje limit6w,
j) dokonuje weryfikacji i aktualizacji regulacji wewngtrznych (Polityki zarz4dzania ryzykiem

walutowym oraz Insnlkcji) zgodnie z przyjgtymi zasadami,

k) wsp6lpracuje z Gl6wnym Ksiggowym oraz Pracownikami Starowisk ds. ksiggowo5ci

i kom6rek zawieraj4cych transakcje z klientami;

5) Gl6wny Ksiggowy:

Jest odpowiedzialny za zarzqdzanle rachunkami biez4cymi w walutach Banku, prowadzonymi przez

BPS SA oraz:

a) podejmuje decyzje dotycz4ce domykania pozycji walutowych,

b) podejmuje decyzje w zakesie lokowania Srodk6w walutowych w Bxku Zrzeszajqcym,

c) sprawuje bezpodreclni nadz6r nad realizacj4 zadaf przez podleglych Pracownikdw Stanowisk ds.

ksiggowoSci;

6) Czlonkowte Zaru4du / Kierorvnicy wla3ciwi merytorycznie:

a) sprawujq nadz6r nad calokslaltem dzialari '*ykonywanych przez podleglych pracownik6w;

7) wykonujqcy okeSlone zadania pracownicy Stanowisk:

a) Obslugi klienta,

F upowa2nieni pracorvnicy stanowisk operacyjnych (obslugi klienta, kasowych) wykonuj4

czlmnoSci w zakesie obslugi klient6w w oparciu o poszczeg6he uregulowania produktowe

oraz przekaz,,sj4 niezbgdne informacje dotycz4ce operacji walutowych odpowiednio

wlaSciwym merytoryczrie pracownikom Stanowisk ds. KsiggowoSci i ds. Kasowo -
skarbcowych.

b) Ksiggowo6ci:

Wykonuje cz)'nnoSci wlaSciwe dla tego stanowiska, okedlone w lnstrukcji. Zasady zarz4dzania

plymoSciq z uwzglgdnieniem aspeklu operacji walutowych, w tym:

} odpowiada za poprawne rozliczenie i zaksiggowanie hansakcji zawarlych przez

upowainionych pracownik6w Stanowisk ds. Obshrgi klienta i Stanowisk kasowo -
skaxbcowych oraz Kasjerskich;

) rozlicza operacje walutowe umaj4ce i obciq1ajqce rachunek biezqcy Banku w Banku

Zrzesza|Acw,

F zglasza do Banku Zrzeszaj4cego deklalowane kwoty Srodk6w na lokaty,
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) dokonuje analizy zgodnoSci stanu sald na rachmkach bieZ4cych Banku.poprzez:

a kontrolQ bilansu walutowego,

. weryfikacjg zgodnoSci stan6w poszczeg6lnych rachunk6w, zpodzia+em \a pbszcTngllr,.e

waluty, z wyci4gami z tych rachunk6w w Barku Zrzeszaj4cym,

) wsp6lpracuje z pracorvnikiem Stanowiska ds. ryzyka operacyjnego w zakresie ksztaltowania

sig pozycji walutowych;

c) Kaso\ryo - Skarbcowego / kasjerskiego:

) wykonuje czynno3ci oke6lone w Instrukcji Zasady zarzqdzania plynnoSci4r w zakesie

utrzymania optymalnego poziomu got6wki w walutach;

d) Pracownikwykonuj4cyobowi4zki sprawozdawcze'.

) wsp6lpracuje z pracownikiem Stanowiska ds. ryzyka operacyjnego w zakesie wymogu

kapitalowego,

Y sporzqdza zgodnie z obowiqzujqcymi wymogami formularze sprawozdawcze na potrzeby

NBP.

Zarzqdzanie ryzykiem walutowl,rn obejmuje nastgpujqce zagadnienia: pomiar ryzyka walutowdgo poprzez

wymaczenie pozycji walutowej netto dla kazdej waluty oddzielnie oraz calkowitej pozycji walutolvej; metody

monitorowania i, ogtaniczania ryzyka walutowego, organizacjq procest zarzqdzania ryzykiem walutow).rn,

dopuszczalny poziom narazenia na ryzyko walutowe ( limity ).

Poztom ryzyka walutowego w dzialalnoSci Banku z t)4ulu ryzyka kursowego ograniczony jest ppprzez limit
calkowitej pozycji walutowej, kt6ryjest monitorowany przez Stanowisko ds. Ryzyka Operacyjnego. Ze wzglgdu

na zakladanq nieznaczn4 skalg dzialalno6ci obowi4zuje limit na koniec dnia w wysokoSci 2% funduspy wtrasnych

Banku.

W ocenie poziomu ryzyka uwzglgdnia sig nastgpujqce kryteria:

l) skala (dynamika) dzialalnoSci (operacji) walutowych,

2) charakter i wolumen produkt6w bilansowych,

3) wielko6d pozycji ca&owitej w relacji do frurduszy wlasnych,

4) ksztaltowarie si9 wartosci limitu,

5) wraZliwoSd wyniku z pozycji wymiany na mriany kurs6w walut.

Raportowanie informacji z obszant ryzyka walutowego prowadzone jest na potrzeby Zaxzqdn

w olcesach miesigczrych, natomiast na potzeby Rady Nadzorczej w okesach kwartalnych.

Szczeg6lowe zasady dotyczqce pomiaru, monitorowania, limitowania, kontroli wewngtraej i oceny poziomu

ryzyka walutowego zostaly okeslone w ,,Instrukcji Zasady zarz dzania ryzykiem walutow).rn" a odnosnie

raportowania w ,,Inshukcji Zasady sporzqdzania informacji zarzEdczej" .

3.5. Ryzyko operacyjne

W Banku ryzyko operacyjne defuriowane jest jako ryzyko poniesienia straty w)'nikajqcej z niedostoSowania lub

zawodnoSci proces6w wewngtrznych, ludzi i system6w htb ze zdarzeh zewngtrznych obejmuj4c r6wniez ryzyko
prawne. Zasadniczyni c4mnikami ryzyka operacyjnego s4 nierozerwalnie nvi4zane z funkcjonowaniem Banku:

realizowane procesy bizresowe, relacje z klientami, zasoby ludzkie, wspieraj4cy dzialahosC system

informatyczny, c4mnosci zlecane na zewnqftz oruz zdarzenia ze\wgtrzne (awarie, klgski Zywiolowe). W zakes

tej kategorii ryzyka jest zaliczane ryzyko pravme, zwiEzane np. ze znianami w otoczeniu prawnym, brakiem

stabilnoSci otoczenia regulacyjnego, brakiem odpowiednich regulacji wewnQtrnych, czy te2 blgdnymi

regulacjami wewngffzr)'mi, blgdami w zawaftych umowach, niekorzyshymi rozstrzygniEciami s4d6w.

Kalegoria ta nie obejmuje ryzyka reputacji i ryzyka strategicznego,ld6re zwiqzane s4 z ryzykiem biznesowl'rn.

Celem stategicznyrn Banku jest zapewnienie rvysokich standard6w funkcjonowania oraz zaadoptowanie na

swoje pohzeby najlepszych rozvtiqzah praktyk biznesowych w celu ochrony zasob6w i uhzymaaia maczqcej

pozycji Banku na obslugiwanyrn rynku.
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Powyzszy cel realizowany jest poprzez:

. zapewnienie jakosci dzialania Banku na poziomie zaper.vniai4cym co najmniej utrzymanie

dotychczasowej osi4gnigtej pozycji rynkowej oraz d4zenie do zwlgkszeniatdziata w lokalnym rynku,

. utrzymanie naxa|enra Banku na ryzyko operacyjne na poziomie zaakceptowanym, bezpieczr;.rn dla

jego zasob6w i dzialania.

W ramach przyjptych kierunk6w dzia+ania Wznaczonymi celami operacyjnymi pozostaj4 kontynuowanie

i weryfikacja proces6w (dzrataf.) zapobiegania wystgpowaniu oraz zmniejszania skutk6w ryzyka odpowiednio

do jego rodzaju i lvptywu na wynik Banl-u, jak r6wnie2 zapewnienie oplacalnoSci stosowania w wybranych

metod ograniczania ryzyka, a lakiile zapewlienie bezpieczefstwa dzia]alno6ci system6w informatycznych

i Srodowiska teleinformatycznego maj4cych kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Banku i poszczeg6lnych

procesow.

Cele operaoyjne s4 realizowane poprzez:

1) kontynuowanie relacji z klientami, opartych na zasadach przyjaato(ci i profesjonalizmu,

2) zhpewnienie utrzlmania ci4gloSci dzialania Banku (wa2nych proces6w biznesowych), w t,,m plan6w

awaryjnych,

3) plzeprowadzanie niezbgdnych zmian strukura)nych,

4) \on|,nuowanie odpowieclniej polityki kadrowej oraz zape*'nienie adekwatnego poziomu kompetencji

kadr (doskonalenie wiedzy i umiejgtnoSci kadr),

5) zapewnienie Swiadomo6ci wystgpowania ryzyka operacyjnego na wszystkich szczeblach struktury,

6) doskonalenie opt),malnych stulctur zarz1dzania ryzykiem i konholi wer.vngtrzrej,

7) doskonalenie infrastruktury informatycaej, w tlm program6w wspieraj4cych zarz4dzanie ryqkiem,
8) doskonalenie technik pomiaru ryzyka,

9) oke6lenie podstawowych proces6w niezbqdnych do zarz4dzaniaryzykiem operacyjnyrn,

l0)tworzenie mapy ryzyka w celu okeilenia dziatraf zmienajqcych do zmniejszenia skutk6w ryzyka
operacyJnego,

I l.lograniczanie skutk6w ryzyka operacyjnego.

l2)gromadzenie informacji o zdaruenlach ryzyka operacyjnego maj4cych miejsce w najblizszlm otoczeniu

Banku oraz w miarg mozliwosci o sposobach pokrycia skat ww. zdarzeh i podjgtych dziataniach

miryguj4cych.

13)okeSlenie docelowego profilu ryzyka operacyjnego, uwzglgdniajqcego skalg i profil ryzyka
op eracyjnego obcigajqcego Bank,

14)zdefniowanie tolerancji/apetynr Banku na ryzyko operacyjne,

l5)budowg kultwy organizacyjnej w zarzqdzaniu ryzykiem operacyjnym, w t)ryn ryzykiem system6w

informatycznych i be4rieczeristwa Srodowiska teleinformatyczrego,

l6)modemizacje i przebudowg zasob6w informatycmych, w celu umozliwienia kontynuacji Swiadczenia

uslug bankowych, w tym uslug nowych, a takze w celu podnoszenia stopnia bezpieczefstwa

informacji oraz przetwarzania danych.

Bank zaklada tolerancjg na ryzyko operacyjne poprzez ustalenie wewngtrnego limitu dotycz4cego maksyrnalnej

wysokoSci locznych, wszystkich strat brutto z q 1|u,br danefr ryzyka operacyjnego w wysoko5ci 2%o fundtszy

wlasnych.

Bank zaklada apetyt na ryzyko operacyjne na poziomie 50Vo l1cznego wyliczonego wymogu kapitalowego

metod4 wskaz nika bazowego.

Proces zarzndzar\ia ryzykiem posiada charakter ci4gly, dotyczy wszystkich odcink6w dzialalnoici Barku i jest

realizowany w ramach struktuq/ organizacyjnej, w kt6rej poszczeg6lnyn organom oraz osobom zostaj4

przyporz4dkowane funkcje, zakesy zadaf i odpowiedzialnoSci.

l. Rada Nadzorcza pelni nadz6r nad, reallzacjq przyjgtej Sfiategii, zatwierdza 1ej za(ozenia oraz dokonuje

okesowej oceny efektywnodci zarz4dzanta ryzykiem. Rada Nadzorcza sprawuje nadz6r nad kontrolq

system! zav4dzania ryzykiem operacyjnym, w tym ryzykiem system6w infomatycznych i bezpieczenstwa

Srodowiska teleinformatycmego, a takhe bezpieczeristwa informacji oraz ocenia jej adekwatno5i

i skutecznoSd. Rada Nadzorcza zatwierdza docelowy profil ryzyka operacyjnego oraz tolerancj g / apey. na
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ryzyko. Rada zapew\ia, Ze czlonkowie Zau4du posiadaj4 odpowiedni4 wiedzE i kwalifikacje,

zapewriajqce rcalizacjg Strategii (.. . ).
Zarz4d Barku okresowo przeclklada Radzie Nadzorczej sFtetycznq informacjg na temat skali i rodzaju

ryzyka, \a kl6re nararzony jest Bank, prawdopodobierlstwa i skutk6w jego wystgpowania oraz metod

zar zqdzania Wm ryzykiem.

Zrz4d odpowiada za prawidlowe funkcjonowanie systemu i proce* zarz4dzutia ryzykiem, w 6.rn :

a) okeSla strategig, orgarizacjq i zasady funkcjonowania procesu zarz4dzania ryzykiem,

b) oke$la docelorvy og6lny, profil ryzyka oraz tolerarcjg/apeg/t na ryzyko (limity),

c) olce5la spos6b zastosowania instrument|w zaft4dzania ryzykiem,
d) zapewnianiezbgdne wsparcie techniczne i informatyczne,

e) zaperamia kszaltowanie JwiadomoSci ryzyka wSr6d personelu,

f) zapewnia ksztaftowanie kultury organizacyjnej oraz odpowiedniego $rodowiska postaw moralnych

l erycznycn,

g) zapewnia doskonalenie kwalifrkacji pracolnik6w,

h) sprawuje nadzfr nad bezpieczefstwem Srodowiska teleinfor.matycznego

i ciqgloSci dzialania,

i) okesowo przedklada Radzie Nadzorczej s),ntetyczn4 informacjg na temat profilu ryzyka
operacyjnego, na lc6re naxazony jest Bank, o efektach zavqdzania ryzykiem oraz rcalizacji
?al^ran <rra16dii

j) sprawuje nadz6r nad systemem zarzqdzania ryzykiem poprzez kom6rkg audytu wewngffznego.

3. Nadzoruj4cy Czlonek Zarzqdt pehri nadz6r nad funkcjonowaniem systemu zarzqdzania ryzykiem
operacyjnlm, jego odpowiedzialnoSC obejmuje:

a) koordynowanie element6w procesl zarzTdzantaw jednostkach / kom6rkach,

b) zapervnienie ci4glodci proces6w biznesowych - w ramach posiadanych kompetencji,

c) podejmowanie decyzji o zastosowaniu mechanizm6w zabezpieczaj4cych - w ramach posiadanych

KOmperencJ l,

nadz6r nad realizacj E standard6w zanydzania ryzykiem,
wnioskuje do Zarz4du o podjecie dzialati w przypadkach konieczroSci reakcji Zarz4du,

nadzoruje terminowosd i prawidlowos6 raportowania przez kom6rkg organizacyjn4 Banku

informacji zarz4dczej w zakresie ryzyka operacyjnego.

4. WaSciwi Czlonkowie Zxz4du pehiq nadz6r nad bezpieczeristwem informatyczn)ryn onz nad

zarz4dzaniem sttuacjami kyzysowymi.

5.

6.

Kadra kierormicza wszystkich szczebli odpowiada w zakesie swoich kompetencji za:

a) realizacjg zadafi zwl4zanych z zarz4dza em ryzykiem,

b) podejmowanie - w ramach posiadanych kompetencji - przedsigwzigC ograniczaj4cych ryzyko,
c) wsp6lprac9 nadzorowanych kom6rek ze Starowiskiem ds. Ryzyka Operacyjnego,

d) wdrazanie rozwi4zafi zabezpieczaj4cych i mechanizm6w wskazatych przezZav4d,,

e) sprawowanie kontroli wewngtznej na kierowaaym odcinku pracy i monitorowanie realizacjL

zalecef pokontrolnych.

Pracownik Stanowiska ds. Ryzyka Operacyjnego zostaj4 powierzone zadania w zakresie monitorowaria

realizacjr wyznaczonych cel6w oraz zadaf strategicznych, identyfikacji ryzyka operacyjnego (w t'ym

darzef zewnQtrznych w otoczeniu Banku), weryfikacji incydent6w i strat, pomiaru, monitorowania

i sprawozdawania ryzyka oraz propozycji rozvti4zzn jak rOwniez opracowylvania (modyflrkowania)

regulacji wewngtrznych w tym obszarze w szczeg6lnoSci:

a) sporz4dzanie projekt6w uregulowari wewngfaych (strategii, inshukcji) oraz ich modyfikacji

w zakresie zarzqdzania ryzykiem operacyjnym,

b) dokonl,rvanie przeglqdu i aldualizacji strategii, instrukcji i metod w zakesie zarzqdzaua ryzykiem

opemcyJnym,

c) opracowywanie propozycji limit6w (wielko5ci progowych), parametr6w dotycz4tych oceny

ryzyka oraz i.ch okesowe weryfikowanie,

d)
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d) monitorowanie i dokonyr,vanie pomiaru ryzyka, sporz4dzafie analiz narazenia Barku na ryzyko
oraz ich dokumentowanie zgodnie z pr4ljgtymi proceduamL

e) wyliczanie w)rynog6w kapitalowych (kapitalu wewngtraego) zgodnie z proceduramr

szczeg6low).rni,

I proponowanie dzialai zmierzaj1cych do utrzyrnania ryzyka na akceptowahym poziomie oraz ich
pr zedkladanie Zarz4dow i,

g) prowadzenie cenfialnego rejestru incydent6w ryzyka operacyjnego i naruszenia norm zgodno5ci,

a tak)te zdaruef zwiqzanych z nantszeniem bezpieczefstwa informacji,

h) prowadzenie rejestru zdarzei zewngtrznych ryzyka operacyjnego,

i) ewidencjonowanie zdarzefiw zabesie ryzyka operacyjnego i braku zgodnoSci,

j) sporzqdzanie okesowych sprawozdai oraz raport6w dla Zarz4du i Rady Nadzorczej zgodnie

z przyjgtyni procedurami,

k) wsp6lpraca z kom6rkami merytorycznymi w ramach sporz4dzania informacji na potrzeby

zewngfrzrLe z obszaru ryzyka operacyjnego oraz w zakesie wykonywanych zadaf,

l) pehienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (wcze5niej ABI) i realizowanie zada{r zgodnie

z odrgbnymi przepisami,

m) sporz4dzanie wymaganej infomacji z obszaru ryzyka operacyjnego na potrzeby BION.

7. Kadra pracownicza:

a) pnestxzega ustalonych zasad. zarz4dzania ryzykiem operacyjnym, w tym zasad bezpiecze{Btwa

informacji i uzlztkowania system6w informatycznych,

b) ma obowiqzek zachowania staramosci i rzetelnosci w trakcie wykonyrvania codziennych

czlmnodci,

c) na polecenie bezpo5rednich przelozonych identyfikuje i rejesnuje incydenty,

w tym incydenty braku zgodnoSci oraz incydenty w obszarze bezpieczerlsfwa Srodowiska

teleinformatycznego i infofinacji oraz szacuje straty,

d) uczestniczy w wyja6nianiu przyczyn ich powstawania i proponuje rozwi4zania zabezpieczaj1ce,

e) wdra2a wskazane przez przelozonych $rodki ochrony zasob6w.

Prcces zarz4dzanra ryzykiem obejmuje jego identyfikacjg, pomiar, oceng a takze monitoring i raportowanie

wewngtrzne. Prcces zanqdzania ryzykiem ma charakter ci4gly i polega na tworzeniu rozwiqzaf niezbgdnych

do biezqcego funkcjonowania Banku. Jego celem jest: stale ograniczanie ryzyka, ochrona zasob6w, systemow

oraz proces6w jak r|wniel zabezpieczanie sig przed ewentualnymi skutkami ryzyka.

Na proces zarz4dzania ryzykiem operacyjnym skladaj4 sig nastgpujqce grupy czyrnosci:

I ) identyfikacja, pomiar i ocena ryzyka,

2) akceptacja ryzyka,
3 ) systemowe zarz4dzanie ryzykiem,

4) brez4ce zarz4dzanie ryzykiem,

5) monitoring,

6) raponowanie wewngrrzne,

7) konhola wewngtrma,

8) zastosowarie naxzgdzi redukcji ryzyka (dzialania zapobiegawcze).

Bank zarz4dzaryzykiem operacyjnym w spos6b systemowy i biez4cy.

Systemowe zarz4dzanie ryzykiem operacyjnym polega na tworzeniu rozwiqzah niezbgdnych do biezqcego

flrnkcjonowania Banku i obejmuje gl6wnie:

. twozenie wewngtrznych regulacji i procedur dotycz4cych ryzyka,

. rorwtqzatia or gafizacy jne,

. rozwrqzania lechniczne,

o doskonalenie wiedzy i runiejgtno$ci pracownik6w,

. tworzenie i wdrazanie system6w bezpieczefstwa.

Brez1ce zavqdzanie ryzykiem operacyjnym polega na:
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. zapobieganiu zdarzeniom operacyjnyrn, powstai4cym w produktach, procesach wewngtrzrych oraz

w systemach, stosuj4c odpowiednie narzgdzia i instrumenty,

. wyjasnianiu przycz],n powstawania incydent6w,

r podejmowaaiu dzialaf zmieruaj4cych do ograniczenia liczby i skali wystgpuj4cych incydent6w),

. rejestrowaniu danych o zdarzeniach operacyjnych,

. likwidowaniu negatywnych skutk6w ryzyka.

Bank wdro:ryIaplikacjg OperNet, kt6ra wspomaga proces zau4dzania ryzykiem operacyjn;.rn.

Identyfikacja ryzyka operacyjnego odbylva sig poprzez rejestracjg zdarzefi, operacyjnych, kt6m sfuzy

ro4oaaniu profilu ryzyka oraz, monitorowaniu jego poziomu w celu uniknigcia przekoczenia akceptowalnego

poziomu ryzyka operacyjnego. W ramach pomiaru ryzyka gromadzone s4 dane o zdarzeniach operacyjnych

z uwzglgdnieniem ich skutk6w. Dane dotyczqce zdarzeri operacyjnych ewidencjonowane sq wedtug rodzajdw

zdarzefi operacyjnych, kategorii. zdarzeh i gnry zdwzeft oraz linii bianesowych w systemie OperNet.

