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ROZDZIAŁ 1  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej „Polityki ujawnień w zakresie profilu ryzyka  

i poziomu kapitału w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim”, zwanej dalej 

Polityką, jest proces ogłaszania przez Bank informacji wynikających z postanowień 

regulacji, o których mowa w § 2 pkt 1-4, którego zasady ustala Zarząd Banku, 

a zatwierdza Rada Nadzorcza.  

2. Celem Polityki jest ustalenie szczegółowych reguł dotyczących: zakresu, częstotliwości, 

miejsc oraz formy ogłaszanych przez Bank informacji, w celu realizacji polityki 

informacyjnej Banku poprzez udostępnianie osobom zewnętrznym, w szczególności 

klientom Banku oraz uczestnikom rynków finansowych, aktualnej i wiarygodnej 

informacji na temat Banku, umożliwiającej pełną ocenę jego stabilności finansowej,  

jak również wypełnienia postanowień wynikających z obowiązujących aktów prawnych.  

 

§ 2 

Niniejsza Polityka stanowi wprowadzenie przepisów: 

1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 575/2013 z dnia 26.06.2013 r. 

w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm 

inwestycyjnych, zwane dalej CRR; 

2) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26.06.2013 r. w sprawie 

warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru 

ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zwane dalej 

CRD IV; 

3) Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 1423/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. 

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących 

ujawnienia informacji na temat funduszy własnych instytucji zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 575/2013; 

4) Uchwały Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie szczegółowych zasad i sposobu 

ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym, dotyczących 

adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu, którego 

zasady ustala Zarząd Banku, a zatwierdza Rada Nadzorcza - w zakresie w jakim ta 

uchwała nie jest sprzeczna z przepisami wymienionymi w pkt 1- 3. 

 

ROZDZIAŁ 2 

 

SKRÓTY I DEFINICJE PRZYJĘTE W NINIEJSZEJ POLITYCE 

 

§ 3 

Ilekroć w dalszej treści Polityki użyte są poniższe skróty, oznaczają one: 

1) Bank – Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim; 

2) Bank Zrzeszający – SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu; 

3) KNF - Komisja Nadzoru Finansowego albo inna jednostka (instytucja), której zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, powierzono zadania związane z procesem nadzoru  

nad bankami. 
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§ 4 

1. Ilekroć w dalszej treści Polityki użyte są poniższe określenia, oznaczają one: 

1) dyrektywa - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 

26.06.2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych  

do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi  

i firmami inwestycyjnymi, zwane dalej CRD IV; 

2) informacja istotna – informacja, której pominięcie lub nieprawidłowość może zmienić 

lub wpłynąć na ocenę lub decyzję klienta, opierającego się na tych informacjach  

przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych; 

3) informacja zastrzeżona – informacja, której podanie do wiadomości publicznej 

osłabiłoby pozycję konkurencyjną Banku; mogą to być informacje dotyczące 

produktów lub systemów, których ujawnienie konkurencji obniżyłoby opłacalność 

inwestycji Banku w te produkty lub systemy; 

4) informacja poufna – informacja, w przypadku której Bank zobowiązał się wobec 

klienta lub innego kontrahenta do zachowania poufności; 

5) MŚP - przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób, i których obroty roczne 

nie przekraczają 50 mln EUR, i/lub których roczna suma bilansowa nie przekracza  

43 mln EUR, przy czym za przedsiębiorstwo uznaje się każdy podmiot prowadzący 

działalność gospodarczą, niezależnie od jego formy prawnej; obejmuje to  

w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy 

rodzinne, prowadzące działalność rzemieślniczą lub inne rodzaje działalności, oraz 

spółki cywilne lub stowarzyszenia regularnie prowadzące działalność gospodarczą; 

6) osoby zajmujące stanowiska kierownicze –osoby mające istotny wpływ na profil 

ryzyka Banku, zajmujące stanowisko zgodnie z zasadami przyjętymi w Banku; 

7) rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 

z dnia 26.06.2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 

kredytowych i firm inwestycyjnych, zwane dalej CRR; 

8) standardy techniczne - Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 1423/2013  

z dnia 20 grudnia 2013 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w zakresie 

wymogów dotyczących ujawnienia informacji na temat funduszy własnych instytucji 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 575/2013; 

9) zmienny składnik wynagrodzenia – składnik wynagrodzenia osoby zajmującej 

stanowisko kierownicze, który jest ustalany, przyznawany, monitorowany i wypłacany 

w postaci gotówkowej, na zasadach określonych w „Polityce zmiennych składników 

wynagradzania oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku 

Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim” 

2. Pozostałe, użyte w Polityce definicje, zostały wyjaśnione w odrębnych procedurach 

wewnętrznych Banku dotyczących obszaru zarządzania ryzykiem i obszaru adekwatności 

kapitałowej.   

 

ROZDZIAŁ 3 

 

ZADANIA ORGANÓW BANKU W ZAKRESIE POLITYKI  

 

§5 

1. Rada Nadzorcza zatwierdza Politykę. 

2. Zarząd Banku: 

1) ustala zasady Polityki obejmujące: 

a) zakres ujawnianych informacji, 

b) częstotliwość ujawniania informacji, 
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c) miejsce ujawniania, 

d) zasady zatwierdzania i weryfikacji ujawnianych informacji, 

e) zasady weryfikacji polityki informacyjnej; 

2) zatwierdza formę ujawnianych informacji; 

3) zatwierdza każdorazowo informację do ujawnienia; 

4) przekazuje raz w roku Radzie Nadzorczej Banku zatwierdzone do ujawnienia 

informacje. 

3. Zespół ryzyk bankowych i sprawozdawczości sporządza całościową informację do 

ujawnienia, w  oparciu o informacje, będące w posiadaniu komórki oraz wskazany 

poniżej zakres informacji opracowanej przez komórki: 

1)  Zespół obsługi klienta – informacje, o których mowa w § 7 (ujawnienia w zakresie 

ryzyka kredytowego); 

2) Zespół finansowo-księgowy – informacje, o których mowa w § 7 (ujawnienia w 

zakresie dźwigni finansowej); 

 

 

ROZDZIAŁ 4  

 

SPOSÓB I ZASADY UJAWNIANIA PRZEZ BANK INFORMACJI 

 

§ 6 

1. Bank może pominąć jedną lub kilka informacji, jeżeli nie uzna ich za istotne  

z wyjątkiem: informacji z zakresu i charakteru systemów raportowania i pomiaru ryzyka. 

2. Bank może pominąć jedną lub kilka informacji, jeżeli uzna je za zastrzeżone  

z wyjątkiem informacji dotyczących: funduszy własnych i Polityki w zakresie 

wynagrodzeń. 

3. Bank może pominąć jedną lub kilka informacji, jeżeli uzna je za poufne z wyjątkiem 

informacji dotyczących: funduszy własnych i Polityki w zakresie wynagrodzeń. 

4. Zastosowanie wyłączeń, o których mowa w ust. 1 – 3, wymaga uzasadnienia w odrębnej 

notatce i przedstawienia odpowiednim organom zatwierdzającym zakres informacji, które 

zostaną nie ujawnione. 

 

§ 7 

Bank ujawnia wybrane informacje z zakresu: 

1) określenia podmiotów, których dotyczą ujawnienia; 

2) celów i strategii zarządzania; 

3) funduszy własnych; 

4) wymogów kapitałowych; 

5) korekt z tytułu ryzyka kredytowego; 

6) stosowanych technik ograniczania ryzyka kredytowego  obejmujące: 

a) zasady i procedury dotyczące kompensowania pozycji bilansowych i pozabilansowych 

oraz zakres tych kompensat; 

b) zasady i procedury dotyczące wyceny zabezpieczeń i zarządzania nimi; 

c) opis przyjętych głównych rodzajów zabezpieczeń; 

d) informacje na temat koncentracji ryzyka rynkowego lub kredytowego w ramach 

podjętych działań w zakresie ograniczania ryzyka kredytowego; 

7) korzystania z ocen zewnętrznych instytucji oceny wiarygodności kredytowej (ECAI); 

8) ryzyka operacyjnego; 

9) ekspozycji kapitałowych; 

10) ryzyka stopy procentowej pozycji zakwalifikowanych do portfela bankowego; 
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11) polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze; 

12) dźwigni finansowej. 

 

 

§ 8 

1. Bank, raz do roku, ujawnia pełne informacje objęte Polityką, na podstawie danych na 

dzień kończący poprzedni rok obrotowy, w ujęciu indywidualnym. 

2. Informacje ujawniane są nie później, niż w terminie 15 dni od zatwierdzenia  

przez organ zatwierdzający roczne sprawozdanie finansowe. 

3. Ujawnienie informacji, o których mowa w § 7 pkt 11, każdorazowo obejmuje 

wynagrodzenia przyznane za okres od 01 stycznia danego roku kalendarzowego  

do 31 grudnia danego roku kalendarzowego. 

4. W przypadku poszerzenia skali działalności, Bank rozważy możliwość częstszego 

ujawniania informacji ilościowych, w odniesieniu do funduszy własnych i adekwatności 

kapitałowej oraz informacji dotyczących profilu ryzyka i innych pozycji narażonych  

na częste zmiany. 

5. Informacje ujawniane są w języku polskim i w walucie polskiej. 

6. Polityka nie ma zastosowania do informacji, które Bank ujawnia  

na podstawie innych przepisów prawa, aniżeli przepisy wymienione w § 2. 