W Banku instrurnentami ograniczaj4cl'rni poziom ryzyka operacyjnego sq: mechaniamy zabezpieczzjqce

wbudoware w system operacyjny Balku, systemy bezpieczerlstwa, limity i wielkosci progowe na ryzyko,

zlecanie czynnosci na zewn4trz, plany utrzymania ci4gloSci d zialania i awaryjne, zalecenia pokontrokre.

Rapoltowanie informacji dotyczqcych ryzyka operacyjnego jest prowadzone na potrzeby Rady Nadzorczej oraz

Zaxz4du Banku. Raporty sporz4dzane sq raz na kwarlal przez pracownika Stanowiska ds. Ryzyka Operacyjnego

i prezentovarrc Zarz4dowi w cyklach kwadalnych oraz Radzie Nadzorczej w cyklach p6hocznych.

Wym6g kapitalowy wyliczany jest metodq wska:Znika bazowego.

Bank w celu ograniczania ponoszenia kosztdw podejmuje szercg dziatraf mityguj4cych, maj4cych na celu stale

ograniczanie ryryka operacyjnego migdzy kn5,rni poprzez:

- zawieranie i biezqcq aktlnllzacj9 wn6w ubezpieczeniowych,

- zlecarie czynnosci na zewn?trz (outsourcing),

- pokrywanie kosd6w , st:ratprzezpracownik6w winnych zaniedbaf,

- struKurg organizacyjn4 dostosowan4 do zarz4dzania ryzykiem operacyjnym i zapobiegajqc4

powstawaniu konfl ikt6w interes6w, odpowiedni4 politykg kadrow4, szkolenia,

- zasady rekrutacji i zapewnienie ciqglo$ci pracy na stanowiskach kluczowych,

- oceng ryzyka przed wdroZeniem nowego produktu,

- programowe zab ezpieczenial f,
- zapobieganie praniu pienigdzy,

- ochrong fizycm4 i zabezpieczenia techriczne,

- bezpieczeristwo pracorvnik6w i klient6w Banku oraz zasob6w materialnych Banku.

Szczegdlowe zasady dotyczqce pomiaru, monitorowania, limitowania, kontroli wewngtrznej i oceny poziomu

ryzyka walutowego zostaty okeslone w ,,Instrukcji Zasady zarz4dzania ryzykiem operacyjnym" a odnosnie
mportowania w ,,Instrukcj i Zasady sporz4dzania nformacji zavqdczej" .

3.6. Ryzyko braku zgodno6ci

W Banku funkcjonuje funkcja zgodnodci, kt6rq nale{ rozumied og6hie jako legalne i etyczne dzialanie

narzecz i. w najlepszym interesie Banku oraz jako zgodnosC dzialania Banku jako instytucji, a takhe zgodnosc

dzialaf podejmowanych przez osoby zafiudnione w Banku, czlonk6w organ6w Banku z normami zgodno5ci,

stqd koniecznoSC zapewnienia zgodnoSci wewngtrznych uregulowaf Banku z przepisami obowiqzuj4cego prawa

i stardardami postgpowania oraz ich pnestzegaria.

Cele, organizacja oraz spos6b zarz1dzanla zgodnoSciq zostaly zawarte w uregulowaniach, wewngtrznych,

dotyczqcych tego obszaru, to jest w "Polityce zgodnoSci ta lata 2018 - 2020", ,,Regulaminie funkcjonowania

Stanowiska do spraw zgodnoSci" oraz ,,Instrukcji Zasady zarzqdzania ryzykiembraku zgodnoSci".

Ryzyko braku zgodnoSci to ryzyko poniesienia pnez BaLk skutk6w (finansowych oraz niefmansowych)

wskutek nieprzestrzegania przez organy i pracownik6w Banku przepis6w prawa, regulacji wewngtrznych,
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stardard6w rynkowych otz przyjQtych przez Bark standard6w postgpowania (norm zgodnoSci) w procesach

funkcj onuj 4cych w Banku.

Ryzyko to mo2e skutkowaC sankcj4 prawn4, strat4 finansowq utratq dobrej reputacji.

Kluczowlm celem i jedloczeSnie zadaniem Banku pozostaje posiadanie stanu, w kt6rym wszelkie dzialania

organ6w Banku i pracownik6w s4 w maksymaln;.rn stopniu zgodne odpowiednio z przepisami prawnlmi
(zapobieganie ryzyku prawnemu), przyjgt),mi regulacjami wewngkznymi, a takze standardami dobrej prakyki
bankowej i rynkowymi.

Celem zarz4dzmia ryzykiem braku zgodnoSci jest identyfikacja potencjalnych zag;oaen dla dzialania Banku,

monitorowanie zaistniatych incydent6w, podejmowanie dzialaf wspieraj4cych oraz naprawczycb.,

zapobiegaj4cych naraZaniu Banku na $ystgpowanie zdarzef wlmtkajqcych z ryzyka braku zgodnoSci oraz

potencjalnych skutkdw nieprzestrzegaria przez Bank przepis6w prawa, w1,rnog6w organ6w nadzorczych,

rekomendacji i standard6w rynkowych, a w szczeg6ltoici poprzez zapobieganie skutkom finansow),m i
n ie fin an sow),rn .

Zasadticzym celem operacyjnl.rn pozostaje funkcjonowanie Banku w aspekcie uhzyt)"\,vania mozliwie niskiej

ekspozycji rn ryzyko, d4zeniu do unikania ryzyka; dzialania zostaj4 skoncenfowane w kierunku

minimalizowania skutk6w nieprzestrzegania norm zgodnoSci.

Celem r6wniez waznym wspieraj4cym jest ograniczanie (eliminowanie) czynnik6w wystgpowania ryzyk: utraty

reputacji, operacyjnego i prawnego, stanowi4cych zasadnicze ir6dla ryzykabraku zgodnoSci.

Dla realizacji tych cel6w zasadniczymi zadaniami pozostaj4:
. stale dostosow]'lvanie / aktualizowanie wewngtrmych uregulowari dla zapeumienia ich zgodnosci,

. zapewnienie ich prawidlowej realizacji,

. ruetelne realizowanie postanowieri uregulowarl,

. kontrolapraktycznegoprzestrzeganiauregulowarl,

r szkolenie kadr,

. zapelvnienie odpowiedniego wsparcia informatycznego, dostosowanego do aktualnie obowiqzujqcego

prawa.

W procesie zarzqdzania ryzykiem braku zgodnoSci rczestniczq nastgpujqce organy i kom6rki organizacyjne

Banku, do zadan kt6rych nalezy migdzy innymi jak poniZej:

1) Rada Nadzorcza:

a) sprawtje nadz6r nad zaru4dzaniem ryzykiem w tym obszarze, w szczeg6lno5ci zatwterdza zatolenia

Polityki, w odniesieniu do Stanowiska ds. ZgodnoSci - stosowne regulaminy funkcjonowania oraz plany

dzialania,

b) wsp6lpracuje z Zanqdem w zaktesie zarz4dzaniaryzykiem braku zgodnoici,

c) dokonuje, nie rzadziej niz raz w roku, oceny stopnia efekt,'\anoici zarz4dzaria ryzykiem w Banku oraz

dzialania Stanowiska ds. ZgodnoSci, wykorzystuj4c w tlm celu m.in.:

a. informacje na temat skali naruszei,

b. sprawozdania / raporty tego Stanowiska,

c. sprawozdaniaZan4du,

d. wynikikonholi wewnQtrznych oraz audldw SSOZ BPS,

e. wyniki ocen zelvngtrznych, w tym protokoty i oceny nadzorcze KNF,

d) informuje corocmie SSOZ BPS o rvynikach oceny efektywno6ci zarz4dzania ryzykiem braku zgodno6ci

poprzez przeslanie raportu za dany rok obrotowy drogq elektronicmq;

2) Zarz4d Banku:

a) odpowiada za zapewnienie zgodnoSci; projektuje, ra,prowadza oraz zapewnia dzialanie systemu

zarzqdzania, a takae zapewnia zgodno$C dzialania Banku z obowiqzujqcymi przepisami prawa - w tym

celu projekuje, wprowadza oraz zapewnia rozwi4zania organizacyjne zapewniaj4ce zgodno3C - bgd4ce

czgsciq systemu konfioli wewngtznej,

b) odpowiada za efel€ywne zarz4dzanie ryzykiem w t1.rn: opracowanie polityki zgoclno3ci, zapewnienie jej

przestrzegania i aktualizacjg, skladanie sprawozdarl Radzie Nadzorczej w sprawie zarz4dzania w Banku

ryzykiem braku zgodnoCci,

c) do obowi4zk6w Zarz4d,t nalezy opracowanie, wdrozenie oraz zapeunianie funkcjonowania

adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewngtznej, w tym zapewnienie Stanowisku do spraw

ZgodnoSci odpowiedniej niezaleZno3ci i zasob6w,
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d) podejmuje dziatania, maj4ce na celu zapewnienie ciqglo3ci dziatrania systemu kontroli wevt/ngtrmej, w

tym wladciwej wsp6lpracy wszystkich pracownik6w Banku ze Stanowiskiem ds. Zgodno6ci,

e) podejmuje odpowiednie dziatania w celu usunigcia nieprawidlowosci, w ban okreslone Srodki

naprawcze lub dyscyplinujqce w przypadku stwierdzenia nieprawidlowoSci;

3) Prezes Zanqdujest odpowiedzialny m. in. za:

a) nadz6r nad:

a. systemem prawa wewngtrzrego, reguluj4cego frukcjonowanie Banku,

b. organizacj4 ochrony danych osobowych,

c. realizacj4 funkcji anonimowego zglaszania naruszerl i dalszego postgpowania,

d. przeciwdzialaniem mobbingowi,

b) akceptacjg sprawozdai Stanowiska ds. Zgodno6ci oraz

c) jest zobowiqzany do podejmowania decyzji o sposobie wykorrystania informacji uzyskanych w ramach

zadaf realimwanych przez to Starowisko,

d) przedkladanie Radzie Nadzorczej rocznych sprawozdari dotycz4cych realizacji zadaf w obszarze

zar z4dzania ry zykiem braku zgodnosci,

e) podjgcie decyzji o skozystaniu z uslug doradczych Barku Zrzeszajqcego w zakesie dotyczQcym

wvrLdu tJLyLa,

4) Wiceprezes ds. Depozyt6w jest odpowiedzialny za organizacjg proces6w zwiqzanych zbe4ieczefstwem

system6w informatycznych oraz dzialaboic reklamowq w zakresie produkt6w depozytowych i
powi4zanych z nimi;

5) Wiceprezes ds. Kredyt6w jest odpowiedzialny za dzi.alalnoS( reklamow4 w zakesie proclukt6w

lcedytowych;

Wiceprezes ds. KsiggowoSci i Finans6wjest odpowiedzialny za:

a) nadz6r nad realizacj4 progamu przeclwdziatania praniu pienipdzy i finansowaniu tefioryzmu oraz

koordynowanie dzialah w Em obszarze,

b) przeciwdzialanienaduzyciornfinansowym;

Wszyscy kierownicy jednostek&om6rek organizacyjnych sq zobowiqzani do niezwlocznego informowania

Prezesa / Zarzyd. o naruszeniach w szczeg6lnodci, gdy istnieje podejrzenie, Ze naruszenie Laruza Bank fta

ryzyko sankcji pra.,vnych, strat finansowych, utraty reputacji lub jest przestgpstwem albo wykoczeniem;

Stanowisko ds. Zgoclno5ci wykonuje zadania w obszarze zaper.vnienia zgodnoSci, w tym w ramach finkcj i

kontroli wewnghznej -jest odpowiedzialne w zakresie obszant ryzyka zgodnoici m.in. za:

a) opracowanie oraz akitahzacje - w zakesie obszant ryzyka - polityki, regulaminu funkcjonowania

Stanowiska ds. Zgodno5ci, rocznego planu dzialania tego Stanowiska,

b) opracowanie i wdroZenie procedury (insaukcji) zarzqdzania ryrykiem oraz sposobu jego raportowania,
jak r6wniezjej aktr-ralizacj e,

c) oceng zgodno$ci w podstawowym zakesie regulacji wewngtrmych i przyjgtych pzez Bank standard6w

postgpowania z pzepisami zelr,ngtrznymi,

d) opiniowanie mechanizm6w kontrolnych w zakesie ryzyka braku zgodno6ci w uregulowaniach

wewngtlznych,

e) pomiar, monitorowanie oraz okresowe raportowanie (odpowiednio kwartalne, roczre) do Zarz4du oraz

Komitetu Audltu z obszaru ryzyka, w tym na temat poziomu ryzyka orazrcalizacji, zadari Stanowiska,

f) prowadzenie czynnoSci konholnych (niezaleznego monitorowania pionowego) i postgpowai

wyjasniajqcych w zakesie uniwersum Stanowiska,

g) monitorowanie pionowe mechanizm6w kontrolnych i kontroli ryzyka,

h) oceng prawidlowo5ci identyfikacji ryzyka, dokonan4 ptzez merytoryczne kom6rki w ramach

realizowanych przez nie zadafi ,

i) przedkladanie propozycji zaleceri dlajednostek / kom6rek organizacyjnych,

j) przedkladanie propozycji szkoleri pracownik6w Banku w zabesie ryzyka,
k) pehienie funkcji doradczej w zakresie ryzyka.

Praco'*'nik Stanowiska ds. Ryzyka Operacyjnego jest odpowiedzialny m. in. za:

a) raportowanie do ZanTdu (we wsp6lpracy ze Stanowiskiem ds. Analiz Kredytowych) w zakesie

wynik6w monitoringu um6w outsourcingu czynnoSci bankowych,

8)

q)
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b) wykonyrvanie zadah (w tym o charakerze kontroli), zwiqzanych z przestxzeganiem bezpieczeirstwa

informacji i system6w informatycznych, w tym w szczeg6lnoSci ochrony danych osobowych

i tajemnicy bankowej,

c) ewidencjonowanie w systemie OperNet zidentyfikowanych pr4,padk6w zdarzetr ryzyka braktt
zgodnodci (naruszeh);

l0) Pracownik Stanowiska Organizacyjno - Kadrowego jest odpowiedzialny m. in. za:

a) koordynacjg i nadz6r nad zbiorem prawa wewngtrznego (uregulowaf wewngtrmych),

b) koordyrowanie zadaf, zwi4zanych z procesem reklamacji klient6w,

c) przekazywanie informacji na temat ryzyka braku zgodno5ci w reklamacjach do Stanowisk ds. ZgodnoSci

oraz ds. Ryzyka Operacyjnego;

11) Radca prawny realizuj4cy kontrolq prawo3ci (legalno$ci) dzialania Banku uczestniczy w procesie

zapewnienia zgodnoici m.in. w zakesie:

a) infomowania wlaSciwych os6b / kom6rek organizacyjnych o zmianach w przepisach prawa, w tym w
zakesie klauzul niedozwolonych oraz oceny wpiywu tych zmian na dzialalno6C Banku,

b) opiniowania projekt6w regulacji wewngtrznych wzorcowych, w tym reguld4cych relacje z klientami,

przygotowywanych przez osoby / kom6rki organtzacyjne Banku w zakresie zapeu'nienia zgodnoSci

formalno - prawnej z uwzglgdnieniem identyfikacji ryzyka wlafkaj?cego z luk prawnych lub obejScia

obowi4zuj4cych przepis6w oraz opiniowania regulamin6w, wzorc6w um6w pod kqtem eliminacji

klauzul niedozwolonych (abunnvnych),

c) opiniowanie projekt6w umdw zawieranych przez Bark, w tym um6w outsoucingu czynno$ci

bankowych,

d) identyfikowania element6w ryzyka braku zgodao6ci w przlpadku spraw s4dowych prowadzonych przez

Bank / z udziatem Banku oraz przedkladanie informacji w tyrn zakresie do Stanowiska ds. Zgodnosci;

12) Osoby / autorzy uregulowaf wewngtrznych:

a) dokonuj4 samooceny zgodnosci regulacji,

b) odpowiadajq za zgodnoi| z prawem w podstawowlrn zahesie oraz sp6jnoSi wewngtrzr4

opracowywanych projekt6w uregulowaf wewnQtrznych,

c) opracowuj4 oraz uwzglgdniaj4 w uregulowaniach wewngtrznych mechanizmy kontrolne i kontroli

ryzyka,
d) sq zobowi7zani do uzyskania - rvymaganych zgodni.e z uregulowaniami - odpowiednich opinii

prarvnych w projektach sporz4dzanych dokumentow w celu potwierdzenia ich zgodnosci z przepisami

prawa;

13) \lrszystkie osoby / kom6rki organrzacyjne odpowiednio do zakesu zadarl i odpowiedzialnoSci oraz w mySl

wewngtrznych uregulowari szczeg6lowych s4 odpowiedzialne m.in. za:

a) zapeumianiezgodno5ci,

b) przestrzeganie uregulowai oraz standard6w postgpowania i prulgtych zasad, eqkt w realizacji zadafi,

c) identyfikowanie ryzyka braku zgodno5ci na poszczeg6lnych odcinkach dzialalno$ci, (w tym

dokonyrvanie anonimowo z$oszei naruszef), przekazywanie informacji, kt6re mog4 umoZliwii
identyfikacjg ryzyka, np. stwierdzenie niezgodnosci w regulacjach wewngtrmych, informacje o

naruszeniach / incydentach ryzyka braku zgodno6ci,

d) identyfikowanie sltuacji, kt6re mog4 powodowaC konflikt interes6w, unikania dzialan, kt6re mog4

doprowadzid do jego powstaria oraz zglaszania informacji o zaistnial;.rn lub mogqc),m powstad

konflikcie interes6w;

e) niezwloczne zglaszanie nieprawidiowo$ci (naruszeri) znaczqcych i krytycznych zgodnie zprzyjgtq

Scieik4 rap ortowania,

I zlSaszanie do Stanowisk ds. Zgodno$ci oraz ds. Ryzyka Operacyjnego o zd.arzeniach zwiqzanych z

ryzykiem braku zgodno6ci oraz powi4zanych zryzykiem operacyjnym,

g) zglaszanie Prezesowi przlpadk6w mobbingu lub molestowania pracownik6w w Banku,

h) odpowiednio stosowanie i monitorowanie mechanizm6w kontrolnych i kontroli ryzyka, w tym w ramach

dokonywania kontroli wewngfiznej zgodnie z Regulaminem kontroli wewngtrznej oraz inn)mi regulacjami

szczeg6lowymi,

i) zglaszanie / rejestrowanie zdavef, kt6re s4 powi4zane z obszarami ryzyk operacyjnego i braku zgodno6ci

(naruszef) zgodnie z zasadami okeSlon),rni w Instrukcji Zasady zanqdzania ryzykiem operacyjnyn oraz

Instrukcji Zasady zarz4dzania ryzykiem braku zgodno6ci,
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j) identyfikowanie i zglaszanie zdxzeh gozqcych vhat4 reputacji Banku lub mog4cych wplyn4i na reputacjg

Bank-u,

k) realizowanie zadaf rwi1zanych z reklamacjami klient6w,

l) identyfikowanie ry4kabraku zgodno5ci w procesie monitorowania um6w outsourcingowych.

Ocena wielkoici i profilu ryzyka jest dokony\,vana popnez pryTnaI skali negatywnych zjawisk wskutek

naruszenia norm zgodnosci. Profil i poziom ryzyka jest ustalany w oparciu o ksztaftowanie sig stmktltry

koszt6w (strat) oraz w spos6b opisorvy (szacunkowy) w odniesieniu do skutk6w trudno mierzalnych. Ocena jest

dokonyrvana gl6rvnie z uwzglgdnieniem kyeri6w uyst4pienia:

l) prawdopodobieistwa wyst4pienia nieprawidtrowodci,

2) skutk6w finansowych oraz niefinansowych, to jest:

a) sankcji prawnych (kar) lub regulaminowych,

b) staty finansowej,

c) utraty reputacji Banku.

Proces ograniczania ryzyka polega przede wszystkim na wdrazaniu nowych i wykorzystywaniu iistniejqcych

niezbgdnych mechanizm6w, sluz4cych do wyeliminowania ryzyka w tym obszrze poprzez, stosowanie

mechanizm6w jak ponizej :

l) dostosowanie istniej4cych regulacji wewnghznych w celu aninimalizowania ryzyka braku zgodnodci lub

w&oZenie nou,ych regulacji wewngtrznych,

2) zmiang uregulowai wewngtrznych,

3) zapervnienie wewnghaej sp6jno3ci regulacji wewngtrznych poprzez okesowe przegl4dy i weryfrkacje

fych ulegulowai,

4) funkcjonowanie sprawnego przeplywu informacji o znianach regulacji zewngtrznych,

5) nadz6r przeloZonych

6) rozdzielno5d obowi4zk6w pomigdzy wla$ciwymi jednostkami / kom6rkami organizacyjnlrni,
7) weryfikacje,

8) kulturaorganizacyjna,

9) stosowanie zasad dobrej praktyki bankowej i etyki pracownik6w Banku,

l0) autoryzacje i zatwierdzenia,

I l) apewnienie warunk6w powszechnego dostgpu do norm zgodnosci,

12) podnoszenie SwiadomoSci pracownk6w poprzez tematyczne szkolenia,

l3) stosowanie zabezpieczef finansowych,

l4) stosowanie zab ezpieczeh ltzycznych,

l5) poprzedzanie proces6w decyzyjnych opiniami, w tyrn specjalistycmymi w sttuacjach, w kt6rych wymagaj4

tego okolicznoSci sprawy,

16) wprowadzenie lub modyfikacja istntej4cych zabezpieczeri(jak np. prawa dostgpu, blokady itp.),
17) testowanie obszardw zidentyfikowarych jako narazone na podryZszone ryzvko braku zgodnoSci,

18) rej estrowanie odstgpstw,

- 19) wsp6lpraca z Bankiem Zrzeszaj4cym i Sp6idzielni4 SSOZ w zakesie dostosowania we\aargh"znych

regulacji do zlian przepisdw zewnQtrmych,

20) biel4ca wsp6lpraca z dostawc4 system6w informatyczrych, w celu dostosowania wsparcia

in formatycaego do zmian uregu)owan,

2 l) dzialafia napraw cze oraz w razie koniecznodci dyscyplinuj4ce.