 

§ 9 

Bank, w miejscu wykonywania czynności, zamieszcza informację, iż Polityka i informacje 

podlegające ujawnianiu, dostępne są : 

a) w formie papierowej w sekretariacie Centrali Banku Spółdzielczego w Kaliszu 

Pomorskim z siedzibą w Kaliszu Pomorskim ul. Wolności 8 lub w każdy dzień 

roboczy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. 

b) w formie elektronicznej na stronie internetowej Banku www.bskaliszpom.pl 

 

ROZDZIAŁ 5  

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI PODLEGAJĄCY UJAWNIANIU 

 

§ 10 

Zakres informacji szczegółowej został dostosowany do specyfiki działalności Banku, poprzez 

przyjęcie następujących założeń: 

1) Bank stosuje następujące metody wyliczania wymogów kapitałowych: 

a) metodę standardową w zakresie ryzyka kredytowego, 

b) metodę podstawowego wskaźnika w zakresie ryzyka operacyjnego; 

2) Bank nie prowadzi działalności handlowej,   

3) Bank nie prowadzi działalności w walutach obcych.   

4) Bank nie korzysta z technik redukcji ryzyka kredytowego. 

   

§ 11 

Ujawnienia, których dotyczy Polityka, obejmują: 

1) nazwę Banku; 

2) krótki opis jednostek, w których: 

a) zaangażowanie kapitałowe Banku pomniejsza fundusze własne Banku, 

b) zaangażowanie kapitałowe Banku nie jest ani konsolidowane, ani nie pomniejsza 

funduszy własnych. 
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§ 12 

1. Ujawnienia w zakresie celów i strategii zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka 

obejmują: 

1) strategie i procesy zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka; 

2) strukturę i organizację komórki monitorującej dane rodzaje ryzyka w Banku,  

lub inne odpowiednie rozwiązania organizacyjne; 

3) zakres i rodzaj systemów raportowania i pomiaru ryzyka; 

4) zasady polityki stosowania zabezpieczeń i ograniczania ryzyka oraz strategie 

i procesy monitorowania skuteczności zabezpieczeń i metod ograniczania 

ryzyka; 

5) oświadczenie Zarządu na temat adekwatności ustaleń dotyczących zarządzania 

ryzykiem; 

6) oświadczenie Zarządu na temat ogólnego profilu ryzyka związanego ze strategią 

działalności (wskaźniki i dane liczbowe). 

2. Ponadto w zakresie systemu zarządzania Bank ujawnia: 

1) liczbę stanowisk Zarządu; 

2) politykę rekrutacji członków Zarządu, ich wiedzę i umiejętności; 

3) strategię zróżnicowania wyboru członków Zarządu, jego cele, zadania i 

realizację; 

4) opis przepływu informacji na temat ryzyka kierowanych do Zarządu.  

 

§ 13 

Ujawnienia w odniesieniu do funduszy własnych obejmują: 

1) wartość poszczególnych składników i pomniejszeń kapitału podstawowego Tier I, 

pozycji dodatkowych kapitału podstawowego Tier I, kapitału Tier II; 

2) Bank ujawnia informacje w zakresie uzgodnienia pozycji funduszy własnych, o których 

mowa w punkcie 1, w odniesieniu do zbadanego sprawozdania finansowego, stosując 

zasady opisane w załącznik nr 1 do Polityki;  

3) opis instrumentów w kapitale podstawowym Tier I, pozycjach dodatkowych kapitału 

podstawowego Tier I, kapitale Tier II; 

4) Bank ujawnia główne cechy instrumentów w kapitale podstawowym Tier I oraz 

instrumentów dodatkowych w kapitale Tier I i Tier II emitowanych przez Bank,  

o których mowa w punkcie 3, zgodnie z załącznikiem 2 oraz instrukcją zawartą  

w załączniku 3 do Polityki; 

5) opis wszystkich ograniczeń zastosowanych do obliczania funduszy własnych; 

6) informacje na temat konkretnych pozycji funduszy własnych Bank opisuje zgodnie  

z załącznikiem 4 oraz instrukcją stanowiącą załącznik 5 do Polityki; 

7) w okresie przejściowym od 31 marca 2014 do 31 grudnia 2017 roku w celu spełnienia 

wymogów dotyczących ujawnienia informacji na temat dodatkowych pozycji funduszy 

własnych Bank wypełnia załącznik 6 stosując instrukcję stanowiącą załącznik 7  

do Polityki; 

8) w okresie przejściowym, wskazanym w punkcie 7, nie wypełnia się załącznika 4. 

 

§ 14 

Ujawnienia w zakresie wymogów kapitałowych obejmują: 

1) skrótowy opis stosowanej metody szacowania kapitału wewnętrznego oraz przyjęty  

przez Bank poziom adekwatności kapitałowej rozumiany jako stopień pokrycia kapitału 

wewnętrznego funduszami własnymi; 
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2) rezultaty przeprowadzonego przez KNF Badania i Oceny Nadzorczej oraz dodatkowych 

wymogów kapitałowych do utworzenia, będących wynikiem przeprowadzonej oceny – 

jeżeli na taką konieczność wskaże KNF; 

3) 8% ekspozycji ważonej ryzykiem oddzielnie dla każdej z następujących klas ekspozycji: 

a) ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych, 

b) ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz lokalnych, 

c) ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego, 

d) ekspozycje wobec instytucji, 

e) ekspozycje wobec przedsiębiorstw, 

f) ekspozycje detaliczne, 

g) ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach, 

h) ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania, 

i) ekspozycje kapitałowe,  

j) inne pozycje; 

4) wymogi funduszy własnych w zakresie; 

a) ryzyka kredytowego, 

b) ryzyka operacyjnego, wyliczone przy użyciu metody podstawowego wskaźnika 

łącznie oraz oddzielnie dla każdego rodzaju ryzyka; 

5) informacje na temat kwoty wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego, w tym: 

a) łączny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego,  

b) łączny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka cen towarów. 

 

§ 15 

1. Ujawnienia w zakresie ryzyka kredytowego obejmują: 

1) definicje należności przeterminowanych i zagrożonych - stosowane dla celów 

rachunkowości; 

2) opis stosowanego podejścia i metod przyjętych do ustalania korekt wartości i rezerw,  

w tym rezerw celowych i rezerwy na ryzyko ogólne w części dotyczącej ryzyka 

kredytowego; 

3) łączną kwotę ekspozycji według wyceny bilansowej (po korektach rachunkowych)  

i średnią kwotę ekspozycji w danym okresie w podziale na klasy ryzyka; 

4) strukturę geograficzną ekspozycji wraz z dodatkowymi szczegółami w uzasadnionych 

przypadkach; 

5) strukturę branżową ekspozycji w rozbiciu na klasy ekspozycji  

(zgodnie z przyjętym kryterium istotności), wraz z dodatkowymi szczegółami 

w uzasadnionych przypadkach; 

6) strukturę ekspozycji według okresów zapadalności w podziale na klasy ekspozycji 

(zgodnie z przyjętym kryterium istotności), wraz z dodatkowymi szczegółami 

w uzasadnionych przypadkach; 

7) w rozbiciu na istotne branże kwoty: 

a) ekspozycji zagrożonych, 

b) salda korekt wartości i rezerw, 

c) korekt wartości i rezerw w okresie roku obrachunkowego; 

8) kwoty ekspozycji zagrożonych – przedstawione oddzielnie, obejmujące kwoty korekt 

wartości i rezerw w podziale na ważne obszary geograficzne; 

9) uzgodnienie zmian stanów korekt wartości i rezerw z tytułu ekspozycji zagrożonych, 

uwzględniające: 

a) opis rodzajów korekt wartości i rezerw, 

b) salda początkowe, 

c) kwoty umorzeń należności w ciężar odpisów w danym okresie, 
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d) kwoty odpisów albo rozwiązań na szacowane prawdopodobne straty na ekspozycjach 

w danym okresie, wszelkie inne korekty, w tym korekty wynikające z połączeń 

podmiotów, przejęć i zbycia podmiotów zależnych oraz przemieszczeń pomiędzy 

grupami odpisów, 

e) salda końcowe. 

2. Korekty wartości i kwoty odzyskane zaliczone bezpośrednio do rachunku zysków i strat 

powinny być ujawnione oddzielnie. 

 

 

§ 16 

Ujawnienia w zakresie korzystania z ocen zewnętrznych instytucji oceny wiarygodności 

kredytowej (ECAI): 

1) nazwy wyznaczonych ECAI oraz przyczyny ewentualnych zmian; 

2) kategorie ekspozycji, do których stosuje się poszczególne ECAI;  

3) przyporządkowanie ratingu zewnętrznego każdej z wyznaczonych ECAI do stopni 

jakości kredytowej;  

4) wartości ekspozycji związane z każdym stopniem jakości kredytowej. 

 

§ 17 

Ujawnienia w zakresie ryzyka operacyjnego obejmują: 

1) podanie stosowanych metod wyliczania wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyka 

operacyjnego; 

2) podejście do zarządzania ryzykiem operacyjnym; 

3) informacje o sumach strat z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanych w danym roku  

w podziale na kategorie zdarzeń w ramach rodzaju zdarzenia zgodnie ze wskazaniami 

zawartymi w „Instrukcji zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku Spółdzielczym w 

Kaliszu Pomorskim”. 

4) informacje o podjętych działaniach w celu uniknięcia strat w przyszłości; 

5) informacje o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych, o ile usunięcie przyczyny ich 

powstania nastąpiło w danym roku; w przeciwnym wypadku informacja o danym 

zdarzeniu powinna zostać ujawniona w kolejnym ogłoszeniu. 

 

§ 18 

Ujawnienia w zakresie ekspozycji kapitałowych obejmują: 

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

oraz opis stosowanych zasad rachunkowości i metod wyceny,  

w tym podstawowe założenia i praktyki mające wpływ na wycenę  

oraz opis wszelkich istotnych zmian tych praktyk; 

2) wartość bilansową i wartość godziwą dla papierów wartościowych notowanych  

na giełdzie; porównanie ceny rynkowej z wartością godziwą, jeśli te wielkości różnią się 

istotnie; 

3) rodzaje, charakter i kwoty ekspozycji w kapitałowych papierach wartościowych 

w podziale na: papiery notowane na giełdzie, portfele papierów wartościowych 

niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym kapitałowych papierów 

wartościowych w postaci odpowiednio zdywersyfikowanej oraz inne ekspozycje; 

4) zrealizowane zyski lub straty ze sprzedaży i likwidacji w ujęciu skumulowanym 

w danym okresie; 

5) kwotę ogółem niezrealizowanych zysków i strat, łączne niezrealizowane zyski i straty  

z przeszacowania oraz inne pozycje o podobnym charakterze zaliczone do odpowiedniej 

kategorii funduszy własnych. 
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§ 19 

Ujawnienia w zakresie narażenia na ryzyko stopy procentowej pozycji zakwalifikowanych do 

portfela bankowego obejmują: 

1) charakter ryzyka stopy procentowej, podstawowe założenia (w tym założenia dotyczące 

przyszłych wcześniejszych spłat kredytów oraz zachowania depozytów o nieustalonym 

terminie wymagalności) oraz częstotliwość pomiaru ryzyka stopy procentowej; 

2) zmiany wyniku finansowego, zdyskontowanej wartości ekonomicznej lub innych miar 

stosowanych do oceny skutków szokowych spadków lub wzrostów stóp procentowych 

obliczonych zgodnie z metodą pomiaru ryzyka stopy procentowej stosowaną przez Bank.  

 

§ 20 

1. Ujawnienia w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących 

stanowiska kierownicze obejmują: 

1) informacje dotyczące procesu ustalania polityki zmiennych składników 

wynagrodzeń; 

2) najważniejsze informacje dotyczące kształtowania wynagrodzeń, w tym w zakresie 

wynagrodzeń zależnych od wyników, kryteria pomiaru wyników i korygowania tych 

wyników o ryzyko oraz zasady uwzględniania długoterminowych wyników Banku 

uwzględniających korekty o koszt wynagrodzeń; 

3) stosunek stałych składników wynagrodzenia do składników zmiennych; 

4) informacje na temat kryteriów oceny wyników, stanowiących uprawnienia  

do składników wynagrodzenia lub zmiennych składników wynagrodzenia; 

5) główne parametry oraz zasady ustalania wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska 

kierownicze w Banku, w tym sposób powiązania wysokości wynagrodzenia 

z wynikami w przypadku wynagrodzeń zależnych od wyników; 

6) zbiorcze informacje ilościowe na temat wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska 

kierownicze oraz pracowników, których działania mają istotny wpływ na profil 

ryzyka Banku, zawierające dane obejmujące: 

a) wartość wynagrodzeń za dany rok obrotowy z podziałem na wynagrodzenia 

stałe i zmienne oraz liczbę osób je otrzymujących; 

b) wartość i formy wynagrodzenia zmiennego; 

c) wartość wynagrodzeń z odroczoną wypłatą z podziałem na część już przyznaną 

i jeszcze nieprzyznaną; 

d) wartość wynagrodzeń z odroczoną wypłatą przyznanych w danym roku 

obrotowym, wypłaconych i zmniejszonych w ramach korekty związanej 

z wynikami; 

e) wartość płatności związanych z podjęciem zatrudnienia i z zakończeniem 

stosunku zatrudnienia dokonanych w danym roku obrotowym, liczbę osób 

otrzymujących takie płatności oraz najwyższą taką płatność na rzecz jednej 

osoby. 

2.  Bank realizuje obowiązki informacyjne, określone w ust. 1, z uwzględnieniem formy 

prawnej w jakiej działa (spółdzielnia), swojej struktury organizacyjnej, rozmiaru swojej 

działalności i związanego z nią ryzyka, a także charakteru, zakresu i stopnia złożoności 

prowadzonej przez siebie działalności.  

 

§ 21 

Ujawnienia w zakresie dźwigni finansowej obejmują: 

1) poziom wskaźnika dźwigni na koniec roku obrachunkowego; 
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2) informacje na temat aktywów oraz zobowiązań pozabilansowych udzielonych 

uwzględnionych w obliczaniu wskaźnika dźwigni oraz informację o uzgodnieniu tych 

pozycji ze sprawozdaniami finansowymi; 

3) opis podejścia do zarządzania ryzykiem nadmiernej dźwigni; 

4) opis czynników, które miały wpływ na poziom wskaźnika dźwigni w okresie roku 

obrachunkowego. 

 

 

ROZDZIAŁ 6  

 

ZASADY WERYFIKACJI ZAKRESU INFORMACJI  

PODLEGAJĄCYCH UJAWNIANIU 

 

§ 22 

1. Zakres ujawnianych informacji podlega weryfikacji w celu ich dostosowania do zmian 

profilu ryzyka Banku i otoczenia gospodarczego, w którym Bank działa. 

2. W przypadku zmiany stosowanych metod wyliczania wymogów kapitałowych, 

opisanych w § 10 pkt 1, Bank dokonuje weryfikacji zakresu informacji podlegającej 

ujawnianiu. 

3. Bank ustala i stosuje metody pozwalające na ocenę czy ogłaszane informacje  

są wyczerpujące z punktu widzenia profilu ryzyka Banku; w przypadku  

jeśli taka ocena jest negatywna Bank ogłasza także niezbędne informacje dodatkowe. 

4. Zespół ryzyk bankowych i sprawozdawczości  dokonuje regularnych przeglądów Polityki 

w celu jej weryfikacji, mającej na celu zapewnienie, że proces sporządzania informacji 

do ujawnienia jest kompleksowy i odpowiedni do charakteru, skali i złożoności 

działalności Banku. 

5. Zespół ryzyk bankowych i sprawozdawczości dokonuje oceny  

czy ogłaszane informacje z zakresu § 7 pkt 1-10 i 12 są wyczerpujące z punktu widzenia 

profilu ryzyka Banku, natomiast Zarząd Banku dokonuje tej samej oceny w stosunku  

do informacji z zakresu § 7 pkt 11. 

 

 

ROZDZIAŁ 7  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 23 

1. Niniejsza Polityka wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały. 

2. Poza informacjami objętymi Polityką, Bank udostępnia Klientom również inne 

informacje, w szczególności jeśli wymagają tego przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, uchwały i rekomendacje KNF.  

3. Ujawniając informacje, o których mowa w ust. 2, Bank uwzględnia formę prawną, 

 w jakiej działa, strukturę organizacyjną, rozmiar swojej działalności i związanego z nią 

ryzyka, a także charakter, zakres i stopień złożoności prowadzonej przez siebie 

działalności. 
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 Załącznik nr 1 

 do Polityki ujawnień w zakresie profilu  

ryzyka i poziomu kapitału 

 

Metodyka uzgadniania pozycji bilansu 

1. Bank stosuje metodykę, opisaną w niniejszym załączniku, w celu dostarczania 

informacji na temat uzgadniania pozycji bilansu wykorzystywanych do obliczania 

funduszy własnych i regulacyjnych funduszy własnych. Pozycje funduszy własnych  

w zbadanych sprawozdaniach finansowych obejmują wszystkie pozycje, które są 

składnikami regulacyjnych funduszy własnych lub które odlicza się od regulacyjnych 

funduszy własnych, w tym kapitał własny, zobowiązania, takie jak dług, lub inne 

pozycje w bilansie, które mają wpływ na regulacyjne fundusze własne takie,  

jak wartości niematerialne i prawne, wartość firmy, aktywa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego. 

2. Jako punkt wyjścia, Bank stosuje odpowiednie pozycje bilansu, wykorzystywane  

do obliczania funduszy własnych podobnie, jak w przypadku publikowanych 

sprawozdań finansowych. Sprawozdanie finansowe uznaje się za zbadane wówczas, 

gdy uzgodnienie zostaje przeprowadzone w odniesieniu do sprawozdania finansowego 

na koniec roku. 