Raporty z obszart ryzyka braku zgodno3ci, zawterujqce w)magane informacje w ramach wewnQtrznej

--. informacji zarz4dczej sq sporz4dzane w cyklach p6hocznych dla Zarz4du i Komitetu Audltu. Obowi4zek

niezwloczrego zglaszaria dotyczy nieprawidlowo6ci (naruszeri) macz4cych i kryrycznych, 4odnie zprzyjpty
Sciezk4 raportowaria wewngtrnego w Banku.

3.7, Ryzyko wyniku finansowego

Ryzyko biznesowe (*1.niku finansowego)definiowane jest jako ryzyko nie osi4 gnigcia za+ozonych i koniecmych

cel6w ekonomicznych z powodu niepowodzenia w rywalizacji rynkowej; ryzyko to moze przejawiad siQ

w postaci pod kategorii ryzyka strategicznego, ryzyka wyniku finansowego, ryryka otoczenia ekonomicznego,

ryzyka regulacyjnego oraz ryzyka konkurencji, przy czym:

30



a) ryzyko strategiczne jest to ryzyko zwi4zane z podejmowaniem niekorzystnych lub btgdnych decyzji

strategicznych, brakiem lub wadliw4 realizacj4 przyjgtej strategii oraz zn zmianami w otoczenlu

zewngtrmym i niewla6ciw4 reakcj4 na te zliany,
b) ryzyko wyriku finansowego jest to ryzyko nie osiqgnigcia zatoaonych cel6w ekonomicaych, to

znaczy ryzyko realizacji wyniku finansowego poni2ej wymagan wynikaj4cych z potrzeb

prowadzeniabie2qcej dzialdaoSci Banku oraz jego rozwoju,

c) ryzyko otoczenia ekonomicznego jest to ryzyko zniany warunk6w ekonomiczno - spoleczrych

maj4cych niekorzystny wplyw na Bank,

d) ryzyko regulacyjne jest to ryzyko zmiany prawnych warunk6w prowadzenia dzialalnodci,

e) ryzyko konkurencji jest to ryzyko zmian warunkdw konkurowania, maj4cych niekorzystny wplyv
na Bank.

Celem stategicm)an w zakresie ryzyka wyniku finansowego jest utrzlmanie stalej, umiarkowanie wrazliwej na

zmiany otoczenia pozycji rynkowej i ekonomiczrej Banku, poprzez wla$ciwy proces planowania strategicznego,

monitorowania otoczenia oraz postgp6w w realizacji strategi i, planowarria i zarz4dzania wyrikiem finansow)ryn.

Podstawowlm celem operacyjnl.rn pozostaje umiarkowanie dl,namiczny rozw6j sytuacji ekonomiczrej Banku.

Podstawow)'rni zadaniami zw iqzanpi z realizacjq powyZszych cel6w s4:

l) realizowanie dzialai maj4cych na celu: ksztaltowarie optymalnej strukh.ry zr6del przychod6w,

dalszy wzrost stabilnosci tych tr6del oraz racjonalizacjg koszt6w dzialania Banku,

2) dokony'rvanie okesowego (w tym na etapie budowy rocmego planu finansowego) przegl4du

otoczenia lokalnego Banku oraz czlmnik6w (parametr6w) regulacyjnych, gospodarczych oraz

rynkowych, w aspekcie ich wplywu na realizacjg zaloionych cel6w,

3) pomiar wraZliwo5ci Banku na zmiang czlmnik6w otoczenia i podejmowanie dzialrai maj4cych na

celu zmniejszenie wraZliwo5ci Banku w pr4padku stwierdzenia nadmiemej ekspozycji na zm\ang

poziomu ryzyka, wynkajqcq ze zmian synracji zewngtrznej.

Zarzqdzante ryzykiem posiada charakter zorganizowany, ciqgly i jest realizowane w ramach stworzonej

struktury organizacyjnej przez wladciwe merltorycznie organy osoby / kom6rki organizacyjne Cenhali.

Podstawowe zadania i kompetencje uczestnik6w w zakesie zarzqdzania ryz'lkiem:.

l. Rada Nadzorcza:

a) zatwierdzapolitykg zarz1dzaniaryzykiem i sprawuje nadz6r nad jej realizacj4,

b) dokonuje okresowej oceny poziomu oraz efekt'.r,vno6ci zarzqdzania ryzykiem w oparciu -

o otr4.rnlavane informacje w ramach wewngtrznego raportowania,

2. ZalzqdBarku.

a) oclpowiada za skutecmosd funkcjonowania systemtr zarz4dzania ryzykiem, w ttTr za organizacjE

i caloksztait procest zNzqdzania,

b) okeSla zasady polityki. zarz4dzania ryzykiem,

c) zatwierdza metody jego pomialu i kontroli, zasady rapoftowania (instrukcje),

d) zapervnia pracownikom zdobycie niezbgdnej wiedzy i umiejgtno5ci oraz niezbgdne wsparcie

informatyczne.

3. Nadzoruj4cy Czlonek Zarz4du:

a) odpowiada za prawidlowo6C proc es:o zzirz4dzania ryzykiem w skali Banku,

b) sprawuje bezpoSredni nadzdr nad realizacjq zad.ai pvez Pracownika Stanowiska ARB,

c) opiniuje zalozenia polityki oraz wewngtrzne uregulowania (instrukcje i procedury),

d) przedklada Radzie Nadzorczej syntetyczn4 informacjg na temat poziomu ryzyka oraz efekt6w

zar z4dza ra tW ry zykrem.

4. Pracownik Stanowiska ds. ARB:
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1) Dla potrzeb oceny ryzyka jest odpowiedzialny za gromadzenie i przet\\arzanie niezbgdnych

informacji z dostgpnych Zr6del, pomiar i monitorowanie poziomu ryzyka wyniku finansowego oraz

jego sprawozdawanie w oparciu o przyjgte normy i pl.ocedury zawarle w Instrukcji; w tym celu:

a) pozyskuje (w tym od BPS SA) i wykorzystuje niezbgdne informacje na temat uwarunkowan

zewngtrznych / otoczenia Banku,

b) dokonuje okesowej / kwartalnej analizy czynnik6w ryzyka, w tym , czynnik6w

malcoekonomiczrych i rynkowych,
c) dokonuje z czgstotliwo6ci4 kwaxtah4 analiz i ocen poziomu ryzyka wyniku dnansowego,

w tym test6w warunk6w skajnych, wptywu ryzyka na sytuacjg ekonomiczn4 Banku -

w oparciu o przyjgte w Instukcji procedury,

d) sporzqdza z czgstotliwodci4 kwartalnq sprawozdania / raporty w zakesie ryzyka wyniku

finansowego dla Zarzqdu. / Rady Nadzorczej, zgodnie z przyjgtymi zasadami w zakesie

wewngbznej informacji zarzqdczej;

2) Opracorvuje i przedklada Nadzorujqcemu Czlonkowi / Zarz4dowi projeKy polityki, regulacji

wewngtrznych i ich zmian w zal<resi.e zarzqdznia ryzykiem

3) Dokonuje okesowej weryfikacji i aktualizacji regulacji wewngtrznych (Polityki 'zarzqdzania

ryzykiem bizresowym, niniejszej Instrukcji) zgodnie z przyjgtlmi zasadami,

4) Wsp6lpracuje z Gl6wnym Ksiggowym oraz wla6ciwymi mer,4orycznie kom6rkami,

w tym pozyskuje informacje w zakesie niezbgdnym dla realizacji nalozonych zad,an

5. Czlottkowie Zarz4du / Kierownicy wlaSciq.ych merytorycznie kom6rek nviqzanych z obszarem ryzyka
bianesowego zgodtie z zakesami zadatr i odpowiedzialnoSci, spra*uj4 nadz6r nad caloksztaltem

dzialarl wykonyr,vany ch ptzez p odleglych pracownik6w.

Identfrkacji podlegaj4 nastgpuj4ce istotne czynniki \4?lywaj4ce na poziom ryzyka wy'niku 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 politycano- spoleczrego,

d) zmiany prar.,ine wptywajqce istotnie na moZliwoSci rynkowego dzialania Banku,

e) intensywno6C konkurencji na r1.nku, groZba niekorzystnych dzialai konkurent6w.

Dla cel6w nawaenia na ryzyko wyniku, w tym dla cel6w pomiaru ryzyka otoczenia (test6w warunk6w

skajnych) monitorowaniu podlegajq nastgpuj4ce czl.nniki / parametry:

a) zlrl'rany uregulowari zewngtrznych, maj4cych wpltw na sytuacjg ekonomiczr4 Banku
(w tamach zaxz7dzania ryzykiem braku zgodno6ci),

b) ksztaltowanie sig st6p procentowych na rymku migdzybankowym (w ramach pomiaru ryzyka stopy
procentoweJ),

c) stopa inflacji,

d) stopa bezrobocia na obszarze powiat6w obslugiwanych przez Bank,

e) ksztattowanie sig st6p oprocentowania produkl6w bank6w konkurencyjnych, dzialaj4cych na terenie

obsfu giwanl,rn przez Bank,

0 sltuacja sektor6w gospodarki oraz klient6w - ked),tobiorc6w Banku, prowadzqcych dzialalnosd w tych

sektorach (w ramach pomiaru ryzyka kedytowego i koncentracji),

g) zaistnienie na terenie obsfugiwanlm przez Bank nowego konkurenta (plac6wki konkurenta).

Pomiar nara2enia na ryzyko biznesowe jest dokonyr,vany w obszarach ryzyka wynii*-u finansowego oraz

otoczenia ekonomicmego, zuwzglqdnieniem / poprzez pryzmat nastgpuj4cych kyteridw / element6w:

a) realizacja cel6w strategicznych i zalozeh polityki,

b) realizacja zadalt handlowych,

c) realizacja zalozef planu finansowego,

d) uzyskiwane wyniki finansowe,

e) wyniki test6w warunk6w skajnych.

dokonlvane zgodnie z postanowieniami Instrukcji Zasady Sporz4dzania i monitorowania planu finansowego

oraz niniejszej Instrukcji, z wykorzystaniem parametr6w (wskaZnik6w) o ceny ryzyka.
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W ocenie poziomu ryzyka wyniku finansowego uwzglgdnia sig nastgpuj4ce kryteria:

a) dy,namika wynik6w finansowych,

b) jakodd zr6del przychod6w,

c) wystgpowanie zaleznoict ksztaftowania wlmiku finansowego od istotnych pozycji pr4rchod6w

j ednoraz o\aych, czy nadzwyczajnych,

d) wystgpowanie zaleLnoSct ksztaltowaria w;,niku furansowego od wyniku na pozostalej dzialalnoSci

operacyj n ej ,

e) ksztaltowanie sig wielkosci wskamik6w rentownosci aktyw6w i rentorvnoici kapitafu (ROA, ROE),

f) ksztaltowanie sig wskaZnika poziomu koszt6w (C/I),

g) kszahowanie sig wielko5ci marZy odsetkowej,

h) ksztaltowanie sig wskaznik6w zdefiniowanych jako relacja przychod6w zprowizji i oplat do aktyw6w

netto,

i) ksaaltowanie sig warto5ci wskaznik6w aktyw6w netto najednego zanudnionego,

j) ksaaltowanie sig wartodci wskaznik6w zysku brutto najednego zatrudnionego,

k) wplyw ryzyk istotnych (kredytowego, pf.rnodci, stopy procentowej oraz walutowego) na wyrik
fi nansowy (wrazliwo36 wyniku),

l) wplyw podmiot6w - konkurentow.

Raportowanie informacji z obszxu ryzyka biznesowego oraz realizacji planu finansowego prowadzone jest na

potrzeby Zaxzqdu i Rady Nadzorczej w okesach kwartalnych.

Szczeg6lowe zasady d.otyczqce pomiaru, monitorowania, limitowania, kontroli wewngtrztej i oceny poziomu

ryzyka wyniku finansowego zostaly okreslone w ,,Inshukcji Zasady zNz4dzania ryzykiem w1'niku

finarsowego", a odnoSnie raportowania w ,,lnstrukcji Zasady sporz4dzania informacji zarz4dczej".

3.8. R.yzyko kapitalowe

Celem strategicznym w zakesie zarz4dzania kapitalem jest zapewnienie systematycznego wzrostu umanych

kapital6w (flmduszy wlasnych) poprzez maksyrnalizacjg w1,::iku finansowego oraz ich zasilenie z podzialu

nadwy2:ki bilansowej.

Celem procesu szacowania kapitalu wewngtrznego, jest ustalenie wielko5ci kapitalu wewngtrmego niezbgdnego

do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych, istotnych rodzaj|w ryzyka wystgpuj4cych w dziatralno5ci Banku

oraz zrnran otoczenia gospodarczego, z uwzglgdnieniem przewidywanego poziomu ryzyka.

W procesie szacowania i utrzyrnywania kapitalu wewngtrznego Banku uczestnicz4 bezpo5rednio nastgpuj4ce

organy statutowe i kom6rki organizacyjne Banku:

l. Rada Nadzorcza Banku:

a) zatwierdza cele strategicme w zakresie ryzyka kapitalowego,

b) zatwierdzauregulowaniawewngtrznedotyczqceprocesu,

c) w ramach nadzoru otrzlanuje raporty na temat profilu ryzyka i adekwatnosci kapitalowej,

d) dokonuje ocen wielkoSci ryzyka i poziomu uznanego kapitahr (funduszy wlasnych),

z uwzglgdnieniem pzyjgtej strategii, w)'tycznych polityki i uwarunkowai otoczenia,

e) dokonuje oceny skuteczlo5ci przyjgtych zasad i rczwiqza(, w obszaxze ryzyka i adekwatno6ci

kapitalowej;

2. ZarzqdBanku:

a) odpowiada za zorganrzowanie i skuteczne funkcjonowanie systemu oceny adekwatnoSci

kapitalowej, w tym za:

o opracowanie i wdrozenie wla6ciwych procedur oraz ich okesowe przegl4dy i weryfikacje,

o nadz6r nad efektyrvnoSci4 procesu, w tyn wprowadzanie niezbgdnych korek i udoskonaleh,

. ustalenie i utrzymywanie w),rnaganego poziomu uznanego kapitafu (frmduszy wlasnych) na

pokrycie istomych ryzyk,
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. dokonylvanie konffoli wewngftarej procesu, w t).m niezaleznej oceny procesu i oceny

przegl4du oraz werl'fikacji tego procesu

. ujawnianie infolmacii na zewnqftzi

b) podejmuje wg potzeb decyzje w ramach procesu, w tlrn dotycz4ce alokacji kapitatu na istotne

ryzyka i mechanizm 6w zab ezp ie czaj4cy ch,

c) otzlmuje okresowe sprawozdania od kom6rki ARB w zakresie ryzyka bankowego i adekwatnoSci

kapitalowej,

d) raportuje do Rady Nadzorczej w sprawie ryzyka i kapitafu wewngtznego zgodnie

z zasadami w zakresie wewngtrmego raportowania informacji zarz4dcznj.

3. Nadzorujqcy Czlonek Zarz4du

a) odpowiada za nadz6r nad frrnkcjonowaniem przydzielonych obszar6w zNzqdzali.a ryzykami,
procesu szacowania kapitalu weu,ngtrznego oraz monitorowaniem adekwatno6ci kapitalowej,

b) koordynuje dzialania mer)4orycznych kom6rek oraz sprawuje kontrolg wewngfznq tych kom6rek

w zakresie procesu,

c) odpowiada za prawidlowe ustalanie wielko3ci kapitafu wewngtrznego na pokrycie wszystkich

istotnych ryzyk oraz akceptuje ustalone kwoty kapitalru wewngtrnego,

d) odpowiada za prawidlowe funkcjonowanie i sprawuje kontrolg wewngtrzn4 Stanowiska ARB,

e) akceptuje sporz4dzane przez kom6rkg ARB analizy, raporty spozqdzane dla Zarz4dulRady

Nadzorczej,

f) opiniuje projekty uregulowari dotyczqcych procesu oraz ich zmlan,

g) opiniuje wyniki rocmego przeglqdu i weryfikacji uregulowari, dotycz4cych procesu;

4. Pracorvnik Stanowiska ds. ARB:

a) monitoruje proces i ksztaltowanie si9 wielkoSci kapitafu wewngtrmego oraz rekomenduje podjgcie

odpowiednich dzialaf pruez Zar 24d,

b) dokonuje biezqcej arLalizy czl.nnik6w ryzyka, w tlm czlamik6w malcoekonomicznych

i rynkowych oraz informacji pochodz4cej z medi6w pod k4tem ryzyka utraty reputacji,

c) dokonuje z pvyjQtT czgstotliwoscie obliczerl wewngtrmego wymogu kapitalowego wg przyjgtych

metod, oke$lonych w Instrukcji,

d) dokonuje 4odnie z ustalonym zakesem corocznego przegl4du i weryfikacji procesu szacowania

kapitatu, w tym:

. weryfikacji katalog) ryryk zidentyfikowanych w Banku pod kqtem istotnosci,

o analiz mai4cych na celu weryfrkaciQ ustanowionych kryteri6w/prog6w istotnosci oraz

uzasadnienie stosowania tych kryteri6w,

e) w dokonanych analizach wskazuje czy'nniki uzasadniaj4ce klasyfikacjg jako istotne, bQdZ nieistotne

danego r o dzaju ry zyka zidentyfrkowanego,

I przedklada - w przypadkach tego *ymagajqcych propozycje aktualizacji katalogu ryzyk istotnych

Zarz4dowi Banku,

g) opracowuje projekty uregulowafi dotycz4cych oceny procesu w Banku oraz propozycje ich

modyfikacj i,

h) wsp6lpracuje z pracownikami Stanowisk ds. Ryzyka Kredltowego, Ryzyka Operacyjnego

i Ksiggowo$ci w zakesie wymogu kapitalowego oraz Stanowiska ds. Analiz Kred)'towych

w zakesie wskaZnika dZwigni finansowej,

i) sporzqdza sprawozdania, raporty w zakesie adekwatno$ci kapitalowej dla ZarzqddRady

Nadzorczej, zgodnie zprzyjgrymi zasadami w zakresie informacji zarz4dczej,

j) przygotowuje projekt zawiadomienia KNF - w przypadku zaistnienia sltuacji zachwiania

adekwatnosci kapita.lowej.

5. Pracoumik Stanowiska ds. Ryzyka Kredyowego:

a) we wsp6lpracy z Gl6wnym Ksiggowym jest odpowiedzialny za przypisante wag ryzyka
poszczeg6ln),m kategoriom aktyw6w i zobowiqzaf pozabilansowych,
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b) ustala lqczne wyrnogi w zakesie ryzyka kedytowego, koncenhacji kapitalowej zgodnie

z Rozporz4dzaniem UE, oraz w przypadkach zaistnienia syhtacji tego wynagajqcych dodatkowe

wymogi kapitalowe w zakresie ryzyk: koncenffacji kedltowej, cyklu gospodarczego, rezydualnego,

c) wsp6lpracuje z Pracownikami Stanowisk ARB i Ksiggowo$ci w zakresie vykonyrvanych zadari

dotycz4cych adekwatnosci kapitalowej,

d) dokonuje sprawdzenia prawidtrowoSci danych, zawartych w formularzach sprawozdawczych

sporz4dzonych przez Pracownika ds. Ksiggowoici wykonuj4cego obowi4zki sprawozdawcze,

e) dokonuje corocznie przegl4du i weryfikacji uregulowaf dotycz4cych procesu - zgodnie

z ustalonlm zakesem.

6. Pracownik Stanowiska ds. Ksiggowo5ci:

a) ustala w cyklach miesigcznych skalg dzialalnoSci handlowej,

b) wylicza tr4cmy w1nn6g kapitalowy z tttuht ryzyka operacyjnego, w oparciu o ustalony algor),tm

wyliczenia,

c) wykonuje czynnoSci zwi4zane ze zdefiniowaniem klas ekspozycji kredltowych w systemie

informatycznym i nadaniem im odpowiednich wag ryzyka,
d) inicjuje wyliczenie przez system u:Lformatyczrly l4cznego wymogu kapitatrowego w zakresie ryzyka

kredytowego,

e) wsp6lpracuje z Pracownikami Stanowisk ARB i ds. Ryzyka Kredltowego w zakesie
wykonywanych zad af., d.otycz4cych adekwatnof ci kapitalowej,

f; sporz4dza obowi4zujqce formularze sprawozdawcze na pohzeby zewngtrzne.

7. Gl6wny Ksiggowy w zakesie dotyczqcyn procesu sprawuje kontrolg wewngtra4 Skrowiska ds.

KsiggowoSci.

Og6lna okesowa charakterystyka poziomu ryzyka kapitalowego dla potrzeb raporlowania wewngtrznego jest

dokonnvana z vvykorzystaniem ponizszych lcyteri6w orM ksztaftowania sig wielkoSci przyjgtych parametr6w.

Ocena jest syntetycznlm wynikiem analizy prqjqtych poszczeg6lnych element6w, rozpatrywanych zar6wno

oddzielnie, jak i we wsp6lzale2noSciach

W ocenie uwzglgdnione zostajq nastgpujqce paramefy4ff''teria.

L wielko5C i suxkura uznanego kapitafu,

2. wysokosC lqcmego wsp6lcz),nnika kapitalowego, wewngtrznego wsp6lczl.nnika wyplacalnosci

oraz wskaZnika dZwigni finansowej,

3. stopieli pokycia calkowitego wymogu funduszami wlasnymi - relacja calkowitego wymogu

kap itatrowego do uznanego kapitafu,

4. stopief pokycia wewngtrznego wymogu funduszami wlasn;,rni - relacja calkowitego

kap italowego do uznanego kapitalu,

5. udzial kapitafu Tier II w uznanym kapitale (funduszach wlasnych).