3. W przypadku, gdy Bank spełnia obowiązki, określone w części ósmej rozporządzenia 

(UE) nr 575/2013, na zasadzie skonsolidowanej lub subskonsolidowanej oraz gdy 

zakres konsolidacji lub metoda konsolidacji zastosowana w bilansie w sprawozdaniu 

finansowym różnią się od zakresu konsolidacji i metody konsolidacji wymaganych na 

mocy części pierwszej tytuł II rozdział 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, Bank 

ujawnia także informacje na temat bilansu o zakresie regulacyjnym, to znaczy bilansu 

sporządzanego z zachowaniem zasad dotyczących konsolidacji ostrożnościowej 

zgodnie z częścią pierwszą tytuł II rozdział 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, który 

jest ograniczony do pozycji funduszy własnych. Bilans o zakresie regulacyjnym 

charakteryzuje się co najmniej takim stopniem szczegółowości, jak bilans  

w sprawozdaniu finansowym w odniesieniu do pozycji funduszy własnych, a zawarte 

w nim pozycje zestawia się, przyporządkowując je w sposób przejrzysty do pozycji 

funduszy własnych w bilansie w sprawozdaniu finansowym. Bank dostarcza 

informacje jakościowe i ilościowe na temat różnic w pozycjach funduszy własnych 

wynikających z zakresu i metody konsolidacji pomiędzy obydwoma bilansami. 

4. Bank rozszerza zakres pozycji funduszy własnych w bilansie o zakresie regulacyjnym 

tak, aby wszystkie elementy składowe, wymagane we wzorze dotyczącym ujawniania 

informacji w okresie przejściowym lub we wzorze dotyczącym ujawniania informacji 

na temat funduszy własnych, były ujmowane osobno. Bank rozszerza zakres 

elementów bilansu jedynie do takiego poziomu szczegółowości, jaki jest konieczny  

do uzyskania elementów składowych, wymaganych we wzorze dotyczącym 

ujawniania informacji w okresie przejściowym lub we wzorze dotyczącym ujawniania 

informacji na temat funduszy własnych. 

5. Bank przyporządkowuje elementy, wynikające z rozszerzenia bilansu o zakresie 

regulacyjnym, o którym mowa w ust. 4, do elementów uwzględnionych we wzorze 

dotyczącym ujawniania informacji w okresie przejściowym lub we wzorze 

dotyczącym ujawniania informacji na temat funduszy własnych. 

6. W przypadku, gdy Bank wypełnia obowiązki, określone w części ósmej 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013, na zasadzie skonsolidowanej  

lub subskonsolidowanej, lecz zakres i metoda konsolidacji wykorzystywane  

w odniesieniu do bilansu w sprawozdaniu finansowym są identyczne jak zakres i 
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metoda konsolidacji, zdefiniowane zgodnie z częścią pierwszą tytuł II rozdział 2 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013, a Bank wyraźnie stwierdza brak różnic pomiędzy 

poszczególnymi zakresami i metodami konsolidacji, zastosowanie mają wyłącznie  

ust. 4 i 5 niniejszego załącznika na podstawie bilansu w sprawozdaniu finansowym. 

7. W przypadku, gdy Bank wypełnia obowiązki określone w części ósmej 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie indywidualnej, ust. 3 niniejszego 

załącznika nie ma zastosowania, stosuje się natomiast ust. 4 i 5 niniejszego załącznika 

na podstawie bilansu w sprawozdaniu finansowym. 

8. Informacje na temat pozycji funduszy własnych w uzgodnionym bilansie, uzyskane  

w wyniku zastosowania metody określonej w niniejszym załączniku, można 

przekazywać w postaci niezweryfikowanej. 
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 Załącznik nr 2 

 do Polityki ujawnień w zakresie profilu  

ryzyka i poziomu kapitału 

 

 

Wzór dotyczący głównych cech instrumentów kapitałowych 

1 Emitent   

2 
Unikatowy identyfikator (np. CUSIP, ISIN lub identyfikator Bloomberg dla ofert na 

rynku niepublicznym)   

  3 Prawo lub prawa właściwe, którym podlega instrument   

  Ujmowanie w kapitale regulacyjnym   

4 Zasady przejściowe określone w rozporządzeniu CRR   

5 Zasady określone w rozporządzeniu CRR obowiązujące po okresie przejściowym   

6 
Kwalifikowane na poziomie jednostkowym lub (sub-)skonsolidowanym/na poziomie 

jednostkowym oraz (sub-)skonsolidowanym 
  

7 Rodzaj instrumentu (rodzaje określane przez każdy system prawny)   

8 
Kwota uznana w kapitale regulacyjnym (waluta w min, według stanu na ostatni dzień 

sprawozdawczy) 
  

9 Wartość nominalna instrumentu   

9a Cena emisyjna   

9b Cena wykupu   

10 Klasyfikacja księgowa   

11 Pierwotna data emisji   

12 Wieczyste czy terminowe   

13 Pierwotny termin zapadalności   

14 
Opcja wykupu na żądanie emitenta podlegająca wcześniejszemu zatwierdzeniu przez 

organy nadzoru 
  

15 Termin wykupu opcjonalnego, terminy wykupu warunkowego oraz kwota wykupu   

16 Kolejne terminy wykupu, jeżeli dotyczy   

  Kupony / dywidendy   

17 Stała lub zmienna dywidenda / stały lub zmienny kupon   

18 Kupon odsetkowy oraz dowolny powiązany wskaźnik   

19 Istnienie zapisanych praw do niewypłacenia dywidendy   

20a W pełni uznaniowe, częściowo uznaniowe czy obowiązkowe (pod względem terminu)   

20b W pełni uznaniowe, częściowo uznaniowe czy obowiązkowe (pod względem kwoty)   

21 Istnienie opcji z oprocentowaniem rosnącym lub innej zachęty do wykupu   

22 Nieskumulowane czy skumulowane   

23 Zamienne czy niezamienne   

24 Jeżeli zamienne, zdarzenie lub zdarzenia wywołujące zamianę   

25 Jeżeli zamienne, w pełni czy częściowo   

26 Jeżeli zamienne, wskaźnik konwersji   

27 Jeżeli zamienne, zamiana obowiązkowa czy opcjonalna   

28 Jeżeli zamienne, należy określić rodzaj instrumentu, na który można dokonać zamiany   

29 Jeżeli zamienne, należy określić emitenta instrumentu, na który dokonuje się zamiany   

30 Odpisy obniżające wartość   

31 
W przypadku odpisu obniżającego wartość, zdarzenie lub zdarzenia wywołujące odpis 

obniżający wartość 
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32 W przypadku odpisu obniżającego wartość, w pełni czy częściowo   

33 W przypadku odpisu obniżającego wartość, trwale czy tymczasowo   

34 
W przypadku tymczasowego odpisu obniżającego wartość, opis mechanizmu odpisu 

obniżającego wartość 
  

35 
Pozycja w hierarchii podporządkowania w przypadku likwidacji (należy określić rodzaj 

instrumentu bezpośrednio uprzywilejowanego w odniesieniu do danego instrumentu) 
  

36 Niezgodne cechy przejściowe   

37 Jeżeli tak, należy określić niezgodne cechy   
1) Należy wpisać "nie dotyczy", jeżeli dane pytanie nie ma zastosowania 
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 Załącznik nr 3 

 do Polityki ujawnień w zakresie profilu  

ryzyka i poziomu kapitału 

 

Instrukcje wypełniania wzoru dotyczącego głównych cech instrumentów kapitałowych 

 

1. Bank stosuje instrukcje zawarte w niniejszym załączniku do wypełniania wzoru 

dotyczącego głównych cech instrumentów kapitałowych przedstawionego w załączniku 

II. 

2. Bank wypełnia wzór dla następujących kategorii: instrumenty w kapitale podstawowym 

Tier I, instrumenty dodatkowe w kapitale Tier I i instrumenty w kapitale Tier II 

3. Wzory obejmują kolumny zawierające cechy różnych instrumentów. W przypadku, gdy 

instrumenty kapitałowe tej samej kategorii mają identyczne cechy, Bank może wypełnić 

tylko jedną kolumnę, podając te identyczne cechy i wskazując emisje, do których odnoszą 

się wspomniane identyczne cechy. 

 

Instrukcje wypełniania wzoru dotyczącego głównych cech instrumentów kapitałowych 

1 
Określa emitenta będącego podmiotem prawnym. 

Tekst dowolny 

2 

Unikatowy identyfikator (np. CUSIP, ISIN lub identyfikator Bloomberg dla ofert na 

rynku niepublicznym). 

Tekst dowolny 

3 
Określa prawo lub prawa właściwe, którym podlega instrument. 

Tekst dowolny 

4 

Określa sposób ujmowania w kapitale regulacyjnym w okresie przejściowym określony w 

rozporządzeniu (UE) nr 575/2013. Pierwotna klasyfikacja instrumentu stanowi punkt 

odniesienia niezależnie od możliwego przeklasyfikowania do niższych kategorii kapitału. 

Należy wybrać z menu: [Kapitał podstawowy Tier 1] [Kapitał dodatkowy Tier 1] [Kapitał 

Tier II] [Niekwalifikowalne] [Nie dotyczy]. 

Tekst dowolny - należy określić, czy część emisji została przeklasyfikowana do niższych 

kategorii kapitału. 

5 

Określa sposób ujmowania w kapitale regulacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w 

rozporządzeniu (UE) nr 575/2013 bez uwzględniania sposobu ujmowania w okresie 

przejściowym. 

Należy wybrać z menu: [Kapitał podstawowy Tier 1] [Kapitał dodatkowy Tier 1] [Kapitał 

Tier II] [Niekwalifikowalne]. 

6 

Określa poziom lub poziomy w ramach grupy, na którym lub których instrument jest 

uwzględniony w kapitale. 

Należy wybrać z menu: [Poziom jednostkowy] [Poziom (sub-)skonsolidowany] [Poziom 

jednostkowy i (sub-)skonsolidowany] 

7 

Określa rodzaj instrumentu w zależności od systemu prawnego. 

Należy wybrać z menu: opcje menu zostaną podane instytucjom przez każdy system 

prawny - należy podać odniesienia prawne do artykułów rozporządzenia(UE) nr 

575/2013 dla każdego rodzaju instytucji. 

W przypadku instrumentów w kapitale podstawowym Tier 1, kapitał podstawowy Tier 1 

opublikowany w wykazie EUNB (art. 26 ust. 3). 

8 

Określa kwotę uznaną w kapitale regulacyjnym (całkowitą kwotę instrumentu uznaną w 

kapitale regulacyjnym przed przepisami przejściowymi dla odpowiedniego poziomu 

ujawniania informacji - w walucie stosowanej do celów wypełniania obowiązków 

sprawozdawczych). 
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Tekst dowolny - należy określić w szczególności, czy niektóre części instrumentów są ujęte 

w różnych kategoriach kapitału regulacyjnego oraz czy kwota uznana w kapitale 

regulacyjnym różni się od kwoty wyemitowanego instrumentu. 

9 

Wartość nominalna instrumentu (w walucie emisji oraz w walucie stosowanej na potrzeby 

obowiązków sprawozdawczych). 

Tekst dowolny 

9a 
Cena emisyjna instrumentu. 

Tekst dowolny 

9b 
Cena wykupu instrumentu. 

Tekst dowolny 

10 

Określa klasyfikację księgową. 

Należy wybrać z menu: [Kapitał własny] [Zobowiązanie-koszt zamortyzowany] 

[Zobowiązanie-opcja wyceny według wartości godziwej] [Mniejszościowy pakiet akcji w 

konsolidowanej jednostce zależnej]. 

11 
Określa datę emisji. 

Tekst dowolny 

12 
Określa, czy chodzi o instrument terminowy czy wieczysty. 

Należy wybrać z menu: [Wieczysty][Terminowy lub wieczysty]. 

13 

W przypadku instrumentu terminowego określa pierwotny termin zapadalności (dzień, 

miesiąc i rok). W przypadku instrumentu wieczystego należy wpisać "brak terminu 

zapadalności". 

Tekst dowolny 

14 
Określa, czy istnieje opcja wykupu na żądanie emitenta (wszelkie rodzaje opcji kupna). 

Należy wybrać z menu: [Tak] [Nie] 

15 

W przypadku instrumentu z opcją wykupu na żądanie emitenta określa pierwszą datę 

wykupu, jeżeli w odniesieniu do danego instrumentu istnieje opcja przedterminowego 

wykupu w określonym terminie (dzień, miesiąc i rok), a ponadto określa, czy instrument 

podlega wykupowi z tytułu zdarzenia podatkowego lub zdarzenia regulacyjnego. Określa 

również cenę wykupu. Pomaga w ocenie trwałości. 

Tekst dowolny 

16 

Określa istnienie i częstotliwość kolejnych terminów wykupu, jeżeli dotyczy. Pomaga w 

ocenie trwałości. 

Tekst dowolny 

17 

Określa, czy stopa kuponu/dywidendy jest: stała w cyklu życia instrumentu, zmienna w 

cyklu życia instrumentu, czy też na chwilę obecną stała, jednak w przyszłości stanie się 

zmienna, czy na chwilę obecną zmienna, jednak w przyszłości stanie się stała. 

Należy wybrać z menu: [Stopa stała], [Stopa zmienna] [Stopa stała, w przyszłości 

zmienna], [Stopa zmienna, w przyszłości stała]. 

18 

Określa kupon odsetkowy instrumentu oraz dowolny powiązany wskaźnik, do którego 

odnosi się kupon odsetkowy/stopa dywidendy. 

Tekst dowolny 

19 

Określa, czy brak wypłaty kuponu lub dywidendy z tytułu instrumentu powoduje zakaz 

wypłaty dywidend od akcji zwykłych (tj. czy istnieją zapisane prawa do niewypłacenia 

dywidendy). 

Należy wybrać z menu: [tak], [nie]. 

20a 

Określa, czy emitentowi przysługuje pełna swoboda uznania, częściowa swoboda uznania 

czy też w ogóle nie przysługuje mu swoboda uznania w odniesieniu do wypłaty 

kuponu/dywidendy. Jeżeli instytucji przysługuje pełna swoboda uznania w zakresie 

anulowania wypłaty kuponu/dywidendy we wszystkich okolicznościach, instytucja taka 
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musi wybrać opcję "w pełni uznaniowe" (w tym w przypadku, gdy istnieją zapisane 

prawa do niewypłacenia dywidendy, które nie wywołują skutku uniemożliwiającego 

instytucji anulowanie wypłat z tytułu instrumentu). Jeżeli istnieją warunki, które muszą 

zostać spełnione, zanim będzie możliwe anulowanie wypłaty (np. kapitał poniżej 

określonego progu), instytucja musi wybrać opcję "częściowo uznaniowe". Jeżeli 

instytucja nie jest w stanie anulować wypłaty w inny sposób niż w ramach postępowania 

upadłościowego, instytucja musi wybrać opcję "obowiązkowe". 

Należy wybrać z menu: [W pełni uznaniowe] [Częściowo uznaniowe] [Obowiązkowe]. 

Tekst dowolny (należy określić przyczyny uznaniowości, istnienie zapisanych praw do 

wypłacenia dywidendy, zapisanych praw do niewypłacenia dywidendy, alternatywnych 

mechanizmów wypłaty kuponu (mechanizmów ACSM)). 

20b 

Określa, czy emitentowi przysługuje pełna swoboda uznania, częściowa swoboda 

uznania, czy też w ogóle nie przysługuje mu swoboda uznania w odniesieniu do kwoty 

kuponu/dywidendy. 

Należy wybrać z menu: [W pełni uznaniowe] [Częściowo uznaniowe] [Obowiązkowe]. 

21 
Określa, czy istnieje opcja oprocentowania rosnącego lub innej zachęty do wykupu. 

Należy wybrać z menu: [Tak] [Nie] 

22 
Określa, czy dywidendy/kupony mają charakter kumulacyjny czy niekumulacyjny. 

Należy wybrać z menu: [Niekumulacyjny] [Kumulacyjny] [Mechanizmy ACSM]. 

23 
Określa, czy instrument jest zamienny czy nie. Należy wybrać z menu: [Zamienny] 

[Niezamienny]. 

24 

Określa warunki, po spełnieniu których instrument zostanie poddany konwersji, z 

uwzględnieniem momentu utraty rentowności. Jeżeli konwersję może uruchomić jeden 

organ lub większa ich liczba, należy sporządzić wykaz takich organów. W odniesieniu do 

każdego z takich organów należy określić, czy podstawę prawną uruchomienia konwersji 

przez dany organ stanowią warunki umowy regulującej dany instrument (podejście oparte 

na umowach) czy też środki ustawowe (podejście ustawowe). 

Tekst dowolny 

25 

Określa, czy instrument będzie zawsze podlegał pełnej konwersji, może podlegać pełnej 

lub częściowej konwersji, czy też zawsze będzie podlegał częściowej konwersji. 

Należy wybrać z menu: [Zawsze pełna] [Pełna lub częściowa] [Zawsze częściowa]. 

26 
Określa wskaźnik konwersji na instrumenty o większej zdolności do absorpcji strat. 

Tekst dowolny 

27 

W odniesieniu do instrumentów zamiennych określa, czy konwersja jest obowiązkowa 

czy opcjonalna. 

Należy wybrać z menu: [Obowiązkowa] [Opcjonalna] [Nie dotyczy] oraz [Z inicjatywy 

posiadaczy] [Z inicjatywy emitenta] [Z inicjatywy zarówno posiadaczy, jak i emitenta]. 

28 

W odniesieniu do instrumentów zamiennych określa rodzaj instrumentu, na który można 

dokonać zamiany. Pomaga w ocenie zdolności do absorpcji strat. 

Należy wybrać z menu: [Kapitał podstawowy Tier 1] [Kapitał dodatkowy Tier I] [Tier II] 

[Inne]. 

29 

W przypadku instrumentu zamiennego należy określić emitenta instrumentu, na który 

dokonuje się zamiany. 

Tekst dowolny 

30 
Określa, czy istnieją odpisy obniżające wartość. 

Należy wybrać z menu: [Tak] [Nie] 

31 

Określa zdarzenia wywołujące odpisy obniżające wartość, z uwzględnieniem momentu 

utraty rentowności. Jeżeli odpis obniżający wartość może uruchomić jeden organ lub 

większa ich liczba, należy sporządzić wykaz takich organów. W odniesieniu do każdego z 
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takich organów należy określić, czy podstawę prawną uruchomienia odpisu obniżającego 

wartość przez dany organ stanowią warunki umowy regulującej dany instrument 

(podejście oparte na umowach) czy też środki ustawowe (podejście ustawowe). 

Tekst dowolny 

32 

Określa, czy dany instrument będzie zawsze podlegał pełnemu odpisowi obniżającemu 

wartość, może podlegać pełnemu lub częściowemu odpisowi obniżającemu wartość, czy 

też zawsze będzie podlegał częściowemu odpisowi obniżającemu wartość. Pomaga w 

ocenie poziomu zdolności do absorpcji strat w przypadku odpisu obniżającego wartość. 