Raportowanie informacji z obszaru ryzyka kapitalowego prowadzone jest na potzeby Zarz4du w okesach

miesigcaych, natomiast na potrzeby Rady Nadzorczej w ujQciu s''ntetycznlm w okesach kwartalnych.

Szczeg6trowe zasady dotycz4ce pomiaru, monitorowania, limitowania, kontroli wewngtrmej i oceny poziomu

ryzyka kapitalowego zostaly okreSlone w ,,lnsfflkcji Zasady Szacowania Kapitalu Wewngtrnego" a odnoSnie

raportowania w ,,Instrukcji Zasady sporz1dzatia nformacji zarz4d,czej" ,

3,9. Ryzyko nadmiernej df;rvigni finansowej

Ryzyko nadmiemej dZwigni finansowej omacza ryzyko wynikaj4ce z podatno$ci Banku na zagrozer'ia

z powodu dZwigni finansowej lub warunkowej dZwigni finansowej, kt6re moZe ra.ymagaC podjgcia

niezamierzonych dzialaf koryguj4cych jej plan finansowy, w tym awaryjnej spruedaLy altyw6w mog4cej

przFieSd sfaty lub spowodowaC koniecznosd korekty wyceny jej pozostalych aktyw6w.

DZwignia frnansowa ontacza wzglgdn4 w stosunku do uaanego kapitalu wielkoSC posiadanych przez instltucjq

aktyw6w, zobowiqzan pozabilansowych oraz znbowiayzafi warunkowych dotycz4cych platnoSci lub dostawy lub
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dostarczenia zabez4ieczenia, z uwzglgdnieniem zobowiqzafi z t)tulLl otrz)rynanych Srodk6w finansowych,

zaciqgni1tych zobowi4zai, um6w z udzielonym przyzeczeniem odkupu, lecz z wyj4tkiem zobowi4zaf, k6re

mozna wyegzekwowa6 wyl4cznie w przypadku likwidacji insqtucji.

Uczestnicy procesu zar z4dzania ryzykiem'.

3.

4.

l. Rada Nadzorcza - sprawuje nadz6r nad zgodnodciq polityki Banku w zakesie podejmowania ryzyka, w

tym ryzyka nadmiernej dZwigni finansowej;

Zxz4d Banku - odpowiada za zorganizowanie skutecznego procexr zarzqdzania ryzykiern nadmiemej

clzwigni finansowej oraz nadz6r nad efektl'rvnoSci4 tego procesu, wprowadzaj4c

w razie potrzeby, niezbgdne korekty i udoskonalenia;

Nadzoruj4cy Czlonek Zau4du - w ramach podziafu zadaf na szczeblu Zarz4dt odpowiada za

prawidlowo$C procesu zarz4dzania ryzykiem w skali Banku, sprawuje bezpoSredni nadz6r nad

realizacj4 zadaf przez Pracownika Stanowiska ARB, opiniuje zaloi:enia polilyki oraz wewngtrane

uegulowania (instrukcje i procedury);

Stanowisko ds. Analiz i Ryzyk Bankowych (ARB) - oblicza wskahrik dZwigni finansowej we

wsp6lpracy ze Stanowiskiem ds. Analiz Kredyowych, opracowuje

i aktualizuje uregulowania dotyczQce zarzqdzania ryzykiem nadmiernej dZwigni finansowej, inicjuje

wprowadzanie orcz rczwijar.ie narzgdzi wspomagaiqcych zaftqdzanie ryryklem, sporzqdza nporly

i predstawiaje Zarz4dowi i Radzie Nadzorczej Banku oraz dokonuje corocmej weryfikacji Polityki.

5. Stanowisko ds. Analiz Kredytowych - wyztacza calkowit4 kwotg ekspozycji.

Bank stara sig ogranicza6 ryzyko nadmiernej dZrvigni finansowej poprzez skuteczne zarz4dzanie rim,
a w szcze g6lno Sci pr zez:

1. dokladne identyfikowanie ryzyka nadmiemej dZwigni finansowej,

2. okesow4 oceng dZwigni finansowej, w tym:

o atalizq przeszlych wielko5ci dZwigni finansowej,

o xtaliz4 biezqcej wielkoSci dZwigni finansowej,

o analiz4 zmian dZrvigni finansowej bior4c pod uwagg zniany wyrikaj4ce z zafwierdzonego

planu finansowego,

3. bie24ce monitorowanie wielkoSci dZwigni finansowej bior4c pod uwagg stopief wykonania planu

finaasowego i zalozeft zawafiych w Strategii dzialania Banku.

3.10. Bancassurance

Bancassurance - oznacza oferowanie tbezpieczef przez Banki (po5rednictwo w zawieraniu um6w

ubezpieczenia lub oferowanie przystqpienia do zawartej przez Bank umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek,

lub na rachunek wlasny Banku - zabezpieczenie ryzyka kedytowego Banku) na podstawie um6w zawartych

pomigdzy Barkiem, a zakladem ubezpieczefi powi4zanych bezpo3rednio

z produktem bankowym oraz niepowiqzanych bezposrednio z produktem barkowym, w tym takze

ubezpieczeniowych produkt6w o charakterze inwestycyjnym lub oszczgdno3ciowymt pftez bancassurance

naIery tak2e rozumied zawieranie pnez Bank um6w ubezpieczenia powi4zanych

z produktem bankowyn, w prz,?adku kt6rych klient Banku na podstawie odrgbnej umowy zobowi4zany jest

polayd koszty ochony ubezpieczeniowej Banku przed poszczeg6lny,rni rodzajami ryzyka objgtymi t4 umow4

ubezpieczenia;

Z uwagi na relatywnie mal4 skalg dzialaho3ci Bank, kieruj4c sig zasad4 proporcjonalno5ci na datg sporzqdzenia

niniejszego dokumentu, nie identyfikuje odrgbnego ryzyka zwiqzanego z prowadznniem dzialalno5ci w zakesie

barcassruance oraz nie okreSla apet)tu na ryzyko, natomiast definiuje ryzyka, na kt6re moze mieC wplyw

bancassurance, tj . :

l) kedytowe;

2) blaku zgodnofci (prawne);

3) reputacji;
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4) operacyjne.

Uczestnicy procesu zarz4dzania bancassurance:

1. Rada Nadzorcza odpowiada za:

. zatwierdzenie cel6w stlategicznych oraz politykg w zakesie bancassurance,

o nadz6r nad realizaci4 polityki;

2. Zarz7d Bar.kl odpowiada za:

. zapelvnienie rozdzielenia firnkcji sprzedazowych od funkcji pozostalych;

t zabezpieczenie ryzyka laed).towego;

. zatwrerdzanie oferowanych przez Bank produkt6w ubezpieczeniowych;

. akceptaciq zasady wyboru i wsp6lpracy z firmami ubezpieczeniowymi;

. akceptacjg k14eri6w akceptacji produktu ubezpieczeniowego dostarczanego przezklienta,

o relacje z klientami;

. system informacji zan4dczei;

. system kontroli wewngtrznej.

3. ZastQpca Prczesa ds. Kredyt6w:

o pehri nadz6r nad sprzedaZ4 produkt6w ubezpieczeniowych,

. organizuje szkolenia pracornik6w oferui4cych produkty ubezpieczeniowe;

4. ZastQpca Prezesa ds. Depozlt6w sprarvuje nadz6r nad obslug4 informatyczn4 sprzeda:4 produkt6w

ubezpieczeniowych;

5. Gl6wny Ksiggo\ay:

. okrefla zasady ewidencji wynagrodzeniaw zwiykl z oferowaniem ubezpieczeri;

. oke6la zmiany w zakesie przekazl.wania skladek do zakladu ubezpieczeniowego;

6. Stanowisko ds. Ryzyka Kredytowego:

. pr4lgotowuje procedury wprowadzania do oferty Banku nowych produkt6w

ubezpieczeniowych. przygotowuje procedury/standardy w zakesie obslugi sprzedazowej i

posprzedazowej klienta oraz zasady monitorowania ich przestrzegania,

. okesla hfteria rmawaniaprzezBank produkt6w dostarczarrych pnez zaklady ubezpieczen za

spehiaj4ce standardy odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej, w tym w odniesieniu do

ryzyka generowanego przez produkt bankowy,

. okeSla zakres ochrony ubezpieczeniowej jako kryterium wyboru produkt6w oferowanych

przez Bank, jako towarzyszqce produktom bankowym,

. okre6la zasady akceptacji wniosku klienta o zawarcie umowy ubezpieczenia lub przyst4pienia

do umorvy ubezpieczenia na cudzy rachunek,

. okeSla zaloi:,enia i kyteria akceptacji ubezpieczerl dostaxczanych przez klienta

w miejsce oferowanych przez Bank.

. identyfikuje rodzaje ryzyka, k6re mog4 wi4zal sig z produktami ubezpieczeniowymi oraz

dokonuje analizy ich oczekiwanego wplywu na ryzyko ponoszone przez Bank;

7. Stanowisko ds. Analiz Krcd)'towych: -
o organizuje sprzedaz produlrt6w oraz Swiadczy pomoc merltoryczn4 pracownikom Stanowisk

ds. Kred),t6w,

. wsp6fuczestniczy w opracowaniu karty produktu ubezpieczeniowego,

. okre6la zasady wsp6lpracy z zakJadani ubezpiecze{r oraz dokonuje okresowych ocen sytuacji

tych zaklad6w w trakcie h'wania wsp6lpracy,

. opracowuje i okesowo weryfikuje list9 zaklad6w ubezpieczeA, spehriai4cych kryteria

umoZliwiaj4ce wsp6lprac9 z Bankiem, przedldada propozycje ewentualnej renegocjacji

warunkdw wsp6lpracy,

r przygotowuje dyspozycje przekaz).wania skladek ubezpieczeniowych do zaklad6w,

. raportuje sprzedaz ubezpieczei do zaklad6w ubezpieczerl,

r okeSla obowi4zki informacyjne wobec klient6w Banku,
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. dokonuje analizy dzia+alno$ci Banku w zakesie ubezpieczef, w t,.m poprzez monitorowanie

liczby 1przyczyn odm6w wyplat Swiadczef, z uwzglgdnieniem konieczno3ci zapewnienia

rzetehego, zgodnego z prawem przebiegu procesu likwidacji szk6d;

. opracowuje wewngtrmq infonnacjg zazqdczq z obszaru dzialalnoSci ubezpieczeniowej i

ryzyka dla Zarzqd,t i Rady Nadzorczej,

. wsp6lpracuje ze Stanowiskiem ds. Ryzyka Kredytowego oraz pozostalymi mery4orycznie

kom6rkami w zakresie wykonl'rvanych zadarl;

8. Stanowiska ds. Kredytdw sq odpowiedzialne za sprzedaZ produktdw ubezpieczenio*ych 6raz rzeteln4

realizacjg obowi4zk6w informacyjnych wobec klient6w Banku.

3.11. Outsourcing

Usluga outsourcingowa - odplatna czynno$i wykonywana stale lub olcesowo na rzecz Bankt pr2ez podmiot

zewlr7frzny. Bank mo2e powierzad podmiotom zewngtrzn)ryn informacje stanowiQce tajemnicA w Banku w

drodze umowy, w celu i zakesie niezbgdnl.rn do wykonania powierzanych czl.nnosci, zgodnie z przepisami

wewngtznymi Barku, nie naruszaj4c powszechnie obowi4zuj4cych przepis6w prawa. l

Insourcer - podmiot zewn9trzny (przedsigbiorca), z k6ry'rn Bank zawarl umowg outsourcingow4.

Uczestnicy procesu zarzqdzania outsourcingiem:

L Zarz4d Banku podejmuje decyzjg o wyborze ustrugodawcy - insourcera; umowg podpisuj4 osoby

upowaZnione do skladania o6wiadczeri woli w imieniu Banlor

2. Prezes Zzrzqda jest odpowiedzialny za zapewnienie prawidlowego funkcjonowania outsourcingu w

skali Barku;jest odp owiedzialny za:

. merytoryczn4 kontrolg um6w zawieftnych / zawary ych z insourcerami,

o nadzorowanie wykonywania postanowieri zawartych um6w, w tym nadzor nad realizaciq

uprawnierl Banku w zakesie nadzoru i kontoli nad podmiotem,

. wyztaczenie (wg potrzeb) osoby odpowiedzialnej za koordyracig wsp6lpracy z podmiotem

- zewngtraym, w zal(esie w;'::ikaj4c;.'rn z umowy.

3. BezpoSredni? odpowiedzialnoSd za prawidlow4 realizacjg przez insourcer6w calnnoSci wynikaj4cych z

zawaflych z nimi um6w ponosze merytorycznie wlasciwi Czlonkowie Zarz4du, nadzorujqcy wg

- kompetencji obszary, w kt6rych powierzono wykonywanie czl,mojci insourcerom.

4. Zastgpca Prezesa ds. Depozyt6w jest odpowiedzialny za nadzlr nad outsourcingiem w zakesie

infr astruktury tele infomatycznej,

5. Gl6wny Ksiggowy jest odpowiedzialny za prowadznnie rejestru i zbioru um6w (oraz aneks6w do

um6w) outsourcingowych i podoutsourcingouych,

6. Pracownik Stanowiska ds. Analiz Kredytowych jest odpowiedzialny za anallzg

- i monitorowanie ryzyka zwi.qzatego ze zleceniem czyuroSci bankowych podmiotom zewngtrznym; do

podstawowych zadari tego Stanowiska nalezy:

. kompletowanie w)rynaganych informacji i dokument6w oraz dokonywanie analiz potencjalnych

uslugodawc6w w zwi4zku z wyborem podmiotu zewngtrznego,

o okresowe monitorowanie poziomu ryzyka rwiryanego z poszczeg6lnymi insourcerami,

kompletowanie dokumentacji wymaganej umowami i sporz4dzanie ocen insourcer6w,

pozyskiwanie informacji z wlascirvych merytorycznie jednostek organizacyjnych / stanowisk

na temat jakoSci Swiadczonych uslug oraz ich uwzglgdnianie w rocznych analizach ryzyka
outsourcingu,

. dokon),wanie rocmych analiz ryzyka outsourcingu oraz jego wpty'lr,t na sytuacig Banku,

. opracowywanie okesowych (rocznych) informacji na temat poziomu ryzyka outsourcingu na

potzeby Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej w ramach wewlgtrznego rcpofiowania oraz

- przekazywanie ich do Stanowiska ds. Ryzyka Operacyjnego,

r prowadzenie zbioru dokumentacji ztlliqzanej z wykony,vaniem zadaf przypisanych temu

stanowisku,
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. przekazywanie Stanowisku ds. Ryzyka Operacyjnego informacji na temat zaistnialych

incydent6w w ramach outsourcingu,

. opracown{anie projektdw uregulowari wewngtrznych oraz przegl4d, i weryfikacjg uregulowari

w zakesie ryzyka outsourcingu (z wylqczeniem uregulowari dotycz4cych outsourcingu

informatycaego).

. wsp6lpraca ze Stanowiskami ds. Informatyki, Stanowiskiem ds. Ryzyka Operacyjnego oraz

pozostalymi mer)4orycznie wlaSciwymi stanowiskami w zakesie wykonywanych zadah,

7. Pracownicy Stanowisk ds. Informatyki s4 odpowiedzialni za bezpo5redni4 wsp6lprac9

z dostawc4 system6w informatyczrych i utrzymy.wanie stalego kontaktu z serwisem IT.

Powierzenie cz)mlosci podmiotowi zewngtrzlemu poprzez zawarcie umowy zostaje poprzedzone ocen4

powierzanego charakteru i zakesu czlmno$ci pod kqtem wplywu na bezpieczerlstwo Banku i stabilnosd jego

funkcjonowania oraz ocenqryzyka operacyjnego zwi4zaneeo z powierzeniem Swiadczenia okreSlonej uslugi.

'Vtt zwiy*u z wyborem podmiotu zewngtrznego - insourcera, Pracoy.nik Starowiska ds. Analiz Kredfowych,
przry wsp6lpracy z wladciwymi merytorycznie (zaangalowanpi w zwi4zku

z powierzanlrn outsoucingiem) stanowiskami przygotowuje syntetyczn4 analizg przedsigwzigcia - powierzenra

oke3lonej czynnoSci z wykorzystaniem,,Kwestionariusza oceny ryzyka operacyjnego",

Podstawowymi elementami, uwzglqdnianymi w analizie oraz ocenie poziomu ryryka operacyjnego przy

wyborze podmiotu zewngtrznego sa

. traftre zdefiriowanie pohzeb,

. analiza koszt6w ikorzySci zwi4zanych z powierzeniem czy,nnoSci,

. rozrniar (skala) i kry.rycmo5d (wielkoSi wplywu na funkcjonowanie Banku) powierzanej usfugi,

. uzaleinienie od uslugodawcy,

. powierzenie danych usfugodawcy,

. rzetehoSd i doSwiadczenie uslugodawcy, referencje, certyfikaty,

r gwarancja jako5ci Swiadczonych uslug / zdohoSd przedsiEbiorcy do wywi4zania sig

z terminowej ijakoSciowej realizacji uslug,

. s)4uacja ekonomiczno - finansowa uslugodawcy oraz pozycja (stabiltosd) na rynku,

. posiadanie przez usfugodawc9 planbw dzialania, zapewniaj4cych ci4gle i niezakl6cone prowadzenie

dzialalnoSci w zakresie obejmowanym umowq,

. informacje na temat wlnik6w testowania plan6w awaryinych (dotyczy gl6wnie uslug IT),

. wply'lv powierzenia uslug na wizerunek Banku (ryzyko prawne oraz reputacji),

. mozliwosd monitorowaria i kontroli ryzyka zwi4zanego z outsourcingiem,

. mozliwosd oganiczenia ryzyka zwiAzanego z outsoucingiem ubezpieczeniem,

. mo21iwo56 zastapienia I zmiaty przedsigbiorcy w razie niemo2noSci wyrviqzalia sig jego

z rJmowy, czas orazkoszty z\\iqzane z Wi zmianami;

Ocena sytuacji ekonomiczno - finansowej podmiotu jest dokonlviana z wykorzystaniem odpowiednio wzorc6w

formularza ,,Ocena sytuacji ekonomiczno - finansowej klienta". Sporz4dzona analiza i ocena potencjalnego

uslugodawcy podlega akceptacji Prezesa ZNzqd,t.

Analiza i ocena ryzyka zwiqzanego z uslugodawc4 - insourcerem jest dokonywana okesowo w trakcie

dwiadczenia uslug - trwania umowy outsourcingowej raz w roku w spos6b zbieimy z corocznq arralizq ryzyka
outsourcingu.

Okesowa analiza i ocena ekspozycji Banku na ryzyko zwi4zane z outsourcingiem jest dokonlnvana z

czQstotliwosci4 roczn4 , wg stanu na koniec IV kwafiafu danego roku, w oparciu o al:tualne na dzierl

przeprowadzania analizy dane (w tym finansowe) dotyczqce usfugodawc6w- insourcer6w.

W ocenie uwzglEdniane sA nastgpujqce elementy:

. jakoSd Swiadczonych usfug;

. stopiet wywiqzywania sig uslugodawc6w z warunk6w umownych,

r s)4uacja ekonomiczno - filansowa uslugodawc6w,

r zdolnodC zapewnienia przez uslugodawc6w ci4gloSci wykony'rvania powierzonych czlmno$ci.
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IV. Kontrolawewngtrzna

W Banku dziala system konffoli wewngtznej, ktorego celami sfomulowanymi og6lnie jest zapewnienie:

1) skutecznoSci i efektyu.noSci dzialania Banku,

2) wiarygodnoSci sprawozdawczo$ci fi nansowej,

3) przestrzegania zasad. zarz4dzania, w tym ryzykiem w Banku,

4) zgodno$ci dzialania Banku z przepisami prawa, regulacjami weq.ngtrznymi i standardami rlarkow)'rnl.

Podstawowymi elementami systemu kontroli wewngtrznej w Banku s4:

1) funkcja kontroli, maj4ca za zadanie zape*,nienie przesftzegania mechanizm6w kontrolnych, dotycz4cych

zaru4dzania, w tym ryzykiem w Banku, obejmuj4ca mecha:rizmy kontrolne, niezale2ne monitorowanie

pvestrzegania mechanizm6w kontrolnych, raportowanie wewngtrme w ramach funkcji kontroli,

2) funkcja oraz kom6rka do spraw zgodnodci, maj1ca za zadanie zapewnienie zgodno$ci, dzialalno$ci Banku

z przepisami prawa, regulacjami wewngtrzrl.rni i standardami rynkowyml oraz identyfikacjg,

monitorowanie, ocene i kontrol? ryzyka braku zgodno$ci,

3) audyt wewngfizny, sprawowany przez Departament Audy.tu Sp6ldzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS,

definiowany jako niezalezna i obiektylvna dzialalnoS6 doradcza i zapewniaj4ca, maj4ca na celu

przysporzenie wartoSci i usprawnienie proces6w w Banku oraz dokonyvanie oceny adekwatnoSci

i skutecznosci systemu zarz4dzaniaryzykiem i systemu kontroli wewnghznej.

System kontroli we$ngtrznej ma zapelvniaC we wszystkich obszarach dziatralnoSci Banku nastgpujqae kluczowe

cele szczeg6lowe: przestrzeganie przepis6w prawa, uregulowafl wewngtrznych Banku oraz przyjgtlch dobrych

skndard6w postgpowania, prawidlowoSC struktury organizacyjnej, podziafu kompetencji, zadair

oraz koordlmacji dziatan jedrostek / kom6rek organizacyjnych, przesffzeganie przyjgtych zasad zarzqdzania

Barkiem i ryzykiem bankow;,rn, prawidlowodd stosowanych zasad i procedur (w tlm ksiggo*ych),lprawidlowe

finrkcjonowanie systemu informacj i zarz4d,czej, realizacjg polityki oraz zatoaonych cel6w, efektywnosi
wykorzystania kapital6w i 5rodk6w, ujarvnianie nieprawidlowosci oraz podejmowanie dzialafi naprawczych

i dyscyplinujqcych, prawidlowe funkcjonowanie poszczeg6lnych system6w, w tym: operacyjnego, ksiggowego

oraz sprawozdawczego, jak r6$niez adekwatnosC i bezpieczeristwo systemu informatycmego, prawidlowoSi

rclacii zewnQtrmych z otoczeniem, w tym oglaszanie informacji, zlecanie czynnoSci podmiotom zewngtrzn)ryn.