Należy wybrać z menu: [Zawsze pełny] [Pełny lub częściowy] [Zawsze częściowy] 

33 

W odniesieniu do instrumentu z odpisem obniżającym wartość określa, czy odpis taki ma 

charakter trwały czy tymczasowy. 

Należy wybrać z menu: [Trwały] [Tymczasowy] [Nie dotyczy]. 

34 
Opisuje mechanizm odpisu obniżającego wartość. 

Tekst dowolny 

35 

Określa instrument, któremu dany instrument jest bezpośrednio podporządkowany. W 

stosownych przypadkach banki powinny określić numery kolumn dotyczące 

instrumentów w wypełnionym wzorze dotyczącym głównych cech, którym dany 

instrument jest bezpośrednio podporządkowany. 

Tekst dowolny 

36 
Określa, czy istnieją cechy niezgodne. 

Należy wybrać z menu: [Tak] [Nie] 

37 

W przypadku istnienia cech niezgodnych należy zwrócić się do instytucji o wskazanie, 

które cechy są niezgodne. 

Tekst dowolny 
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 Załącznik nr 4 

 do Polityki ujawnień w zakresie profilu  

ryzyka i poziomu kapitału 

 

Wzór do celów ujawniania informacji na temat funduszy własnych 

Kapitał podstawowy Tier 1: instrumenty i kapitały 

rezerwowe 
 

kwota  

1 Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne   art. 26 ust. 1, art. 27, 

28, 29 

  w tym: instrument typu 1   
wykaz EUNB, o 

którym mowa w art. 

26 ust. 3 

  w tym: instrument typu 2   
wykaz EUNB, o 

którym mowa w art. 

26 ust. 3 

  w tym: instrument typu 3   
wykaz EUNB, o 

którym mowa w art. 

26 ust. 3 

2 Zyski zatrzymane   art. 26 ust. 1 lit. c 

3 
Skumulowane inne całkowite dochody (i pozostałe 

kapitały rezerwowe) 
  art. 26 ust. 1 

3a Fundusze ogólne ryzyka bankowego   art. 26 ust. 1 lit. f 

4 

Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w 

art. 484 ust. 3, i powiązane ażio emisyjne przeznaczone 

do wycofania z kapitału podstawowego Tier I 

  art. 486 ust. 2 

5 
Udziały mniejszości (kwota dopuszczona w 

skonsolidowanym kapitale podstawowym Tier I) 
  art. 84 

5a 

Niezależnie zweryfikowane zyski z bieżącego okresu po 

odliczeniu wszelkich możliwych do przewidzenia 

obciążeń lub dywidend 

  art. 26 ust. 2 

6 
Kapitał podstawowy Tier I przed korektami 

regulacyjnymi 
  Suma wierszy 1-5a 

Kapitał podstawowy Tier I: korekty regulacyjne 

7 Dodatkowe korekty wartości (kwota ujemna)   art. 34, 105 

8 

Wartości niematerialne i prawne (po odliczeniu 

powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego) (kwota ujemna) 

  art. 36 ust. 1 lit. b, 

art. 37 

9 Zbiór pusty w UE     

10 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

oparte na przyszłej rentowności z wyłączeniem 

aktywów wynikających z różnic przejściowych (po 

odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego w przypadku spełnienia 

warunków określonych w art. 38 ust. 3) (kwota 

ujemna) 

  art. 36 ust. 1 lit. c, 

art. 38 

11 Kapitały rezerwowe odzwierciedlające wartość   art. 33 ust. 1 lit. a 
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godziwą związane z zyskami lub stratami z tytułu 

instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 

12 
Kwoty ujemne będące wynikiem obliczeń kwot 

oczekiwanej straty 
  art. 36 ust. 1 lit. d, 

art. 40 i 159 

13 
Każdy wzrost kapitału własnego z tytułu aktywów 

sekurytyzowanych (kwota ujemna) 
  art. 32 ust. 1 

14 

Zyski lub straty z tytułu zobowiązań, wycenione 

według wartości godziwej, które wynikają ze zmian 

zdolności kredytowej instytucji 

  art. 33 ust. 1 lit. b 

15 
Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi 

świadczeniami (kwota ujemna) 
  art. 36 ust. 1 lit. e, 

art. 41 

16 

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie 

udziały kapitałowe w instrumentach własnych w 

kapitale podstawowym Tier I (kwota ujemna) 

  art. 36 ust. 1 lit. f, art. 

42 

17 

Bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały 

kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym 

Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli 

podmioty te mają z instytucją krzyżowe powiązania 

kapitałowe mające na celu sztuczne zawyżanie 

funduszy własnych instytucji (kwota ujemna) 

  art. 36 ust. 1 lit. g, 

art. 44 

18 

Posiadane przez instytucję bezpośrednie, pośrednie i 

syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w 

kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora 

finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej 

inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 

10 % oraz po odliczeniu kwalifikowanych pozycji 

krótkich) (kwota ujemna) 

  
art. 36 ust. 1 lit h, art. 

43, 45 i 46, art. 49 

ust. 2 i 3, art. 79 

19 

Posiadane przez instytucję bezpośrednie, pośrednie i 

syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w 

kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora 

finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej 

inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 

10 % oraz po odliczeniu kwalifikowanych pozycji 

krótkich) (kwota ujemna) 

  

art. 36 ust. 1 lit. i, art. 

43, 45, 47, art. 48 ust. 

1 lit. b, art. 49 ust. 1-

3, art. 79 

20 Zbiór pusty w UE     

20a 

Kwota ekspozycji następujących pozycji 

kwalifikujących się do wagi ryzyka równej 1 250 %, 

jeżeli instytucja decyduje się na wariant odliczenia 

  art. 36 ust. 1 lit. k 

20b 
w tym: znaczne pakiety akcji poza sektorem 

finansowym (kwota ujemna) 
  art. 36 ust. 1 lit. k 

ppkt (i), art. 89-91 

20c w tym: pozycje sekurytyzacyjne (kwota ujemna)   

art. 36 ust. 1 lit. k 

ppkt (ii), art. 243 ust. 

1 lit. b, art. 244 ust. 1 

lit. b art. 258 

20d 
w tym: dostawy instrumentów z późniejszym 

terminem rozliczenia (kwota ujemna) 
  art. 36 ust. 1 lit. k 

ppkt (iii), art. 379 
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ust. 3 

21 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

wynikające z różnic przejściowych (kwota 

przekraczająca próg 10 %, po odliczeniu powiązanej 

rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 

38 ust. 3) (kwota ujemna) 

  
art. 36 ust. 1 lit. c, 

art. 38, art. 48 ust. 1 

lit. a 

22 Kwota przekraczająca próg 15 % (kwota ujemna)   art. 48 ust. 1 

23 

w tym: posiadane przez instytucję bezpośrednie i 

pośrednie instrumenty w kapitale podstawowym Tier I 

podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja 

dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 

  art. 36 ust. 1 lit. i, art. 

48 ust. 1 lit. b 

24 Zbiór pusty w UE     

25 
w tym: aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego wynikające z różnic przejściowych 
  

art. 36 ust. 1 lit. c, 

art. 38, art. 48 ust. 1 

lit. a 

25a Straty za bieżący rok obrachunkowy (kwota ujemna)   art. 36 ust. 1 lit. a. 

25b 

Możliwe do przewidzenia obciążenia podatkowe 

związane z pozycjami kapitału podstawowego Tier I 

(kwota ujemna) 

  art. 36 ust. 1 lit. I 

27 

Kwalifikowalne odliczenia od pozycji w kapitale 

dodatkowym Tier I, które przekraczają wartość 

kapitału dodatkowego Tier I instytucji (kwota ujemna) 

  art. 36 ust. 1 lit. j 

28 
Całkowite korekty regulacyjne w kapitale 

podstawowym Tier I 
  Suma wierszy 7-20a, 

21, 22 oraz 25a-27 

29 Kapitał podstawowy Tier I   Wiersz 6 minus 

wiersz 28 

Kapitał dodatkowy Tier 1: instrumenty 

30 Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne   art. 51 i 52 

31 
w tym: zaklasyfikowane jako kapitał własny zgodnie z 

mającymi zastosowanie standardami rachunkowości 
    

32 
w tym: zaklasyfikowane jako zobowiązania zgodnie z 

mającymi zastosowanie standardami rachunkowości 
    

33 

Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w 

art. 484 ust. 4, i powiązane ażio emisyjne przeznaczone 

do wycofania z kapitału dodatkowego Tier I 

  art. 486 ust. 3 

34 

Kwalifikujący się kapitał Tier 1 uwzględniony w 

skonsolidowanym kapitale dodatkowym Tier 1 (w tym 

udziały mniejszości nieuwzględnione w wierszu 5) 

wyemitowany przez jednostki zależne i będący w 

posiadaniu stron trzecich 

  art. 85 i 86 

35 
w tym: przeznaczone do wycofania instrumenty 

wyemitowane przez jednostki zależne 
  art. 486 ust. 3 

36 
Kapitał dodatkowy Tier I przed korektami 

regulacyjnymi 
  Suma wierszy 30, 33 

i 34 
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Kapitał dodatkowy Tier 1: korekty regulacyjne 