Kontrola wewngbzna w Banku, w sp6jnoSci z zarzqdzaniem ryzykiem bankowym pozostaje zorganizowana na

dw6ch poziomach organizacji Banku o charakterze niezaleznym. Zasady funkcjonowania kontroli wewngtrznej

w Barku reguluj4 gl6wnie postanowienia ,,Regulaminu Kontroli wewnghzn€j" (Regulaminu) oraz ,,Regulaminu
funkcjonowania Stanowiska do spraw Zgodno6ci".

Kontola wewngfzla w formach oke3lonych w Regulaminie jest sprawowana odpowiednio przez wszystkich

pracownik6w, w zakesie wynikaj4cym z petnionych funkcji. Pracownicy stanowisk kierowniczych pelni4

nadz6r nad realizacj 4zadafi pnez podleelych pracownik6w oraz sprawuj4 kontrolg w przyjgtych w Regulaminie

formach monitorowania. Zad.ania monitorowania w ramach funkcji konftoli oraz funkcji zgodnosci realizuje

niezaleime Stanowisko ds. Zgodno$ci.

Pneprowadzenie niezaleinego monitorowania okreSlonych obszar6w funkcjonowania Barku moze zostai

r6\anie2 powiezone Barkowi Zrzeszajqcemu - BPS S.A. zgodnie z zapisami odrgbnych um6w zawartych zltm
Bankiem.

Bank stosuje nastgpuj4ce kluczowe mechanizmy kontrohe: uregulowania wewngtrzne, strukturQ organizacylnq

z podzialem odpowiedzialnoici oraz zad.an, nadz6r Wzetozonych, kontrolg i samokontrolg praco\arrik6w, system

raportowania wewngtznego, uzgodnienia oraz weryfikacje stanu faktycznego, dokumentowanie i autoryzacjg,

w tym dotyczqcq czyrl:o5ci bankowych i operacji finansorych, rejestry dokument6w, dokumentowanie zapis6w

w systemach: ksiggowym, operacyjnym, sprawozdawc4an, procedury automatyczne w systemie

:ulfot:rLatycznp, zalwierdzenia dokument6w i operacji, limity ostrono3ciowe, parametry (wskazniki) oceny,

mechanizmy kontroli frzycznej i dostgpu do majAtku rzeczowego Banku, szkolenia.

Mechanizmy kontrolne zapewniaj4 przestrzegarie zasad, zanqdzania ryzykiem poprzez bieZ4ce, jak r6wniez

okesowe monitorowanie i oceng skutecznosci stosowania tych mechanizm6w.

Aktuahy opis systemu kontroli wewngtrznej Banku zostal zarnieszczony pod adresem: www.bsgrybow.ol

w zakladce o Banku > System kontroli wewnghznej.
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V. Stosowanie modeli oraz metod zaawansowanych w odniesieniu do ryzyk

1. Stosowanie metody IRB w odniesieniu do ryzyka kredfowego.

Nie dotyczy.

2. Stosowanie metod zaawansowanego pomiaru w odniesieniu do ryzyka operaryjnego.

Nie dotyczy.

3. Stosowanie wewnghznych modeli pomiaru ryzyka rpkowego (walutowego).

Bank Spdldzielczy w Grybowie nie stosuje wewngtrmych modeli pomiaru ryzyka rlmkowego - nie

korzysta przy obliczaniu wymog6w kapitalowych z postanowieh z art. 363 Rozporzqdzenia UE.

VL Fundusze wlasne Banku

l. Umany kapital Banku (fundusze wlasne) wyliczany jest na podstawie Rozporzqdzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) Nr 57512013 i obejmuje:

l) Kapilal Tier I,

2) Kapital Tier II.

2. Kapital Tier I Banku to suma kapitalu podstawowego Tier I (CET l) i kapitalu dodatkowego Tier I (AT1).

3. Kapitatr podstawowy Tier I (CET l) Banl:u sklada sig z nastgpuj4cych pozycji z zaslosowa iem wyt4cze ,

korekt i opcji altematywnych, o kt6rych mowa w RozponqdzeniulJE.

a) funduszu zasobowego,

b) funduszuudzialowego,

c) funduszu og6lnego ryzyka bankowego,

d) skumulowane inne calkowite dochody, w sklad k6rych wchodzi fundusz z akttnlizacji
rzeczowych aktyw6w hwalych.

Pomniejszenia kapitalu podstawowego Tier I, w tym:

- sftaty zabie14cy rok obrotowy,

- wartoSci niematerialne i prawne,

- udziaby kapitalowe w kapitale podstawowym Tier I podmiot6w sektora finansowego, jeZeli

Bank dokonal znacznej inwestycji w te podmioty.

4. Na kapitat doda&owy Tier I (AT1) Banku skladaj4 sig nastqpuj4ce elementy:

a) instrumenty kapitalowe nie spehriaj4ce warunk6w okeslonych dla instrument6w kapitafu

podstawowego Tier I lub Tier II,

Pomaiejszenia kapitalu dodatkowego Tier I, w tym:

- udzialy kapitalowe w kapitale dodatkow),m Tier I podmiot6w sektora finansowego, jezeli Bank

dokonal znaczrej inwestycji w te podmioty.

5. Na kapital Tier II skladaj4 sig nastgpuj4ce elementy:

a) instrumenty kapitalowe nie spelniaj4ce warunk6w okreSlonych dla instrument6w kapitalu Tier I,

b) korekty z tytuiu og6hego ryzyka kedlowego przed skutkami podatkow)ryni w wysokoSci do

maks).malnie l, 25% kwot eksporycji wazonych ryzykiem

Pomniejszenia kapitalu Tier II, w tyrn:

- udzialy kapitalowe w kapitale Tier II podmiot6w sektora finansowego, jezeli Bank dokonal

aacznej inwestycji w te podmioty.
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Fundusz udziatowy tworzony jest z wplat udziatdw czlonkowskich, odpis6w na udzialy czlonkowskie z podziafu

nad*yZki bilansowej oraz innych Zr6del okre5lonych w odrgbnych przepisach. WartoSC jednego udziahr wrynosi

50,00 zl.

Wplacony fundusz udzialowy jest amorqzowany rocznie. Podstawg obliczeri stanowita kwota udzial6w

oplaconych przez udzialowc6w Banku wedlug stanu na dzief 31 grudnia 20ll r., pom-niejszona o wszelkie

wyplaty i vyksiggowania udzial6w, kt6r'e byly wplacone do tej daty. Amortyzacja \N 2014 r. wynosrlzr 20%o,

w 2015 r. - 10 %, w latach kolejnych podlegai bgdzie po 10 % rocznie

Fundusz zasobo*y tworzony jest z czgSci nadwyzki bilansowej po opodatkowaniu i z wplat qrisowego pzez

czlonk6w Banl't oraz innych Zr6del okedlonych w odrgbnych przepisach.

Fundusz og6lnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko w dzialalno3ci bankowej, Bank fworzy zgodnie

z przepisami ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. z p6lnrejszymi zmianami,

z odpisow z zysku po opodarkowaniu.

Fundusz z aKualizacji wyceny Izeczouych aktyw6w trwalych twozony jest na podstawie odrgbnych przepisow

i obejmujg aktualizacjq warto3ci Srodk6w trwalych.

Fundusze wtasne (uznany kapital) na dziefi 31.12.2018 r. skladaly sie z kapitalu podstawowego Tier I oraz

uzupelniaj4cego Tier II i wynosily 17 81 1,60 tys. 21.

Dla zachowania przejrzystoSci i czytelnoSoi danych zakes ujawrief ograniczono do pozycji niezerowych.

uznanego kapitalu (funduszy wlasnych) Banku wedlug stanu na dzieri 31.12.2018 roku.

Rodzaj kapitalu
Kwota

( w tys. zl)

Kapital Tier I 16 7 63,s5

Kapital podstawoxy Tier I (CET 1) -to / DJ,5)

Fundusz zasobowy

Fundusz og6hego ryzyka

Fundusz udzialowy (po amorlyzacji)

Fundusz z aktualizacji wyceny rzeczowych aktyw6w trwalych

13 657 ,84

3 008,03

164,22

117;72

Pozycje pomniejszajqce kapital podstawowy Tier I
wartosci niematerialne i prawne

-184,26

-1?.L r 6

Kapital Tier II
korelcy z tltulu og6lnego ryzyka kedyowego (rezerwa na ryzyko og6lne do

wysokogci 1,25 AWR)

10,18,05

1048,05

Suma funduszy wlasnych (uznanego kapitalu)

zgodnie z CRR

17 811,60

Bank posiada fundusze wlasne odpowiadaj4ce wymogom nadzorczym oraz adekwatne do rozmiaru prowadzonej

dzialalnoSci i profilu ponoszonego ryzyka.

Fundusze wlasne stanowi4 zr6dlo finansowania dzialalno5ci Banku i s4 gwarancj4 rozwoju. Stanowiq rdwniez

zabezpreczetie w przypadku poniesienia straty przez Bank. War1o66 funduszy wlasnych jest wyznacznikiem

poziomu stabilno3ci finansowej Banku, co przeklad,a sig na stopieri bezpieczeristwa prowadzonej dzialalnodci

oraz zaufania Klient6w Banku.
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VII. Wymogi kapitalowe

Celem procesu szacowania kapitalu wewngtrznego, jest ustalenie wielkoSci kapitalu wewnQtrznego niezbgdnego

do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych, istotnych rodzal6w ryzyka wystgpuj4cych w dzialalnoSci BanL'u

onz zlrrian otoczenia gospodarczego, z uwzglgdnieniem przewidy"wanego poziomu ryzyka.

Metoda stosowana przez Bank do oceny adekwatnosci kapitalowej bazuje na wielkoSci minimalnych

(regulacyjnych) wymog6w kapitalowych, do kt6rych dodawane s4 wielko5ci dodatkowych wymog6w wedlug

wewnQtznego oszacowania.

W swej dzialalnodci Bank w ramach pomiaru adekwatnosci kapitatowej zidentyfikowaljako ryzyka istotne:

1) ryzyko kedyowe,

2) ryzyko koncentracji zaangaiowai ked).towych,

3) ryzyko koncentracji kapitalowej,

4) ryzyko walutowe,

5) ryzyko operacyjne,

6) ryzyko plyrLno3ci.

7) ryzyko stopy procentowej,

8) ryzyko wyniku finansowego.

9) ryzyko kapitalowe,

10) ryzyko nadmiemej dZwigni finansowej.

Do ryz:yk wystgpuj4cych w dzialalno6ci Banku o charakterze nieistotnym zostaj q zaliczone.

1) ryzyko utraty reputacji,

2) ryzyko cyklu gospodarczego,

3) ryzyko koncentracji bazy depozyrowej,

4) ryzyko metod (modeli),

5) ryzyko rezyduahe,

6) ryzyko strategiczne.

Metodly szacowania minimalnego (regulacyjnego) wymogu kapitalowego

Bank stosuje nastgpuj4ce metody wyliczania wymog6w kapitatowych zgodnie z zapisami ,,Instrukcji Zasady

szacovrania kapitalu wewngtznego":

1) w zakesie ryzyka kedltowego

!r'ym6g kapitalowy z tlulu ryzyka kedytowego jest obliczany wedlug metody standardowej

rv zakesie portfela bankowego zgodnie z- przeprsami Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) czgSi trzecia, t,4u1 II rozdztal2. .Bank za\cza. ekspozycje do poszczeg6lnych klas, wymienionych

u, :v/w rozporz4dzeniu, kt6rym przypisane s4 odpowiednie wagi ryzyka.

Sung kwot ekspozycji waZonych ryzykiem oblicza sig jako sumg wartoSci poszczeg6lnych kategorii

ekspozycji pomnozonych przez przyp)sane im procentowe wagi ryzyka po zastosowaniu kwoty

\\,sp6lczymika wsparcia MSP ( 0,7619).

t-4cmy wym6g kapitalowy z t74vlu ryzyka kedyowego oblicza sig jako sumg aktla{6w i udzielonych

zobowr4zai pozabtlansowych wazonych ryzykiem, pomn ozonych przez wsp6lczynnik 8%.

Vr'ym6g kapitalowyjest obliczany w cyklach miesigcznych na koniec okesu sprawozdatvczego.

Stluktum wymogu kapitalowego na ryzyko kedyowe na dzieh 31.12.2018 r. - kwoty stanowi4ce 8oZ

ekspozycji wazonej ryzykiem oddzielnie dla kazdej z klas - wyliczenia kwot dotycz4cych poszczeg6lnych

klas ekspozyc

Klasy ekspozycji
wym6g kapitalowy razem

dla ryzyka kredytowego

8% ekspozycji

wa2onej ryzykiem

Ekspozycje wobec rz4d6w i bank6w centalnych w tym | 5'76 283 126 103
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Ekspozycje wobec jednostek samorz4du terltorialnego 2 870 058 229 605

Ekspozycje wobec organ6w administracji i podmiot6w

nieprowadzacych dzialalnodci sosDodarczei
I 336 340 ).06 907

Nale2nodci wobec inst),tucji (banki) 424 725 33 978

Ekspozycje wobec przedsigbiorstw 2 403 ',7 60 192 301

Ekspozycje detaliczne 56 184 149 4 tt94'732

Ekspozycje zabezpieczone na nieruchomoSciach 9 677 054 774 164

Ekspozycje przeteminowane 303 299 24 264

Ekspozycje kapitalowe 1 885 522 1s0 842

Ekspozycje pozostale 1 1s6 628 572 530

83 817 817 6 70s 42s

Na podstawie Ww oszacowair ustalono, Ze wym6g kapitalowy z tytufu ryzyka kredyowego na dzierl

31.12.2018 r. wynosi 6 705,43 tys. zL

2) w zakesie ryzyka operacyjnego

tr-qczny wym6g kapita+owy z t>4nht ryzyka operacyjnego jest obliczany wedlug metody wskaZnika

bazowego. WskaZnik stanowi pomnozon4 pftez 75yo, $redniq za okes ftzech lat obr.otowych, wynik6w
wyliczanych jako suma nastgpuj4cych pozycji rachunku zysk6w i strat Banku:

a) odsetki nalezne i podobne pr4,chody,

b) odsetki do zaplaty podobne oplaty,

c) przychody z akcji i innych papierdw wartoSciowych o stalej / zmiennej stopie dochodu,

d) nalemoSci z t)1ufu prowizji I oplat.

e) koszty z q4utu prowizji / oplat,

f) zysk nefio lub srrata netto z operacji finansowych.

g) pozostale plzychody operacyjne,

h) wynik z pozycji wymiany.

W wyniku nie zostaj4 uwzglgdnione nastepuj4ca pozycje rachunku zysk6w i strat Banku:

a) zxealizowane zyski / shaty ze sprzedaL^1 pozycli z porlfela niehandlowego,

b) przychody z tyulu zdarzefr nadzwyczajnych lub wystgpuj4cych nieregulamie,

a) Wzychody zI>tulu ubezpieczenia.

Ka|da pozycja rachunku wynik6w nusi byC uwzglgdniona odpowiednio ze znakiem dodatnim lub

ujernnym. Wyniku za kt6rekolwiek z fizeah lat obrotowych, jeZeli jest ujemny lub r6wny zelo, nre

uwzglEdnia sig w obliczeniach Sredniej. Sredni4 oblicza sig na koniec roku obrotowego na podstawie

wynikdw z ostatnich trzech dwunastomiesigcznych okes6w,

WskaZnik oblicza sig jako iloraz sumy dodatnich warto3ci wynik6w oraz liczby lat z dodatnini
waftoSciami wynik6w. Wym6g kapitalowy z tltulu ryzyka operacyjnego stanowi l5% wskaZnika.

Przy obliczaniu wymogu na dany rok obrotowy, uwzglgdniony zostaje rok, na koniec, kt6rego dokonuje siq

obliczeri i dwa kolejne lata go poprzedzaj4ce.

Wym6g kapitalowy obliczony na dany lok obrotowy obo\viEzuje od 01 stycznia do 3l gludnia ilanego

roku.

Wyliczenie wymogu kapitalowego z tytuiu ryzyka operacyjnego na dzieir 31.12.2018 r. przedstawlono

w Donizszei tabeli.

Wyszczeg6lnienie 2015 r. 2016 r, 2017 r.

Odse&i nalezne i podobne Drzychody 6 600 398.72 7 050 071.42 'r s97 7 06.04

Odsetki do zaplaty i podobne oolatv 1 246 625.15 I t90 417 .14 1 302 486.50

Przychody z akcji innych papier6w

warloSciowych o stalej / zmiennej

stopie dochodu
0 0 0
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Naleznosci z tytufu Drowizii / oDlat 3 058 035.36 3 325 462.76 3 511262.64
Koszt v z tvtulu Drow rzir I oDlat 238 621.83 305 222.46 383 t96.62
lysk netto lub strara neno z operacji

finansowvch 0 0 0

Pozostale przvchodv ooeracvine 7 6 131.67 413 87 5.40 257 914.04
Wynik z pozvcii wr.mianv r 19 910.16 214 545.54 229 116.29
Wynik 8 369 228.93 9 508 315.52 9 910 315.89

ka 1

Wyliczony powy2ej wym6g kapitatowy z tt4LlJLt tyzyka oper.acyjnego w kwocie | 389 393,02 zl

obowiqzywal od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

3) w zakesie przekoczenia progu koncentracji kapitalowej

IV zriqzku z Rozporz4dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 57512013 z dnra 26 czerwca

2013r. i na podstawie ustalen Polityki kredytowej Bank nie ustala z-rnc7:ttych pakiet6w zaangazowani

kapitalowych (akcji i udzial6w) w podmiotach poza sektorem finansowym ze wzglEdu na brak

zaangazowaf. Ponadto nie ustala siQ limit6w na zaangazowania kapitalowe w podmiotach poza sektorem

fi.nansowym w wysoko5ci mniejszej niz wynikaj4ce z definicji znaczrLego pakietu ze wzglgdu na

jednostkowe zaszle zaangazowanie. W zwi4zku z powyzszym uznaje sig, ze ryzyko wynikaj4ce

z koncentracji zaangazowafi | duzych zaanga2o\,,,ai1 na etapie obliczania minimalnych wymog6w zostaje

r.v peini zidentyfikowane omz rv konsekwencji potencjalnie pok$de.

4) w zakesie ryzyka walutowego

Eiank wyznacza l4czny wym6g kapitalowy z t\rtfiu ryzyka walutowego w oparciu o metodg podstawowE.

!r'ym6g kapitalowy z tytulu ryzyka walrLtowego stanowi 80/o kwoty pozycji walutowej ca+kowitej, jezeli

pozrycja walutowa catrkowita przewyZsza \vafioie zVo uznanego kapitalu Banku.

!r'ym6g kapitalowy *ynosi zero, jeZeli pozycja walutowa nie przewyzsza wartoSci 2% uznanego kapitalu.

Vy' wyniku przeprowadzonej analizy nit dzief 31.12.2018 r. nie stwierdzono przekoczenia pozycji

v,alutowej calkowitej powyzej 2Yo tznanego kaprtalu; wym6g kapitalowy z tego tltulx wynosi 0,00 21.

Metodly szacowania dodatkowych wymo96w kapitalowych

Dodatl<owe wymogi kapitalowe w Banku z tlulu ryzyk obejmuj4:

l) r;izyko koncenfiacj! zaarlgazowaf ked)'towych w sektor gospodarki

Vy' zakesie wyznaczania wewngtrznego wymogu kapitalowego na ryzyko koncentracji w sektor gospodarki

e/ykorzystywane s4 wyniki badania limit6w z zakesu ryzyka kredyowego ustalane w Instrukcji Zasady

zav4dzanra tyzykiem ked)4owym.

Zestawienie limit6w koncentracji w sektor gospodarki przedstawia sig nastgpuj4co:

Lp. Fundusze wlasne l7 811,60 Wykorzystanie limiru Limit

Rolnictwo, leSnictwo, lowiectwo i rybactwo 2 849,95 64,00% 25%

2 Budow]Iictwo 2 776,12 51,95% 30%

3 Handel hurtowy i detaliczny 3 179,53 59,50% 30%

4
Dzialalr.o(( zwi4zana z zakrvaterowaniem i
uslugami gastronomicznymi | 302,65 48,76% t5%

5
Adrninistracja publiczna i obrona narodowa;

obowi4zkowe zabezpieczen ja spoleczne
14 350,29 5i,11% 150%
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6 Pozostala dzialalnoSi 3 781,58 70,77% 30%

Bank wyznacza wewngtrzny wym6g kapitalowy, jezeli dla co najmniej jednego sektora gosp,odarki

wyst4pi pruekoczenie wartoSci granicznej limitu.

Dodatkowy wym6g kapitatowy z tt4n|u ryzyka koncentracji zaatTgazovnf ked)'towych w sektor

gospodarki stanowi kwota przekroczetia limitu (lub suma kwot pvekroczei limit6w ustalonych dla

poszczeg6hych sektor6w) pzemnozona przez wagE ryzyka 8To.

W wyniku przeprowadzonej analizy na dzief 3l.12.2018 r. stwierdzono, ze limity dotycz4ce konc€,ntracji

ekspozycji kredytouych w ten sam sektor gospodarki nie zostaly przekoczone; wym6g kapitalowy z tego

t1,tul.Lr wynosi 0,00 zt.

2) ryzyko koncentracj i przyjgtych form zabezpieczenia

W zakesie wyznaczania wewngtrznego wymogu kapitalowego na ryzyko koncenftacji ekspozycji

kedlowych zabezpieczo\yah tym samym rod,zalem zabezpieczenia wykorzystyvvane s4 wl.niki badania

limit6w z zakresu ryzyka ked)4owego ustalane w Inshukcji Zasady zarz1dzania ryzykiem tcedyov5,m.

Zestawienie limit6w koncentracji zabezpieczef przedstawia sig nastgpujqco:

4)

Bank wyznacza wewngtrzny wym6g kapitalowy, jezeli dla co najrr.niej jednej formy zabezpieczenia

wyst4pi przelsoczenie wartosci granicznej limitu.

Dodatkowy wym6g kapita+owy z tstulu tyzyka koncentracji przyjQtych forn zabezpieczenia ekspozycji

kredyowych stanowi kwota przekoczenia limitu (lub suma kwot przekroczei limjt6w) ustalonych dla

poszczeg6lnych rodzaj6w zabezpieczeh przemroZora przez wagE ryzyl<a 8o/o,

Na podstawie w oszacowari ustalono, ze m dziefi 31.12.2018 r. limity nie zostaly przekroczone, a wiQc

werrrgtrzny wym6g kapitalowy z tyfilu ryzyka koncentracji w ten sam rod,zaj zabezpieczenia rrrynosr

0,00 zl.

ryzyko operacyjne i braku zgodnoSci

Dodatkowy wym6g kapitalowy z BJtulu ryzyka operacyjnego ustalany jest w kwocie stanowi4cej r6znic9

pomigdzy sum4 ustalonych koszt|w z tttttht zdarzef (incydent6w) w ocenianym okresie 12 miesigcy,

a minimalnym wymogiem kapitalowym ta ryzyko operacyjne, Dodatkowy wym6g kapitato\4y jest

szacowany l4cznie w odniesieniu d.o ryzyka operacyjnego i ryzyka braku zgodnoSci. Badaniu i ocenie

podlegajq wszystkie kos^y z t'r4nlu zdazef (incydent6w) ryzyka operacyjnego i ryzyka braku zgoclnoSci,

kt6re wystqpily w Banku na przestrzeni ostatnich 4 kwartal6w poprzedzaj4cych datQ analizy.

Na podstawie w/w oszacowah ustalono, Ze dodatkowy wym6g kapitalowy z qtullu ryzyka operacl/jnego

i braku zgodnosci na dzien 31.12.2018 r. wynosi 0,00 zl.

ryzyko plynnoSci

3)

et tys. zI

Ih 17 811,60 Wykorzystanie limitu Limit

Weksel in blanco 39 838,39 74;6% 300%

2 58 108,78 65,25% s00%

3 6 030,55 56,43% 60%

4 P o zo stale zab ezp leczenia 2109,40 59,21% 2.0yo
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Dodatkowy wymdg kapitalowy z tytftn ryzyka plynnosci stanowi koszt pozyskania brakujqcej kwory
akt)'w6w ptlamych do utrzymania minimalnego poziomu wskaznika LCR na poziomie 1,00 prry zalo2enra

naglego dodatkowego (powigkszenie wyptyw6w) spadku bazy depozltowej o l0%.

Na podstawie w oszacowaf ustalono, ze dodatkowy wym6g kapitalowy z W+u ryzyka plynnosci na

dztefl 31.12.2018 r. wynosi 0,00 tys. zl.

5) ryzyko stopy procentowej w portfelu bankow).rn

Bank wymacza dodatkowy wym6g kapitatrowy na pokycie ryzyka stopy procentowej przy zaloaeniu

zmiany oprocenlowania o 200 punkt6w bazowych, jako nadwy2kg wyliczonych skutk6w znian wyniku
odsetkowego z tytufu wszystkich kategorii ryzyka stopy procentowej ponad wartos6 15% funduszy

v'Tlasnych.

l{a podstawie w/w oszacowaf ustalono, ze dodatkowy wym6g kapitalowy z tyhrlu ryzyka stopy

procentowej na dziefi 31.12.2018 r. wynosil 148,30 tys. zl.

6) ryzyko walutowe

Dodatkowy w)'m6g kapitatrowy ftulu ryzyka walutowego stanowi kwota bgdqca fti';lic4 kwot w)rynogu

ustalonego w odniesieniu do warto6ci pozycji calkowitej przyjgtej do obliczef w ramach testu warunk6w

skajnych (przy zalozeniu zmiany kursu poszczeg6lnych walut o 30%) oraz ustalonego mininahego
vrymogu kapitalowego z t)4ulu tego ryzyka.
I.Ia podstawie w oszacowaf ustalono, Ze dodatkowy w).rn6g kapitalowy z ttljJltJ tyzyka walutowego na

dziei 3l.12.2018 r. wynosil 0,00 2tr.

7) rvzyko koncentracji bazy depozytowej

Bank Wznacza dodatkowy w),mdg kapitalowy na pokycie ryzyka koncentracji bazy depozytowej, je(li
zostanie przelcoczony limit koncentracji sumy ,,du2ych" depo446w ustalony na poziomie 20Yo bazy

depoz''towej. Wym6g liczony jest od r6znicy pomigdzy sum4 wartosci ,,duzych,' depozlt6w a ustalonq

wartoSci4 limitu tych ekspozycji przemnozonej WzezwagQ 8yo.

I\la podstawie w/w oszacowaf ustalono, Ze dodatkowy w1'rn6g kapitalowy z qtulu ryzyka koncentacji

bazy depozytowej na dzieri 31.12.2018 r. wyrosii 0,00 21.

8) ryzyko cyklu gospodarczego

Dodatkowy wym6g kapitalowy dla ryzyka cyklu gospodarczego jest wyliczany, jezeli wskaZnik udzialu

ekspozycji zagroZonych w portfelu kedyowym przekroczy 5%. Wym6g liczony jest od r62nicy pomigdzy

warto5ci4 portfela ekspozycji zagrozonych a ustalonQ wartoSci4 limitu tych ekspozycji przemno2onej przez

wagg 8%.

\la podstawie dw oszacowari ustalono, ze dodatkowy w1'rn6g kapitatrowy z qtuh ryzyka cyklu
gospodarczego na dzief 31.12.2018 r. wynosil0,00 zl.

9) ryzyko wyniku finansowego

Buk wyznacza dodatkowy wym6g kapitalowy na ryzyko wlniku finansowego w kwocie stanowi4cej

r6inicA pomigdzy kwot4 planowan4 zysku netto a kwotq zysku netto zrealizowanego na datg analizy przy

zalo2enit me zteabzowania kwoty planowanej powyzej wafioSci 10% kwoty zysku netto.

\la podstawie Ww oszacowari ustalono, ze doda&owy wym6g kapitalowy z tltufu ryzyka wyniku

finansowego na dzieh 31.12.2018 r. wynosii 0,00 tys. zl.

10) ryzyko utraty reputacji

Bark wynracza dodatkowy wym6g kapitalouy na ryzyko uhafy reputacji w wysokoCci 2o/o umanego

kapitalu w przypadku, gdy na kt6rekolwiek z pytai zostala udzielona odpowied' pozywna. Szczeg6lowy

zakrcs ptttai zawafty jest w ,,Instrukcji Zasady szacowatia kapitalu wewngtrznego".

fla podstawie udzielonych odpowiedzi ustalono, ze dodatkowy wym6g kapitatowy z tltufu ryzyka utraty

reputacji na dzief 3 1.12.2018 r. wynosil 0,00 zl.
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11) ryzyko (metod) modeli

Bank $ryznacza dodatkowy wym6g kapitalowy na ryzyko modeli w *ysoko(ci 2% uznanego kapitalu

w prz)?adkur gdy na ktdrekolwiek z p14ai zostala udzielona odpowiedz pozltywna. Szczeg6lowy zakes
p),taf zawartyjest w ,,Instrukcji Zasady szacowania kapitalu wewngtrznego".

Na podstawie udzielonych odpowiedzi ustalono, Ze dodatkovy wym6g kapitalowy z tytufu ryzyka utraty

reputacji na dzief 31.12.2018 r. *rynosil 0,00 21.

12) ryzyko rezydualne

Bank wyznacza dodatkowy wym6g kapitalowy z tt4ulu ryzyka rezydualnego w przypadku gd1' suma

wszystkich ked}46w niezabezpieczonych przekacza ustalony limit w wysokosci 20% uznanego kap italu.

Dodatkowy wym6g kapitalowy tytulu ryzyka rezydualnego stanowi kwota przekoczenia limitu
przefi)noZor'a ptzez wagQ 8 Yo.

Na podstawie Ww oszacowari ustalono, Ze wewngtrzny wym6g kapitalowy z btulu ryzyka rezydualnego

na dzief 31.12.2018 r. wynosil0,00 tys. zl.

- 13) ryzyko straregiczne

Bank wyznacza dodatkowy wym6g kapitalowy na ryzyko strategiczne w wysokosci r6Znicy rdwnowafiosci

w PLN kwoty 5 mln EUR (wg. kursu na datg analizy), a posiadanego uznanego kapitalu (fullduszy

wlasnych), w przypadku, gdy na kt6rekolwiek z pltair zostaia udzielona odpowiedZ negatywna.

Szczeg6lowyzakresp)tairzawartyjestw,,InstrukcjiZasadyszacowaniakapitaluwerr,/ngtlznego".

Na podstawie udzielonych odpowiedzi ustalono, ze dodatkowy wymdg kapitalowy z tfrulr ryzyka

strategicznego na dzieh 31.12.2018 r. Wnosil 0,00 21.

Agregacja wymog6w kapitalowych z tytulu poszczeg{ilnych ryzyk wedlug stanu na dzief 31.12.2018 r.

Rodzaj ryzyka

L4czny kapital na

zabezpier:zenie

ryzyka

w tys. zl

Alokacja
minimalnego

(regulacyjnego)

kapitalu

w tys. z]

Alokacja
dodatko\,\,ego

kapitalu w3dlug

wewn9tlzrnego

oszacowania

w rys. ja

Ryzyko ked),towe 6 707,54 6 707,54

Ryzyko operacyjne 1389,39 1389,39

Ryzyko z tltulu przekroczenia progu koncentracji
kapitalowei 0,00 0,00 X

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

Minimalny wym6g kapitalowy 8 096,93 8 096,93 0,00

Ryzyko koncenhacji zaangazowali w sektor

sospodarki
0,00 0,00

Ryzyko koncenracji przyjgrych form
zabezpieczenia

0,00 0,0 0

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

Ryzyko walutowe 0,00 X 0,00

Ryzyko plynnoSci 0,00 X 0,00

Ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym 148,3 0 148,i0

Ryzyko wyniku finansowego (biznesowe) 0,00 X 0,00
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Pozostale r zyka, ztego:

Ryzyko cytr lu gospodarczego 0,00 0,00

Ryzyko kor centracji bazy depozytowej 0,00 0,00

Ryzyko me tod (modeli) 0,00 0,00

Ryzyko uhr ty reputacji 0,00 0,00

Ryzyko rez duahe 0,00 0,00

Ryzyko strz legiczne 0,00 0,00

Na dzieli 31 gudnia 2018 r. Bank dokonuj4c oceny ryzyka zwi1zanego z jego dzialalnoSciA, stosownie do

zapis6w regulacji wewngtrzrych w szczeg6lno5ci Instrukcji Zasady szacowania kapitafu wewngtrmego,

wyznaczyt dodatkowy wym6g kapitalowy na pokycie ryzyk nie ujgtych w minimalnl,rn wymogu

w wysokofci 148,30 tys. zl. Kwota minimalnego *1,rnogu kapitalowego wynosila 8 096,93 tys. zl- tr-4c a

warto3d oszacowanych wymogdw kapitalowych wynosila 8 2 45,23 tys. z\.

Poszczeg6lne wsp6lczl.nniki kapitalowe na dziefi 3l gmdnia 2018 r. wynosity:

. tr-qcay wsp6lczyrnkkapita+ovty - 17,60%,

. u,sp6lqzynnik kapitatuTier I - 16,56yo ,

. u,sp6tcz)4mik kapitalu podstawowego Tier I - 16,56%,

. \r'ewngtrzny wsp6lczynnik kapitalowy - 17,28o/o,

. u,sp6lgzynnik kapitalowy ryzyka kedlowego - 17,29%o.

VIII. D2wigpiafinansowa

Wskaznik dZwigni oblicza sig jako miarg kapitalu Banku podzielon4 przez miarg ekspozycji calkowitej Banku

i wyra2a jako wartosd procentowq. Miara ekspozycji calkowitej jest sumq wartosci elcpozycji z t1'tufu

wszystkich pktyw6w i pozycji pozabilansowych nieodliczonychprzy wyznaczaniu miary kapitalu.

Bank przy obliczeniu wskafoiika dZwigni nie stosuje odstgpstw oheSlonych w art. 499 ust. 2 i 3 Rozporz4dzenia

57512013. Wskaznik dZwigni jest kalkulowany zar6wno w odniesieniu do kapitalu Tier I, jak i wedlug definicji

przejsciowej kapitalu Tier 1.

Wskaznik dnvigni w poszczeg6lnych kwnta*ach2}l8 r. pnedstawiono w ponizszej tabeli.
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IX. Bufory kapitalowe

Bufory kapitalowe omaczaiq fundusze wlasne, do kt6rych utrzlmywania zobowi4zany jest Bank,
w tym:

l) bufor zabezpieczti4cy, z kapitalu podstawowego Tier I, docelowo na poziomie do 2;% lqlztej kwoty
ekspozycji na ryzyko. W 2018 roku wposil 1,875%.

2) bufor ryzyka systemowego, z kapitafu podstawowego Tier I. W 2018 roku wlmosil3%.

3) bufor antycykliczny, z kapitaht podstawowego Tier I obliczany zgodnie z postanowieniami Dyrektywy
2013/36NE i wynosz4cy maksymalnie 2,5Vo l4cznej kwoty. W 2018 roku q,nosil 0%.

Na dzief 31.12.2018 r. *ysokoSi *ymogu pol4czonego bufora wynosila 4 934 ,07 tys. zI.

X, Ekspozycja na ryzyko kredytowe kontrahenta

Informacja nie dotyczy Banku do czasu wystqpienia w Banku portfela handlowego.

XI. Korekfy z tytulu ryzyka kredytowego

Przegl4d6w oraz klasyfikacji ekspozycji ktedyowych Bark dokonuje zgodnie z
Finans6w w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwiqzane z dzialalnoici4
2008r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1589, wraz z p6lniejs4mi zmianami).

Ministra

bank6w z dnia 16 gn.rdnia

Jako ekspozycjg przeterminowanq, Bank uznaje kazdq naleZnoSd z b/tulu kapitalu lub oclsetek nie splacon4
w teminie.

Ekspozycjami zaP1oznn].'|J.i s4 naleznosci klasyfikowane do kategorii ,,ponizej standardu", watpliwe,'
i ,,stacone", zgodnle z @eriami okeSlonymi w ryZej *ymienionl,rn Rozporz4dzeniu Ministra Finans6w
w sprawie zasad tw orzenia rezerw na ryzyko zwi4zane z dzialalnoSci4 bank6w.

Bank dokonuje klasyfikacji ekspozycji kedytowych do odpowiednich kategorii ryzyka, stosuj4c dwa kyerra:
kryterium terminowodci (terminowosi splaty kapitalu lub odsetek), kryterium ekonomiczre (badanie sltuacji
ekonomiczno - finansowej kedytobiorcy, porgczyciela).

Rezerwy celowe i odpisy aktualizuj4ce tworzone s4 na ryzyko zwiqzane z dzialalnosci4 banku w odniesieniu do
ekspozycji kedyowych zaklasyfikowanych do kategorii ,,normalne" (w zakesie ekspozycji krecllowych
wynikaiqcych z poLryczek i kxedyt6w detalicznych), kategorii,,pod obserwaci4', 8rupy ,,zagrozone,', w tym do
kategorii,,ponizej standardu",,,w4tpliwe" lub,,stracone,,.

wysokosi tworzonych rezerw i odpis6w aktualizuj4cych zvviqzana iest bezposrednio z kategoriq ryzyka, do
ktdrej zostala zakwalifikowana ekspozycja oraz z jakoscil przyjgtych zabezpieczeri prawnych ekspozycji.

Na pokrycie ryzyka zwiqzanego dzialalnoSci4 kedfowq, Bank dokonuje odpis6w na rezer\\\t celowe i odpisy
aktualizuj4ce, tworzone w Scistrej korelacji z rozpoznan]1|r. ryzykiem tj. na pokrycie stxaty zviqzalej z
okeslonymi naleznoSciami lub ich grupami w oparciu o oceng mozliwosci jej wystEpienia.

Rezerwa na ryzyko og6lne tworzona jest zgodnie z arlr. l3O ustawy Prawo bankowe. Rezerwa tworzona jest w
ciQzar koszt6w, na pokycie niezidenlyfikowanego ryzyka zwiqzanego z prowadzeniem dzialalno6ci bankowej .

Tworzenie i rozwi4zylvanie rezerwy dokonl'lvane jest na podstawie oceny ryzyka, uwzglgdniajqcej
w szczeg6lnoSci wielkofd nale2no3ci oraz udzielonych zobowi4zaf pozabilansowych.
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POZOSTAI,E INFORMACJE Z ZAKRESIJ RYZYKA KREDYTOWEGO

L Ek.spozycje kedytowe wedlug wyceny bilansowej (po korektach rachunkowych) na dzieir 31.12.2018 roku,

bez uwzglgdnienia skutk6w ograniczama ryzyka kedytowego oraz Sredni4 kwotg ekspozycji w okresie od

01.01.2018 roku do 3 1.12.2018 roku w podziale na klasy przedstawia ponizsza tabela.

2. Struktura (podstawowa) ekspozycji wedfug okes6w zapadalnoSci w podziale na klasy ekspozycji.

L4czna kwota ekspozycji wedlug wartoSci bilansowej, bez uwzglgdniania skutk6w ograniczania ryzyka

kedyowego (ptzyjgtycb zabezpieczef) wynosi nadzief3l.l2.2018r. 101'74655321.

3. W rozbiciu na istotne branze kwoty:

Lp. Sian na 3l-'12.2018r-

Srednis Lwota ekspozycji w
okresie od 01.01.2018 do

31.12.2018 roku

lSksDozycie wobec rzad6w i bank6w centralnych 62159 318 58 838 610

2 llkspozycje wobec samorzad6w regionalnych lub wladz lokalnych 14 350 290 12 605 861

3
'lkspoztcie wobec podmiot6w sektora Dublic,,nego 1 336 760 334 865

4 l\,laleinolci lvobec insfytucii (banki) r 11 093 623 120 103 719

lSksooz!cic lvobec Drzedsiebiorst\y 3 '134 339 3 256 '198

6 lBkpozJ'cic detrliczne 74 912 198 71 572 073

7 likspozycje zabezpieczone hipolekami na nieruchomosciach 10 732 000

I likspozyc je, ktorych dotycz-y nieuykonanie zobowiqzania 298 975 262 435

Itkspozycic kaDitalo\Yc 'l 885 522 1 BB3 212

10 l nne Dozycic 14 403 056 13170 972

ITAZEM: 294 230 744 292 7 59 944

Bank cenkalne
Banki ioddzialy

inst!,tucji

kredytowych
Przedsiebiorstwa

Instytucje

niekomercyjne
dzialajace na

lzeQz
gospooa|slw

oomowycn

Bez terminu 6 703 631 33 134 718 49 825 40170 0 0

do 1{yqodnia 0 2 729 164 254 124 167 038 0 0

od 1 tygodnia
do 1 rniesiaca

0 0 26 309 913 535 13 075 '101 853

1-3 miesiQcy 0 14 000 000 181 386 2 614 006 67 114 211 246

3-6 miesjQcy 0 25 000 000 445 491 3 227 242 34 671 313 059

6 miesiQcy

do 1 roku
0 18 000 000 1 419 900 5 576 693 69 342 118

od 1-il lat 0 0 356 506 8 577 991 143 430 1 266 236

2-5 lat 0 0 1 693 935 1B 284 121 406 338 6 504 716

5-10 lat 0 0 99t 319 17 548 812 243 830 5 33'1 454

10-20 lat 0 0 132 766 19 489 568 0 0

powyi:ej 20 lat 0 0 0 5 554 147 0 0

SUMI{ 6 703 631 92 863 882 A A4,I 571 81 993 283 977 800 '14 354 642
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a) ekspozycji kedl,towych,

b) ekspozycji zagrozonych,

c) ekspozycjiprzeterminowanych,

d) salda rezerw celowych.