37 

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie 

udziały kapitałowe we własnych instrumentach 

dodatkowych w kapitale Tier I (kwota ujemna) 

  art. 52 ust. 1 lit. b, 

art. 56 lit. a, art. 57 

38 

Bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały 

kapitałowe we własnych instrumentach dodatkowych w 

kapitale Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli 

podmioty te mają z instytucją krzyżowe powiązania 

kapitałowe mające na celu sztuczne zawyżanie 

funduszy własnych instytucji (kwota ujemna) 

  art. 56 lit. b, art. 58 

39 

Bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały 

kapitałowe we własnych instrumentach dodatkowych w 

kapitale Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli 

instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te 

podmioty (kwota przekraczająca próg 10 % oraz po 

odliczeniu kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota 

ujemna) 

  art. 56 lit. c, art. 59, 

60 i 79 

40 

Posiadane przez instytucję bezpośrednie, pośrednie i 

syntetyczne udziały kapitałowe we własnych 

instrumentach dodatkowych w kapitale Tier I 

podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja 

dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (po 

odliczeniu kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota 

ujemna) 

  art. 56 lit. d, art. 59 i 

79 

41 Zbiór pusty w UE     

42 

Kwalifikowalne odliczenia od pozycji w kapitale Tier 

II, które przekraczają wartość kapitału Tier II instytucji 

(kwota ujemna) 

  art. 56 lit. e 

43 
Całkowite korekty regulacyjne w kapitale 

dodatkowym Tier I 
  Suma wierszy 37-42 

44 Kapitał dodatkowy Tier I   Wiersz 36 minus 

wiersz 43 

45 
Kapitał Tier 1 (kapitał Tier 1 = kapitał podstawowy 

Tier I + kapitał dodatkowy Tier I) 
  Suma wierszy 29 i 44 

Kapitał Tier II: instrumenty i rezerwy 

46 Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne   art. 62 i 63 

47 

Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w 

art. 484 ust. 5, i powiązane ażio emisyjne przeznaczone 

do wycofania z kapitału Tier II 

  art. 486 ust. 4 

48 

Kwalifikujące się instrumenty funduszy własnych 

uwzględnione w skonsolidowanym kapitale Tier II (w 

tym udziały mniejszości i instrumenty dodatkowe w 

kapitale Tier 1 nieuwzględnione w wierszach 5 lub 34) 

wyemitowane przez jednostki zależne i będące w 

posiadaniu stron trzecich 

  art. 87 i 88 

49 w tym: przeznaczone do wycofania instrumenty   art. 486 ust. 4 
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wyemitowane przez jednostki zależne 

50 Korekty z tytułu ryzyka kredytowego   art. 62 lit. c i d 

51 Kapitał Tier II przed korektami regulacyjnymi     

Kapitał Tier II: korekty regulacyjne 

52 

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie 

udziały kapitałowe w instrumentach własnych w 

kapitale Tier II i pożyczki podporządkowane (kwota 

ujemna) 

  art. 63 lit. b ppkt (i), 

art. 66 lit. a, art. 67 

53 

Udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II i 

pożyczki podporządkowane podmiotów sektora 

finansowego, jeżeli podmioty te mają z instytucją 

krzyżowe powiązania kapitałowe mające na celu 

sztuczne zawyżanie funduszy własnych instytucji 

(kwota ujemna) 

  art. 66 lit. b, art. 68 

54 

Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w 

instrumentach w kapitale Tier II i pożyczki 

podporządkowane podmiotów sektora finansowego, 

jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te 

podmioty (kwota przekraczająca próg 10 % oraz po 

odliczeniu kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota 

ujemna) 

  art. 66 lit. c, art. 69, 

70 i 79 

55 

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie 

udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II i 

pożyczki podporządkowane podmiotów sektora 

finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej 

inwestycji w te podmioty (po odliczeniu 

kwalifikowalnych pozycji krótkich) (kwota ujemna) 

  art. 66 lit. d, art. 69 i 

79 

56 Zbiór pusty w UE     

57 Całkowite korekty regulacyjne w kapitale Tier II   Suma wierszy 52-56 

58 Kapitał Tier II   Wiersz 51 minus 

wiersz 57 

59 
Łączny kapitał (łączny kapitał = kapitał Tier I + 

kapitał Tier II) 
  Suma wierszy 45 i 58 

60 Aktywa ważone ryzykiem razem     

Współczynniki i bufory kapitałowe 

61 
Kapitał podstawowy Tier I (wyrażony jako odsetek 

łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko) 
  art. 92 ust. 2 lit. a 

62 
Kapitał Tier I (wyrażony jako odsetek łącznej kwoty 

ekspozycji na ryzyko) 
  art. 92 ust. 2 lit. b 

63 
Łączny kapitał (wyrażony jako odsetek łącznej kwoty 

ekspozycji na ryzyko) 
  art. 92 ust. 2 lit. c 

64 

Wymóg bufora dla poszczególnych instytucji (wymóg 

dotyczący kapitału podstawowego Tier I zgodnie z art. 

92 ust. 1 lit. a powiększony o wymogi utrzymywania 

bufora zabezpieczającego i antycyklicznego, jak 

  

dyrektywa w sprawie 

wymogów 

kapitałowych, art. 

128, 129, 130, 131, 
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również bufor ryzyka systemowego oraz bufor 

instytucji o znaczeniu systemowym wyrażony, jako 

odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) 

133 

65 
w tym: wymóg utrzymywania bufora 

zabezpieczającego 
    

66 w tym: wymóg utrzymywania bufora antycyklicznego     

67 
w tym: wymóg utrzymywania bufora ryzyka 

systemowego 
    

67a 

w tym: bufor globalnych instytucji o znaczeniu 

systemowym lub bufor innych instytucji o znaczeniu 

systemowym 

    

68 

Kapitał podstawowy Tier I dostępny w celu pokrycia 

buforów (wyrażony jako odsetek łącznej kwoty 

ekspozycji na ryzyko) 

  

dyrektywa w sprawie 

wymogów 

kapitałowych, art. 

128 

69 [nieistotne w przepisach unijnych]     

70 [nieistotne w przepisach unijnych]     

71 [nieistotne w przepisach unijnych]     

Kwoty poniżej progów odliczeń (przed ważeniem ryzyka) 

72 

Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe 

podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie 

dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota 

poniżej progu 10 % oraz po odliczeniu 

kwalifikowalnych pozycji krótkich) 

  

art. 36 ust. 1 lit. h, 

art. 45, 46 art. 56 lit. 

c, art. 59, 60 art. 66 

lit. c, art. 69, 70 

73 

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie 

udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale 

podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, 

jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te 

podmioty (kwota poniżej progu 10 % oraz po odliczeniu 

kwalifikowalnych pozycji krótkich) 

  art. 36 ust. 1 lit. i, art. 

45, 48 

74 Zbiór pusty w UE     

75 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

wynikające z różnic przejściowych (kwota poniżej 

progu 10 %, po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego w przypadku 

spełnienia warunków określonych w art. 38 ust. 3) 

  art. 36 ust. 1 lit. c, 

art. 38, 48 

Pułapy stosowane do uwzględniania rezerw w kapitale Tier II 

76 

Korekty z tytułu ryzyka kredytowego uwzględnione w 

kapitale Tier II w odniesieniu do ekspozycji objętych 

metodą standardową (przed zastosowaniem pułapu) 

  art. 62 

77 

Pułap uwzględniania korekt z tytułu ryzyka 

kredytowego w kapitale Tier II zgodnie z metodą 

standardową 

  art. 62 

78 
Korekty z tytułu ryzyka kredytowego uwzględnione w 

kapitale Tier II w odniesieniu do ekspozycji objętych 
  art. 62 
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metodą wewnętrznych ratingów (przed zastosowaniem 

pułapu) 

79 

Pułap uwzględniania korekt z tytułu ryzyka 

kredytowego w kapitale Tier II zgodnie z metodą 

wewnętrznych ratingów 

  art. 62 

Instrumenty kapitałowe będące przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania (mających 

zastosowanie wyłącznie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 1 stycznia 2022 r.) 

80 

— Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów w 

kapitale podstawowym Tier I będących przedmiotem 

ustaleń dotyczących wycofania 

  art. 484 ust. 3, art. 

486 ust. 2 i 5 

81 

— Kwota wyłączona z kapitału podstawowego Tier I ze 

względu na pułap (nadwyżka ponad pułap po upływie 

terminów wykupu i zapadalności) 

  art. 484 ust. 3, art. 

486 ust. 2 i 5 

82 

— Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów 

dodatkowych w kapitale Tier I będących przedmiotem 

ustaleń dotyczących wycofania 

  art. 484 ust. 4, art. 

486 ust. 3 i 5 

83 

— Kwota wyłączona z kapitału dodatkowego Tier I ze 

względu na pułap (nadwyżka ponad pułap po upływie 

terminów wykupu i zapadalności) 

  art. 484 ust. 4, art. 

486 ust. 3 i 5 

84 

— Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów w 

kapitale Tier II będących przedmiotem ustaleń 

dotyczących wycofania 

  art. 484 ust. 5, art. 

486 ust. 4 i 5 

85 

— Kwota wyłączona z kapitału Tier II ze względu na 

pułap (nadwyżka ponad pułap po upływie terminów 

wykupu i zapadalności) 

  art. 484 ust. 5, art. 