4. Uzgodnienia zmiany stanu rezerw celowych i odpis6w aktualizui4cych z tltutu ekspozycji, $, tym
zagro2onvch.

\\, il

Lp. Typ kredvtobiorcv
Stan zadluZenia w

zl. Rezerwa

ROLNICTWO 2 595 345.59 2 852.19
NaleznoSci normalne 2 595 345,59
NaleznoSci pod obserwacia 0.00
NaleznoSci zagrozone 0,00
NaleznoSci przeterminowane 0,00
PRZTW6RSTWO PRZEMYSLOWE 282 846.36 ;19 563,57
Nale2noSci normalne 262 326.58
NaleznoSci pod obserwacia 0.00
Naleznosci zagrcZone 20 519.78
NaleznoSci przeterminowane 20 519.78

BUOOWNICTWO 1 467 956,84 1t 2 737.30
Nale:Zno6ci normalne 1 364 6'15,84

NaleznoSci pod obserwac ja 0.00
Naleznosci zagto2one 103 341.00
NaleZnosci przeterminowane 0.00

4 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY 3 011 045,71 < <q{ aa

NaleznoSci normalne 2 983 045.71

NaleznoSci pod obserwacjq 0.00
NaleznoSci zagtozone 28 000.00
NaleznoSci przeterminowane 0.00

5

DZfALALNOSe ZWT4;.ANA Z ZAKWATEROWANTEIiI
I USLUGAMI GASTRONOM ICZNYM I 1 924 847 .55 6!i4 523.78
NaleznoSci normalne 47 469.00
NaleznoSci pod obserwacia 1 026 512.85
Naleznosci zagro2one 850 865.70
NaleznoSqj przeterminowane 850 805.70

6

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OCHRONA
NARODOWA; OBOWIAZKOWE ZABEZPTECZENTA
SPOLEGZNE ,14 354 641.56 0,00
NaleznoSci normalne 14 354 641 .56
NaleznoSci pod obserwac ja 0,00
NaleZnoSci zagrczone 0.00
NaleznoSci przeterminowane 0.00

TRESC
Stan na

pocz4tek roku
obrotowego:

Zwigkszenie Wykorzystanie Rozwiqzanie

Stan

rezerw na

koniec roku
obrotolYego:

Wymagany
poziom

rezerw

celowych:

Rezerwy celowe

od nale2noSci

od sektora

niehnansowego,

w tym:

960 130,01 568 333,88 378 366,02 1 150 097,87 1 150 09'7 ,87
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- w s',tuacji

norrnLalnei
275 076,80 215 31s,78 196,14 r 83 382,05 306 8t4,39 306 814,39

- Donizei standardu 58 351.12 140 396.91 t04 013.74 94 734.29 94 734.29
- watpliwe 426 57 5.34 200 064.60 625 091.77 1 548.17

- stracone 200 126.7 s 12 556.59 625 287 .91 89 422.06 748 549.19 7 48 549.19

Rezerwy celowe

od naleznosci

sektcra

budzetoweso

RA"EM: 960 130,01 568 333.88 3',78 366.02 I 150 097.87 1 150 097.87

'TRI si Stan na poczqtek

roku obrotowego:
Zwigkszenie Wykorzystanie Rozwiezanie

Stan odpisdw

aktualizuj4cych na

koniec roku
obrotowego:

Odpisy

aKualizuj4ce od

nale2nodci od

sektora

niefilansowego, w
tvm:

20 439,15
33 453,51 10 917,34 42 97 5,32

- w srltuacji

normalnei
329,13 l 535.28 l.l4

1qq 10

- ponizej

standardu 100.84 279.46
92,66

- wqfpliwe
8 542.42 l1 520.11 14 515.83

- sfiacone
| 1 466.7 6 20 118.66 - t4 516.97

42 483 ,27

Rezerwy celowe

od naleZnoSci

sektora

budzetoweeo

RA"EM:
40 878.30 33 453.51

42 975,32

5. W 2018 roku Bank nie dokonal umorzenia wierz).telnoSci w cigzar utworzonych rezerw celowych.

XII. Ograniczanieryzykakredytowego

Stoso',vanie technik ograniczenia ryzyka kredytolyego

Polityka i procedury dotycz4ce ryzyka kedltowego, wyceny zabezpieczefi kedltowych i zarz4dzanta

zabezpieczetiami oraz opis gl6wnych rodzaj6w zabezpi.eczef kedyowych przyjmowanych przez Bank

zawafie s4 w nastgpuj4cych uregulowaniach:

a) Pobtyce zarz4dzania ryzykiem kedlowym na lata 2019-2021,

b) lnstrukcji Zasady zarz4dzafia. ryzykiem kedltowym
c) Instrukcji prawnych form zabezpreczenia wierzlelnoSci w Banku Sp6ldzielczl.m w Grybowie,

d) Instrukcji Zasady klasyfikacji ekspozycji kedytowych i tworzenia rezerw celouych.

Bank przyjmuje zabezpieczenra zgodne z ,,lnstrukcj4 prawnych form zabezpieczenia wierzltelno3ci

w Banku Sp6ldzielczl.m w Grybowie" stosuj4c technikg ograniczenia ryzyka kedyowego polegaj4ca na

pomniejszaniu podstawy twozenia rezerw celowych, zast4pienia oceny s)4uacji ekonomiczno - finansowej
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lub klasyfikacjg do kategorii ,,normalne" zgodnie zRozporz4dzeniem Ministra Finans6w z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie zasad fworzenia rezerw celowych na ryzyko zwi4zane z dzialahosci4 bank6w Dz. u.
2008 Nr 235 poz. 1589 zp6 iejszymi zmianami).

Jako podstawowe przyjgto do stosowada odpowiednio nast?pujqce zasady:

l. w odniesieniu do pojedynczej ekspozycji kedytowej preferowane i.st stosowuiie zasady
dyr,versyfikacji zabezpieczerl w celu zmniejszenia ekspozycji Banku na ryzyko lcedltowe;

2. preferowane sq nastgpuj4ce rodzaj e zabezpieczeh:

l) hipoteka na nieruchomoSci mieszkalnej,

2) hipoteka na nieruchomoSci komercyjnej,

3) zdeponowane w Banku Srodki pienigzne (kaucja),

4) blokada rachunku lokaty,

5) zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej,

6) przewlaszczenie papier6w wartoscioxych emitowanych przez Skarb Parlstwa lub Narddowy Bank
Polski,

7) prznwlaszczenie rueczy rnchome|

8) gwarancje udzielone przez banki, Skarb Panstwa, BFG, jednostki samorz4du terytorialirego,

9) polisy ubezpie czeniowe na 2ycie, z kt6rych prawa zostaly przeniesione na Bank;

3. jakosi zaproponowanych zabezpieczefr jest oceniana wedlug ich stanu, pllrmosci (zbtnvalnosci),

aktuahej wartoSci rlrkowej oraz ich ewentualnego uplywu na wysokosd tworzonych rezerw celowych;
istotnym elementem ocenyjest szacunkowy przewidyuvany koszt postgpowania egzekucyinego, czy tez
koszt zaspokojenia roszczef Banku w imy spos6b;

4' w prz'?adku zabezpieczetr osobistych bezrvzglgdnie jest w)rynagane od osoby frzycmei (r6*niez
wyst9puj4cej w roli porgczyciela) udokumentowanie stanu maj4tkowego i sluacji finaasowej;

5. jakosc zabezpieczenia podlega okresowemu monitorowaniu w okesie ftwania umowy kedlowej,
w spos6b pozwalaj4cy na okeSleniejego aktualnej wartosci;

6. w przypadku udzielania kredyt6w preferencyjnych z doplatami do oprocentowania ze Srodk6w ARiMR,
ustanowione prawne zabezpieczenie powinno chonid interesy Banku zar6v,no zwl4zane ze zwrctem
kwoty kedytu jak r|wrriez ogranicza1 ryzyko zwiqzane z ewentualn4 koniecznosci4 zwrotu doplax wraz
z odsetkamil

w odniesieniu do przyjmowanych zabezpieczefi w formie hipoteki i wycen nieruchomo$ci przyjmuje srg

nastgpuj4ce zasady:

l) preferowane jest przyjmowanie ostroznych wycen nieruchomodci, sporz4dzanych przez
zaaprobowanego niezaleinego rzeczozr\awcQ maiqtkowego, charakeryzui4cego sig dobr4 reputacl4
i wysoke jakogci4 sporz4dzatych wycen;

2) w oparciu o dotychczasowe doSwiadczenie akceptowane b9d4 wyceny sporz1dzate przez
dotychczasowych rzeczomawc'w, ktdrzy wpisani s4 na listg centralnego Rejestru Rzeczomawc6w
Maj4tkowych prowadzona pnez Ministra Inllasffuktuy I Rozwoju,
w zwi4zl* z powytar]y'". Bank nie bgdzie tworzyl odrgbnej listy rzeczoznawc'\\ mai4tkowych
sp or zqdzaj4cy ch wy ceny nieruchomoSci ;

3) w przypadku niemozliwoSci wyceny nieruchomoSci majqcej charakter niestandar4ory Bank nie bgdzre
przyjmowad takiej nieruchomoSci j ako z ab ezpieczenie;

4) wycena zostala sporzqdzona pnez niezaletrrego 
''*,czoznawcg 

wedlug wartosci rynkowei,
a warto$C rynkowa jest jasno i przejrzyScie udokumentowana;

54



5) wycena powinna cechowaC sig ostroznosci4, tym niemniej w celu ustalenia Iealnych i rozs4dnych

wa"rto6ci, bgd4cych podstawE prawidlowych decyzji, rzetelnoSi i wiarygodno56 prz:ljgtych przez

rzeczoznawcg za+ozeh i parametr6w podlega ocenie Banku;

6) aktualizacja wyceny nieruchomoSci ma byi dokonywana pruez niezalehego rzeczoznawc7, 1e2eb

istniej4 przeslanki wskazujEce, Ze warto3d nieruchomoSci mogtra istotnie obnizyd sig

w stosunku do og6lu cen rynkowych na rynku nieruchomoSci;

7) w przypadkach ekspozycji w kwotach przektaczajqcych 5% funduszy wlasnych Banku, aldualizacja

wyceny nieruchomoSci jest dokonywa na przez ni.ezale2nego neczozlawcQ co Irzy \atai

8) nieruchomo36 zostaje odpowiednio ubezpieczona od szk6d;

9) wartoSci nieruchomodci, stanowiqce zabezpieczeme ekspozycji kedytowych w kategoriach ,,nomalne"
podlegajq regulamemu monitorowaniu nie rzadziej niz raz w roku w odniesieniu do zabezpreczenra na

nieruchomoSci komercyjnej oraz gdy LtV ekspozycji ked)'towej zabezpieczotej na nieruchornoSci

mieszkalnej przeWoczy 80%. W przypadku gdy LtV dla ekspozycji kedytowej zabezpieczotej na

nieruchomoEci mieszkalr:ej jest nizsze niz 80% podlega monirorowaniu co rzy latai

10) wartosd nieruchomosci jest monitorowana oraz weryfikowana w oparciu o dostgpne zr6dla informacji

oraz dokumenty przedkladane przez lced,,tobiorcQ;

1 1.) w posiadaniu Banku znajduj4 dokumenty potwierdzaj4ce, 2e zabezpreczerie na nieruchomosci zostalo

prawomocnie ustanowionel

12.) mo|liwe jest w prz)?adkach tego wymagaj4cych zlecenie tzeczo Tawcy dokonania wyceny, w rym

wyceny ponownej.

WartoSi ekspozycji przed i po zastosowaniu redukcji ryzyka kedyowego- wyliczenie izestawienie kwot

doScz:.4cych. poszczeg6lnych klas ekspozycji kedytowych.

W pelni

skorygowana
wadoSd

ekspozycji

Podziat w pelni skorygowanel
ekspozycji pozycji pozabilansowych

pzez wsp6lczynniki konwersji WartoS6

ekspozycji

Kwota

ekspozycjj
wazonej

ryzyklem pzed
zastosowaniem

wspdlczynnika
wsparcia MSP

Kwota

ekspozycji

wazoneJ

ryzyKrem po

zastosowaniu

wsp6lczynnika
wsparcia [,,]SP

oa/o 2-Oo/a 500/0 1004/0

Ekspozycje wobec
rzqddw i bank6w

centralnvch
62 '159 318 62 '159 318 1 576 283 I 576 283

Ekspozycje Wobec
samo|zadow
regionalnych lub wladz
lokalnvch

4 350 290 14 350 290 2 870 058 2 870 058

Ekspozycje wobec
podmlot6w sektora
publiczneqo

'1 336 760 1 336 760 1 336 340 I 336 340

Ekspozycje wobec
wielostronnych
bank6w rozwoiu

Ekspozycje wobec
organizacji

miedzvnarodowvch

Ekspozycje wobec
inst).tucji

1 11 093 623 1 11 093 623 424 725 424 725

Ekspozycje wobec
pzedsiebiorstw

4 351 574 906 799 983 593 3 134 339 3 '134 339 2 403 760

Ekspozycje detaliczne 76 686 354 176 189 3 266 408 74 912158 56 184 149 56 184 149

Ekspozycje
zabezp'eczone
hipotekami na

nieruchomo6ciach

11 114 576 0 915 826 10 656 663 11 566 818 9 677 053
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Ekspozycje, kt6rych
dotyczy niewykonanie 298 975 0 0 298 975 303 299 303 299

Ekspozycje kapitalowe 1 885 522 1 a85 522 1 BB5 522 I 885 522

lnne pozycJe 14 403 056 '14 403 056 7 183 024 7 183 028

297 680 048 1 082 988 5 165 827 294 230 7 44 86 464 561 83 844 217

XIII. Akfywa wolne od obci4Zeri

Skladnik aktylv6w jest traktowany jako obciqzony, jezelr zostal zastawiony lub podlega jakiejkolwiek tformie

ustalei maj4cych na celu zabezpieczenie lub wsparcie jakoSci kedltowej transakcji bilansorvej lub
pozabilansowej, z kt6rej nie moze on zostad swobodnie wycofany (np. w celu zastawiania dla pofizeb

hnansowania). Wg. stanu na 3 1.12.2018 r. wszystkie aklywa Banku byly wolne od obciqZeir.

XIV. Korzystanie z ECAI

Bank przy ustalaniu wag ryzyka ekspozycji kredlowych zgodnte z aftykulem 138 Rozporz4dzenia (....) nie

stosuje ocen zewngtznych ins$tucji oceny wialygodnoSci kedytowej (ECAD - certyfikowanych agencji

ratingowych, publikowanych na stronie Europejskiego Urzgdu Nadzoru Bankowego.

XV. Ryryko operacyjne

W Banku ryzyko operacyjne definiowane jest jako ryzyko poniesienia straty wynikaj4cej z niedostosowania lub
zawodnosci proces6w wewngtrznych, ludzi i systemdw l\b ze zdarzeh zew\QtzLych obejmuj4c r6wniez ryzyko
prawne. Zasadniczymi czynnikami ryzyka operacyjnego, kt6re s4 nierozerwalnie zwiEzane z funkclonowaniem
Banku to: realizowane procesy biznesowe, relacje z klientami, zasoby ludzkie, wspieraj4cy dzialalnosc system
informatyczny, czynnodci zlecane na zewn4trz oraz zdarzenia zeu,ngtzne (awarie, klgski zywiolowe). W :zakres

tej kategorii ryzyka jest zaliczane ryzyko prawne, zwi4zane np. ze zmianami w otoczeniu prawnym, brakiem
stabilno5ci otoczenia regulacyjnego, blakiern odpowiednich regulacji wewnQtrznych, czy tez blgdnymi
regulacjami wewnqtrznymi, blgda[ri w zawatych umowach, niekorzystnymi rozstrzygnigciami s4d6w.
Kategoria ta nie obejmuje ryzyka reputacji i ryzyka strategi cznego, kt6re zwi4zane s4 z ryzykiem biznesowym.

Zestawienie koszt6w rzeczywistych brutto za 2018 rok w podziale na rodzaje zdarzeh i kategorie w rzrmach

rodzalu zd.arzeua pzedstawia ponizsza tabela ( w zi.)

Rodzaj zdarzenia

Koszt rzeczywisty
brutto w okresie

01.01.2018 -
31.12.2018

Koszt potencjalny

w okresie

01.01.?018 -
31.12.2018

Odzysk
Liczba
zda'Zefr

l. Oszustwa wewnelrzne 0,00 0,00 0,00 t)

2. Oszustwa zewngtrzne
w tym w kategodi:

- kadzieZ i oszustwo

- bezpieczeistwo system6w

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

r5

:t

3, Zasady dotyczqce zatrudnienia
oraz bezpieczefstwo w mieiscu

0,00 0,00 0,00 fJ
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pracy

4.Klienci,
prolYadzl

wq4nwr
- obsl

infor

mbc

klier

- nier
lub r

produkty i normy
nia dzialalnoSci

)dzaju:
ga klient6w, ujarmianie
nacji o klientach,

riqzania wzglgdem

:6w

a$ciwe praktyki biznesowe

mkowe

186,30

186,30

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

80

78

5.Szkody

trwalych
wtynwl

- ime

w rzeczowych aktywach

:ategodach:

zdarzenia

2 640,33

2 640,33

0,00

0,00

1501,35

1501,35

l8

18

6.Zakldc4

gospodar(

wtym wl
-sr

nia dzialalnoSci

:zej i awarie system6w
(ategorii:

/stemy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 4

transakcji, dostawa

procesami

Wtymw
do systemu,

rozliczanie i

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

12

12

SUMA 5 826.63 0.00 4 501.35 119

W okesie 2018 roku wyst4pilo 119 zdarzef operacyjnych, kt6re wygenerowaly koszty rzeczy\,viste brutto

w wysokosci 5 826,63 zL Kwota odzysku wl,niosla 4 501,35 zl. Koszty netto wlaliosty | 325,28 zl.

Bank w celu ograniczania ponoszenia koszt6w oraz uniknigcia zdarzefi operacylnych w przyszlo5ci podejmuje

szereg dzialaf mityguj4cych, maj4cych na celu stale ograniczanie ryzyka operacvjnego m.in. poprzez :

- sftukturg organizacyjn? dostosowan4 d.o zarz4dzania ryzykiem operacyjnyrn i zapobiegaj4cq

powstawaniu konfl ikt6w interes6w, odpowiedniq politykq kadrowa, szkolenia,

- zasady rekrutacji i zapewnienie ciqgloSci pracy na stanowiskach kluczorvych,

- oceng ryzyka operacyjnego przed wprowadzeniem nowych produkt6w i system6w,

- programowe zabezpieczenia IT,

- systematyczny rozw6j technologii informatycznych, bezpiecmy i niezakl6cony przebieg proces6w

bankowych,

- zapobieganie praniu pienigdzy,

- ochrong fizyczn E i zabezpieczenia techniczne,

- bezpieczefstwo pracorvnik6w i klient6w Banku oraz zasob6w materialnych Banku,

- system zarz4dzania ci4glodci4 dzialania dla proces6w kytyczrych,

- biez4c4 aktualizacjg um6w ubezpieczenia,

- zlecanie czl.ruro5ci bankowych na zewn4trz ( outsourcing),

- pokrycie koszt6w, strat przez pracoramik6w winnych zaniedban,

- rezerwy celowe i firndusze na ryzyko,

- alokacjg kapitalu na ryzyko operacyjne ( wymdg kapitalowy).
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Podstawowe informacje i cele zarz4dzania ryzykiem operacyjnym, opis sposobu identyfikacji, pomiaru,

monitorowania i raportowania ryzyka oraz rozwlEzania organizacyjne w tym zakresie zawarle s4 w pkt. Ill
niniejszej informacji - Cele i zasady zarz4dzania ryzykiem.

XVI. Ekspozycje kapitalowe nie uwzglgdnione w portfelu handlowyrn

Na dzief 31.12.2018 r. Bank Sp6ldzielczy w Grybowie posiada nastgpuj4ce aktywa finansowe (instlumenty

Lp. Aktywa finansowe
WartoSd bilansowa w tys. zl.

na dzief 31.12.2018 r.

I Akcje Banku Polskiej Sp6ldzielczo6ci S.A. w Warszawie 1 472

2. Obligacje podporzqdkowane BPS S.A. - BPS0222 / BPS0925 206

3.
Udzial w Sp6ldziehii Handlowo-Produkcyjnej Skladnica

w Grybowie
3

4. Udzialy w SOZ BPS 5

Zasady wyceny aktyw6w i pasyw6w ujgte sq w "Zasadach rachunkowoSci Banku Sp6ldzielczego w Gryborvie" .

Posiadane na dzief 31.12.2018 r. zaangazowania kapitalowe Bank wycenial wg ceny nabycia z uwzglgdnieniem

odpis6w aKualizacyjnych. Bank nie stosowal na pzestrzeni minionego roku obrachunkowego zmiany sposobu

wyceny tych aktyw6w. Bank nie dokonywal r6wniez odpis6w z tytulu utraty wadosci insfiument6w

kapitalowych o charalderze udzia+owym. Nie dokonywano przeszacowania warto5ci posiadanych zaangdzowan

kap italowych.

W uznanym kapitale nie ujmowano Zadnych zmian wynikaj4cych z dokonanej wyceny zaanga,rowan

kapitalowych w innych podmiotach.

Na dzieri 31.12.2018r. Bank nie posiadal instrument6w kapitalowych bgd4cych przedmiotem obrotu
gieldowego.

Bank nie poni6sl straty z wczeSniejszej sprzedazy lub likwidacji posiadanych instrument6w kapita+owych.

XVII. Ryzyko stopy procentowej (portfel bankowy)

Ryzyko stopy procentowej to obecne lub potencjalne zagtozelLie dla wyniku finansowego oraz posiadanych

kapital6w, wynikaj4ce z niekorzystnego wplywu zmian st6p procentowych w konsekwencji wraZliwoSci bilansu

Banku.

Bank Przeprowadza pomiar ryzyka stopy procentowej dla produkt6w bilansowych i pozabilansowych

- wrazliwych na zmiany st6p procentowych, pomiar ma charakter calosciowy i obejmuje wszystkie jednostki

organizacyjne Banku.

Na podstawie dotychczasowych doSwiadczeri wystgpujqce w Banku ryzyko stopy procentowej posiada charakter

istotny, jego profil obejmuje nastgpujqce kategorie:

l) ryzyko niedopasowania termin6w przeszacowania,

2) ryzyko bazowe,

3) ryzyko opcji klienta,

4) ryzyko kzywej dochodowo$ci,

przy czym skladowe, tj. ryzyko niedopasowania termin6w przeszacowania i ryzyko bazowe

w najwigkszym stopniu wplywaj4 na poziom zmian wyniku odsetkowego.
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Ryzyko przeszacowania aktyw6w i pas1.w6w wraZliwych na zmiang oprocentowania oraz ryzyko bazowe

wynikajqce z portfela kedyowego opartego o stawki Barku i stawki rynku migdzybankowego generuj4 gl6wn4

ekspozycjg Banku na ryzyko stopy procentowej.

Pomiar ryzyka stopy procentowej uwzglgdnia wptyrv zmian st6p procento\aych na wynik finansowy Banku,

koncentruj4c sig na wyniku odsetkowym, w relacji do poziomu uznanego kapitalu, a takze

w por6wnaniu do wyniku odsetkowego. Analiza ryzyka stopy procentowej przeprowadzana jest dla wszystkich

walut lqcznie w przeliczeniu na PLN z uwagi na nisk4 skalg dzialalnoSci walutowej.

Przy ocenie ryzyka przeszacowania i ryzyka bazowego analizie podlega wielkoSd i charakter niedopasowania

termin6w przeszacowania akylv6w, pasyw6w i pozycji pozabilansowych wraZliwych na zmiany stdp

procentowych. Dla potrzeb sporz4dzenia luki termin6w prze,szacowanra przyjmuje sig, ze temin przeszacowania

dla aktylv6/pasywdw wrazliwych o stalej stopie jest r6wny terminowi zapadalnosci/wy,rnagalnoSci, a termin

przeszacowania dla aktyw6w/pasyw6w wraZliwych o stopie zmiemej jest r6wny terminowi zmiany

oprocentowanra.

Przy ocenie ryzyka opcji klienta uznaje sig za istotne skorzystanie przez klienta Banku z prawa do wczeSniejszej

sptaty rat ked)'t6w oruz prawa do zerwania depoz),tu terminowego przed terminem wyrnagalno6ci, dlatego dla

pomiaru tego rodzaju ryzyka wykorzystywane s4 wskamiki zywalnoSci dla depozyt6w termino$ych

i wcze6niejszej splaty kedlt6w. WskaZnik zry'rvalno6ci depoz'.t6w w analizowanym miesi4cu obliczany jest

jako iloraz kwoty depoz''t6w zenvanych w danym miesi4cu i przy zastosowaniu 7 dniowej karencji od momentu

odnowienia w pzypadku jego wycofania do warto6ci bazy depo44owej na datg analizy w ujgciu procentowym.

Wska/-nik przedteminowej splaty kedy6w w analizowanym miesi4cu obliczany jest jako iloraz kwoty

splaconych kedyt6w przed terminem w danyrn miesi4cu przy ustalonym wyprzedzeniu splaty na 30 dni do

warto$ci portfela kedytowego na datg analizy w ujgciu procentowym.

Przy ocenie ryzyka krzywej dochodowo6ci analizie podlega relacji pomigdzy stopami procentowymi

odnosz4cymi sig do r62nych termin6w, a dotyczqcymi. tego samego rynku lub indeksu; relacja ta zrienia siQ,

kiedy ksztalt kzylvej dochodowodci dla danego rynku ulega sptraszczeniu lub ulega odwr6ceniu w wyniku,

kt6rego stopy k6tkoterminowe bQd4 wyzsze od st6p dlugoterminowych.

W celu ksztallowania poz4danego profilu ryzyka oraz jego kontroli, zastosowanie posiada wprowadzony

mechanizm limit6w. Limity podlegaj4 monitorowaniu oraz okesowej (rocznej) weryfikacji, przy czym mo2liwa
jest wipksza czgstotliwosi, wskutek wyst4pienia takiej koniecmoici.

Bank dokonuje pomiaru ryzyka stopy procentowej z miesigczn4 czQstotliwosciq, a jego wyniki prezentuje

Zarz4dowi w okesach miesigcznych, natomiast Radzie Nadzorczej w okesach kwartalnych.

W ramach pomiaru ryzyka stopy procentowej w portfelu bankowym przeprowadzane s4 w okesach

miesiqcznych testy warunk6w skrajnych maj4ce na celu m.in. ustalenie wpll.wu naglej i nieoczekiwanej zmiany

poziomu st6p procentowych o 200 p.b. na wynik odsetko\ay w relacji do uznanego kapitalu. Wyniki test6w

wykorzystywane s4 przy ocenie profilu ryzyka, w procesach biez4cego zNzEdzania ryzykiem, planowama,

oceny adekwatnoSci kapitalowej oraz weryfikacji poziomu limit6w wewnqtrznych.

Wg danych rc 31.12.2018 r. oszacowany wg przyjQtej wewngtrznie metodologii poziom zmiany ryniku
odsetkowego w sytuacji szokowych spadk6w lub wzrost6w st6p procentowych przy zmianie st6p procentowych

( o 200 p.b. i o 100 p.b.) przedstawia sig nastgpuj4co:

Lp. 200 p.b. 100 p.b.

1. Oszdcowana zmiana rvyniku odsetkowego pzy
wzroscie st6p procentowych

210,4 tys. zl. 108.0 tys. 21.

2. Oszacowana zmiana w)miku odsetkowego przy spadku

stdp procentowych
-2 641,4 Ws. zl. - 1 299,2 tys. zl.

Na dzief 31.12.2018 r. Bank nararzony byt na ryzyko niekorzystnej zmiany w;,niku odsetkowego

w przypadku spadku st6p procentowych. Potencjalna negat).\4na zmiana wyniku odsetkowego dla szokowego

spadku st6p procentowych o 200 p.b. (test warunk6w skrajnych) wyniosla 15,8% uznanego kapitalu, przy

maksimum ustalonym na poziomie 20o/o uznallego kapitafu. W s)tuacji potencjalnego wzfostu st6p

procentowych o 200 p.b. zmiana wl,niku odsetkowego starowr+a 7,2yo uzr]nnego kapitafu.
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Zmiana watlojci ekonomicznej Banu na skutek zmian st6p procentowych o 200 p.b. jako % funduszy wlasnych

wynosi 0.37%

Bank w ramach ryzyka stopy procentowej naxazony jest w szczeg6lnoSci na ryzyko bazowe (czyIi
nierownomiemej zmiany st6p w poszczeg6lnych segmentach bilansu). wynika to ze sh:lrktury ak1]nv6w

i pasylv6w. W aktywach oprocentowanych dominujq pozycje o oprocentowaniu zaleilili|aril od stri.wek rynku
miqdzybankowego, k6re stanowily 93,0% akyw6w odsetkowych. W pasl"wach dominuj{ pozyc)e

o oprocentowaniu zaleinym od decyzji Banku, kt6re stanowily 100% pasy.r,v6w odsetkowych. f;eneruje to

ryzyko bazowe i wrazliwo6d na nier6$nomieme zmiany stawek bazo*ych.

X\TII. Ryryko plynno6ci

Gl6wn1'rni zaloZeniami w zakresie zarz4dzania ryzykiem plymosci Banku sa:

1) utrzymanie wiarygodnoSci Banku, dzigki zapewnieniu adekwatnego poziomu plynnoSci -
terminowego v4rwi4zywania sig w spos6b optymalny z biezqcych i przyszlych zobowi4zan.

2) zapobieganie \.vystgpowatiu sytuacji kryzysowej popzez identyfikacjg zagroLeh oraz

wla$ciwy spos6b ryzykiem, w tym ufizymylvanie adekwatnej struktury bilaasu Banku, zaj
jednocze6nie uzyskiwanie zadowalajqcej rentowno5ci.

Funkcjonujqc w ramach Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS (pS), Bank posiada dodatkowe

w zNz4dzaniu ryzykiem ptynno5ci, w szczeg6lnoSci jako:

l) mozliwo$C uzyskania finansowania w ciqgu dnia operacyjnego oraz

w postaci lokat, dopuszczalnego debetu w rachunku biez4c),m w ramach przymanego
2) dostgp do oferowanych produkt6w w zakesie lokowania nad$yzek Srodk6w poprzez

przyjmowanie depozyt6w, sprzedaZ bon6w pienigZnych i skarbowych papier6w

zakupionych na rynku,

3) moZliwoSC dokonyvania zasileri i przyjmowania odprowadzef got6wki,

4) moZliwofd skorzystania z rczliczeri dewizowych.

wartoSciowych

Na dzieri 31.12.2018 r. Bank posiadal pruyznany limit rachunku biez4cym w Banku Zrzeszal4cym
w \aysokosci 10 mln zt.

Dzigki uczestnict*u w nznszeniu, mozliwe jest pozyskanie awaryjnego finansowania co stanowi dodatkowy
element zabezpieczenia plynnoSci. Zarzqdzajlc ryzykiem ptynnosci, Bank tak ksztaltuje swoj4 strukturg
plynnoSciow4, aby samodzielnie utrzym)"wad zdolnoSd do prowadzenia biez4cej dzialalnosci, bez koniecznosci
korzystania z hurtowego finansowania w dfuzszym terminie.

Wfrdd gl6wnych zr6del ryzyka, kt6re Bank monitoruje jest:

l) nadmieme niedopasowanie termin6w ptatnosci alt)'rv6w i pasyw6w (ryzyko niedopasowania),

2) niedob6r Srodk6w po stronie akywnej bilansu,

3) koniecznosd dokonania naglych wyplat po shonie pas,.wnej bilansu (niestabilnoSd depozf6w),
4) brak zapewnienia zasobu aktyrv6w plynnych oraz zapasowych Zr6del finansowania,

5) cz;,nniki zewrlgt:me (ufrata zaifa\ia klient6w, zmiany przepis6w prawnych, mog4cych wplyn46 na

poziom depozlt6w w Barku).

Proces finansowania Banku, zostaje w gl6wnej mierze oparty o wlasne ir6dta, tj. bazg depoz),tow4 podmiot6w

niefnansowych oraz jednostek budzetowych. Korzystanie z obcych 2r6del w postaci przyigrych lokat oraz

zaciqgnigtych kedyt6w (pozyczek) powinno posiadad charakter sporadycmy.

w celrr zabeqieczenia plynnosci wielko3c aktyw6w plynnych zostaje utrzymyrvana powyiej poziomt: 20o/o

w relacji do sumy bilansowej. Po\ayzszy cel, jest realizowany dzigki zasadzie uhzymywania akryw6w plymych
w postaci portfela papier6w iatwo zblavanych, charakeryzuj4cych sig niskim stopniem ryzyka (bony pienigzne

NBP) omz lokat skladanych w BPS sA. w utr4'm)ryadu i regulowaniu ptyrnosci aspektem uwzglgdnianym

w spos6b istotny jest rento$'nosi fansakcji na rynkach pienigzrych i papier6w wartoSciowych. AkSi.rva plynne

Banku na dzief 31.72.2018 r. wynosz493 786,11 tys. zI.
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Bank do aktyw6w plyrnych zalicza (wartosd wg stanu na 3 1.12.2018 r.).

l) papiery wartoSciowe - bony pienigzre NBP - 60 192,57 f,ys. zt,

2) Srodki uhzymywane na rachunkach biez4cych, zlotowym i walurowym - 28,67 tys. zl,

3) lokaty zloZone w BPS S.A. z terminem zapadahoSci ON oraz od I do 7 dni wl4cznie (zlotowe

i w walucie) - 9 440,43 tys. zl.

4) Srodki na rachunku depo4'tu obowi4zkowego - 24 124,50 lys. zl.

W celu kszaltowania optymalnego poziomu plynnoSci i ograniczania nardzenia na ryzyko zostaj4 ustalone
nactpnliqra limit ,.

1) Luka plynno$ci k6tkoteminowej (nadzorcza miara Ml) - minimalna wafioSd 0,00 (bezwzglgdnie

obowiqzujqcy).

2) Wspolc4mnik plynnosci k6tkoterminowej (nad,zorcza miara M2) - minimalna wafioSd I
(b ezwzglgdnie obow i4n:j4cy),

3) Wsp6lczynnik pokrycia aktyur6w nieptynnych, funduszami wlasnymi (nad,zorcza miara M3) -
minimalna wartosd I (bezwzglgdnie obowi4zuj4cy),

4) Wsp6lczl,nnik pokrycia aktyw6w nieplymnych i aktyw6w o ograniczonej pb,nnosci, funduszami

wlasnlmi i Srodkami obcymi stabilnymi (nadzorcza miara M4) * minimalna wartosd 1 (bezwzglgdnie

obowi4zuj 4cy),

5) minimahy udzial aktyw6w ptynnych w sumie bilansowej - 20%,

6) maksymalna wielkoSC zobowi4zati pozabilans. udzielonych w odniesieniu do sumy bilansowej - 10%,

7) maksymalny udzial portfela kedltowego w sumie bilansowej - 70%,

8) relacja wielkoSci bazy depozyowej do portfela kedyowego, minimum 130%,

9) maksymalny udzia\ depozg6w ,dfirych" w depozytach og6lem - 20Yo,

10) minimalny udziatr depozyt6w stabilnych w bazie depozylowej - 45o/o.

11) Minimalna waxtoiC wskaznika LCR - 1,00; aktywa plyme / wyplywy - wplywy ograniczone do 75o/o

wyplyw6w.

Bank dokonuje identyfikacji wszelkich zagrcreit z\yiqzanych z ryrykiem utraty ptynnoSci i na ich podstawie

ustala zaloZenia do przeprowadzania test6w warunk6w skajnych, polegajqcych na sprawdzeniu sltuacji w jakiej

znalazlby sig Bank w przypadku zaistnienia sltuacji nieoczekiwanej i jednoczesnej koniecmoSci utrzlmania

nadzorczych miar plynnoScl na wymaganym przepisami prawa poziomie.

Przeprowadzany test warunkdw skajnych zakladalqcy nagly spadek bazy depozytowej (zobowiqzan biez4cych

i terminowych od sektora niefinansowego i budzetowego) o dodatkowe 10% (powigkszenie wyplyw6w

wskaznika LCR), przy jednoczesnym zalo2etiu koniecmoSci ufiz).rnania wartosci wskaaika powyzej 1,00

wykazal, ze na dzieh 31.12.2018 r. wskaznik ten zostal dotrzlmany. Wlniki testu warunk6w skajnych

wykorzystyvare s4, przy szacowaniu dodatkowego \aymogu kapitalowego z tytulu ryzyka ptynnoSci. Wyrn6g

kapitatrowy na pokrycie ryzyka plynnodci rozumiany jest jako dodatkowy koszt utrzymania wskatrrika LCR na

minimahym wymagalnym poziomie, przy zalo2enin wyzej wyrnienionych warunk6w skajnych. Poniewaz po

przeprowadzeniu testu wskaznik utrzymFval sig powyzej wymaganego minimalnego stanu, nie wyst4pila

konieczno6C alokowania kapitafu na ryzyko p$moSci.

Bank przeprowadza w okesach kwartahych nastgpuj4ce testy warunk6w skrajnych:

a) wraZliwoSci - w ramach kt6rych uykonywany jest pomial wpty!\4r zmian poszczeg6lnych parametr6w

makro- i mikootoczenia lub pomiax wplywu czynnik6w wewngtrmych na poziom ryzyka plymoSci;

b) scenariuszowe - w ramach kt6rych wykonywany jest pol4czony pomiar wplywu zrnizurr r\inych
parametr6w makro- i mikootoczenia na poziom ryzyka plynno5ci;

c) odwr6cone - w ramach kt6rych wykonyr,vany jest pomiar maksymalnej moZliwej zmrany

poszczeg6hych pozycji stanowi4cych o ptyrnosci Banku, przy kt6rej zachowany zostanie minimalny

poziom wskaznika LCR.

2) Podstawq do budowy testdw scenaduszowych sq scenariusze warunk6w skajnych, okeilone w testach

wraZliwoSci o charaklerze:

a) wewngtrznym, kt6rymi s4:

. utrata zaufada do Barku.
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spadek jakosci aktyw6w - wzrost kedyt6w przeteminowanych,

wyptylv Srodk6w kanalami innymi niz xradycyjne (Intemet),

koniecznoSC realiza cji zob ow i4zah p ozabilanso',aych;

b) systemowym, kt6rymi s4:

kryzys wizerunkowy, \a),nikajgcy ze spadku zaufania do insqfircji fmansowych,

efekt drugiej rundy,

agresylvne zachowania konkurencji -,,wojna depo4'towa,',

zakl6ceda dzialania system6w platniczych i rozliczeniowych.

W),niki test6w warunk6w skajnych, o lrtdrych mowa powyzej, stanowiq podstawg do

awaryjnych oraz procesie decyzyjnym w ramach zarz4dzania ptynnoSci4 bie24c4.

Vy' ramach sprawozdawczosci wewngtrznej, informacje w ustalonyrn zaktesie, z przyjgt4

sporz4dzane dla Nadzorujqcego Czlorlka Zarzqdt, Zavqdl oraz Rady Nadzorczej. Celem

informacji dla Zaruq&t oraz Rady Nadzorczej jest umoZliwienie tym organom dokonanie oceny obszarze

plynno6ci oraz podejmowanie prawidtrowych decyzji. Informacj a jest sporzqdzana z

odpowiednio zmian w czasie (dynamiki), a prezentowane dane liczbowe, opaftzone sq ziwigzl4

rvnioskami.

a

a

a

a

a

a

a

W 2018 r. funkcjonowal system raportowania:

t dIa Zarz4du - miesigcznie,

. dla Rady Nadzorczej - kwartalnie.

Z punktu widzenia zarzqdzania ptynno$ci4 Barku najwazniej sza jest analiza

w ujgciu k6tko- i Srednioterminowym. Zgodnie zlJchwatrq nr 38612008 Komisji Nadzoru

l7 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wi4zqcych banki norm ptJnno5ci Bank dokonuje kalkulacji
miar ptynnoSci na kzzdy dziei sprawozdawczy. Normy te dotyczq p$nnosci k6tkoterminowej
dfugoterminowej M3, M4.

pozromu plymoSci

z dnia

,MZ oruz

W celu obliczenia po\.'\.yzszych wskatuik6w Bank grupuje aktywa plyme do dw6ch kategorii akt/v6w: A1 -
akty'w6w ptyrnych obarczonych bardzo niskim ryzykiem oraz A2 - akfyw6w plynnych obarczonych niskim

ryqkiem.
Kategoria 41 obejmuje:

e got6wkg w kasach, skarbcu i bankomatach,

o nalehro$ci od BPS SA, z terminem platnoSci do 7 dni z vrylqczeniem kwoty rezenay obowi4zkowej, tj.
rachunek bieZqcy z\otowy (bez rachunk6w funduszy obligatoryjnych i celowych), rachunki biez4ce

w walucie oraz lokaty zlotowe i w walucie,

. instrumenty dluZne o niskim ryzyku w kwocie moZliwej do uzyskania w ciqgu 7 dni, tj. bony pienigZne

NBP wg wartoSci uwzglgdniaj4cej pomniejszenie o dyskonto,

. dodatnia r$nica migdzy wartosci4 salda rezerwy obowi4zkowej na dzieri sprawozd awczy a wartosci4

salda rezerwy obowi4zkowej, kt6ra musialaby zosta' \:rzymara od nastgpnego dnia bilansowego do

ostatniego dnia okresu ufizym)'wania rezerwy obowi4zkowej, aby Srednia waxtosC salda Srodk6w

rezerwy obowiqzkowej w cal1nn okesie osiqgngla poziom rezerwy urymaganej - w pr4.padkach

korzystania ze Srodkdw rezerwy obowiqzkowej.

Kategoria 42 obejmuje:

. nalerno3ci od BPS S.A. z terminem ptatno$ci powyzej 7 dni i do 30 dni - tj. lokaty zlotowe

i w walucie,

. instrumenty dfuZne o niskim ryzyku w kwocie moZliwej do uzyskania w okresie powyzej 7 dni i do 30

dni - bony pienigzne NBP wg wartoSci uwzglgdniaj4cej pomniejszenie o dyskonto,

. Srodki na rachunku depozytu obowi4zkowego,

. nalezne odsetki od Srodk6w na rachunku deporytu obowi4zkowego.

Kalkulacjg nadzorczych miar ptynnoSc i na dziefi 31 .12.?01 8 r. przedstawia po nizsza tabela.

OL



Nadzorcze miary plynnoSci
WartoSC

minimalna
WartoSd

M1 Luka ptl.nno$ci kotkoterminowej 0,00 26 670,6r

tys. 21

M2 Wsp6lczl.nnik plynnoSci 1'6tkoterminowej 1,00 1,36

M3 Wsp6lczynnik pokycia akywdw nieplynnych funduszami wlasnymi 1,00 1,81

M4

Wsp6lczynnik pokrycia aktyw6w nieplynnych i aklyw6w o
ograniczonej pbamoSci, funduszami wlasnymi i Srodkami obcyrni

stabi ln)'rn i
1,00 2,10

Zgodrrie z wymogami nalozonymi przezkozporz4dzenie CRR Bank oblicza w kazdym dniu roboczym wskaZnik

LCR, kt6ry obrazuje w jakim stopniu Bank jest zabezpieczony przed. sltuacj4 skajn4, kt6ra utrzymuje sig przez

30 dni, wynikaj4cq z zaH|cenra r6wnowagi pomigdzy wplywami i wyplywami plynnoSci. Dane do obliczenia

wskaznika wedlug sta r na dzrefi 31 .72.201 8 r. przedstawiono w ponizszej tabeli.

V/ celu posiadania pelnej oceny sffukturalnej posiadanych aktyw6w i pasyw6w, dokonuje sig analizy

ureainionego rozkladu ich zapadalnoSci/wymagalno5ci w poszczeg6lnych przedzialach czasowych obliczajqc

wskalniki luki p,lynno6ci, kt6re zaprezentowano w ponizszei tabeli. 
w tvs. zl.

WielkoSi analizowanych wskaZnik6w ryzyka plynnoSci na dziefi 31.12.2018 r.,ksztaltowala sig nastgpujqco:

Wskaznik LCR WartoSc

Aktlwa plynne 74 934,10 Ss. zL

Wyptrvy 27 187,91 tys.21.

Wplywy 2 823,01 tys. zl.

Wplpvy ograniczone 2 823,01rys. zl.

Wskamik LCR 3,08

Lp, \\ryszczegdlnienie a'vista
powyzej 1

dnia do 7 dni

powyzej 7 dni

do I m-ca

powyzej I m-
ca do 3 m-cy

powyzej 3 m-

cy do 6 m-cy

powy2ej 6 m-

cy do 12 mcy

1

Ureahione aktywa

og6i:m wg termindw

zaoadalnoSci

25 719,77 '1 | 371,7 8 25 '158,',72 20 885,98 33 962,62 28 898,52

2

Urealnione pasywa

og6lrm wg termin6w

wvmagalnoSci

82 395,51 l8 164,87 27 312,s0 2s 391 ,87 23 7 51,1',7 21725,58

3 Luka pll.nnoSci -56 615,7 4 s3 206,91 -1 553,78 -4 511,89 10 2\ 1,46 7 172,94

4
Skurnulowana luka
plynnoSci

-3 468,83 -5 022,61 -9 5 34,49 67 6,96 't 849,90

5 Wskazrik luki 0,3 r ?q? 0,94 0,82 1L1

6
Skurnulowany

wskaZnik luki
0,31 0,97 0,96 nqd 1,00 1,04

o-)



Ekspozycja na pozycje sekurytyzacyjne

Bank nie posiada ekspozycji sekurytyzacyjnych.

Gryb6w, dnia I I lipca 20l 9 roku

Zarzad Bankla
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