486 ust. 4 i 5 
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 Załącznik nr 5 

 do Polityki ujawnień w zakresie profilu  

ryzyka i poziomu kapitału 

 

Instrukcje wypełniania wzoru dotyczącego ujawniania informacji na temat funduszy 

własnych 

Do celów związanych ze wzorem dotyczącym ujawniania informacji na temat funduszy 

własnych, korekty regulacyjne obejmują odliczenia od funduszy własnych oraz filtry 

ostrożnościowe. 

Instrukcje wypełniania wzoru dotyczącego ujawniania informacji na temat funduszy 

własnych 

Numer 

wiersza 
Wyjaśnienie 

  

1 

Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne zgodnie z art. 26 ust. 1 oraz art. 

27, 28 i 29 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 oraz wykazem EUNB, o którym mowa 

w art. 26 ust. 3 tego samego rozporządzenia. 

2 

Zyski zatrzymane przed wszelkimi korektami regulacyjnymi zgodnie z art. 26 ust. 1 

lit. c rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (przed uwzględnieniem jakichkolwiek 

zysków lub strat netto z bieżącego okresu). 

3 
Kwota skumulowanych innych całkowitych dochodów i pozostałych kapitałów 

rezerwowych, zgodnie z art. 26 ust. 1 lit. d i e rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

3a 
Kwota funduszy ogólnych ryzyka bankowego zgodnie z art. 26 ust. 1 lit. f 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

4 

Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w art. 484 ust. 3 rozporządzenia 

(UE) nr 575/2013, i powiązane ażio emisyjne przeznaczone do wycofania z kapitału 

podstawowego Tier I, zgodnie z art. 486 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

5 
Udziały mniejszości (kwota dopuszczona w skonsolidowanym kapitale 

podstawowym Tier I), zgodnie z art. 84 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

5a 

Niezależnie zweryfikowane zyski z bieżącego okresu po odliczeniu wszelkich 

możliwych do przewidzenia obciążeń lub dywidend, zgodnie z art. 26 ust. 2 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

6 Suma wierszy 1-5a. 

7 
Dodatkowe korekty wartości, zgodnie z art. 34 i 105 rozporządzenia (UE) nr 

575/2013 (kwota ujemna). 

8 

Wartości niematerialne i prawne (po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego), zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. b i art. 37 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

9 [Zbiór pusty zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 575/2013]. 

10 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej 

rentowności z wyłączeniem aktywów wynikających z różnic przejściowych (po 

odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w 

przypadku spełnienia warunków określonych w art. 38 ust. 3, zgodnie z art. 36 ust. 1 

lit. c i art. 38 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (kwota ujemna). 

11 

Kapitały rezerwowe odzwierciedlające wartość godziwą związane z zyskami lub 

stratami z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne, zgodnie z 

art. 33 lit. a rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

12 
Kwoty ujemne będące wynikiem obliczeń kwot oczekiwanej straty, zgodnie z art. 36 

ust. 1 lit. d i art. 40 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

13 Każdy wzrost kapitału własnego z tytułu aktywów sekurytyzowanych, zgodnie z art. 
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32 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (kwota ujemna). 

14 

Zyski lub straty z tytułu zobowiązań, wycenione według wartości godziwej, które 

wynikają ze zmian zdolności kredytowej instytucji, zgodnie z art. 33 lit. b 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

15 
Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami, zgodnie z art. 36 

ust. 1 lit. e oraz art. 41 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (kwota ujemna). 

16 

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w 

instrumentach własnych w kapitale podstawowym Tier I, zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. 

f oraz art. 42 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (kwota ujemna). 

17 

Bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w 

kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli podmioty te 

mają z instytucją krzyżowe powiązania kapitałowe mające na celu sztuczne 

zawyżanie funduszy własnych instytucji, zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. g oraz art. 44 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (kwota ujemna). 

18 

Bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w 

kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie 

dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 10% oraz 

po odliczeniu kwalifikowanych pozycji krótkich), zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. h oraz 

art. 43, 45, 46 oraz art. 49 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (kwota 

ujemna). 

19 

Posiadane przez instytucję bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe 

w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, 

jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca 

próg 10% oraz po odliczeniu kwalifikowanych pozycji krótkich), zgodnie z art. 36 

ust. 1 lit. i oraz art. 43, 45, 47, art. 48 ust. 1 lit. b oraz art. 49 ust. 1-3 rozporządzenia 

(UE) nr 575/2013 (kwota ujemna). 

20 [Zbiór pusty zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 575/2013]. 

20a 

Kwota ekspozycji kwalifikująca się do wagi ryzyka równej 1 250 %, jeżeli 

instytucja decyduje się na wariant odliczenia zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. k 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

20b 

Z kwoty zgłoszonej w wierszu 20a kwota dotycząca znacznych pakietów akcji poza 

sektorem finansowym zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. k oraz art. 86-89 rozporządzenia 

(UE) nr 575/2013 (kwota ujemna). 

20c 

Z kwoty zgłoszonej w wierszu 20a kwota dotycząca pozycji sekurytyzacyjnych, 

zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. k ppkt (ii), art. 243 ust. 1 lit. b, art. 244 ust. 1 lit. b oraz 

art. 258 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (kwota ujemna). 

20d 

Z kwoty zgłoszonej w wierszu 20a kwota dotycząca dostaw instrumentów z 

późniejszym terminem rozliczenia zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. k ppkt (ii) oraz art. 379 

ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (kwota ujemna). 

21 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z różnic 

przejściowych (kwota przekraczająca próg 10%, po odliczeniu powiązanej rezerwy 

z tytułu odroczonego podatku dochodowego w przypadku spełnienia warunków 

określonych w art. 38 ust. 3), zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. c, art. 38 oraz art. 48 ust. 1 

lit. a rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (kwota ujemna) 

22 
Kwota przekraczająca próg 15%, zgodnie z art. 48 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 

575/2013 (kwota ujemna). 

23 

Z kwoty zgłoszonej w wierszu 22 kwota posiadanych przez instytucję bezpośrednich 

i pośrednich udziałów kapitałowych w instrumentach w kapitale podstawowym Tier 

I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w 
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te podmioty, zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. i oraz art. 48 ust. 1 lit. b rozporządzenia 

(UE) nr 575/2013. 

24 [Zbiór pusty zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 575/2013]. 

25 

Z kwoty zgłoszonej w wierszu 22 kwota aktywów z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego wynikających z różnic, zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. c, art. 38 oraz art. 

48 ust. 1 lit. a rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

25a 
Straty za rok obrachunkowy zgodnie z art. 36 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 

575/2013 (kwota ujemna). 

25b 

Kwota możliwych do przewidzenia obciążeń podatkowych związanych z pozycjami 

kapitału podstawowego Tier I, dających się przewidzieć w chwili wyliczania tych 

pozycji, z wyjątkiem przypadków, w których instytucja odpowiednio koryguje 

kwotę pozycji kapitału podstawowego Tier I, o ile takie obciążenia podatkowe 

obniżają kwotę, którą można maksymalnie wykorzystać w celu pokrycia ryzyka lub 

strat zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. I rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (kwota ujemna). 

27 

Kwalifikowalne odliczenia od pozycji w kapitale dodatkowym Tier I, które 

przekraczają wartość kapitału dodatkowego Tier I instytucji, zgodnie z art. 36 ust. 1 

lit. j rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (kwota ujemna). 

28 
Całkowite korekty regulacyjne w kapitale podstawowym Tier I, które oblicza się 

jako sumę wierszy 7-20a, 21, 22 oraz 25a-27. 

29 
Kapitał podstawowy Tier I, który oblicza się poprzez odjęcie wiersza 28 od wiersza 

6. 

30 
Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne zgodnie z art. 51 i 52 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

31 
Kwota w wierszu 30 zaklasyfikowana jako kapitał własny, zgodnie z mającymi 

zastosowanie standardami rachunkowości. 

32 
Kwota w wierszu 30 zaklasyfikowana jako zobowiązania, zgodnie z mającymi 

zastosowanie standardami rachunkowości. 

33 

Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w art. 484 ust. 4, i powiązane 

ażio emisyjne przeznaczone do wycofania z kapitału dodatkowego Tier I, zgodnie z 

art. 486 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

34 

Kwalifikujący się kapitał Tier I uwzględniony w skonsolidowanym kapitale 

dodatkowym Tier I (w tym udziały mniejszości nieuwzględnione w wierszu 5) 

wyemitowany przez jednostki zależne i będący w posiadaniu stron trzecich, zgodnie 

z art. 85 i 86 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

35 

Kwota zgłoszona w wierszu 34 odnosząca się do instrumentów emitowanych przez 

jednostki zależne przeznaczonych do wycofania, zgodnie z art. 486 ust. 3 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

36 Suma wierszy 30, 33 i 34. 

37 

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe we 

własnych instrumentach dodatkowych w kapitale Tier I, zgodnie z art. 52 ust. 1 lit. 

b, art. 56 lit. a oraz art. 57 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (kwota ujemna). 

38 

Udziały kapitałowe we własnych instrumentach dodatkowych w kapitale Tier I 

podmiotów sektora finansowego, jeżeli podmioty te mają z instytucją krzyżowe 

powiązania kapitałowe mające na celu sztuczne zawyżanie funduszy własnych 

instytucji, zgodnie z art. 56 lit. b oraz art. 58 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 

(kwota ujemna). 

39 

Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe we własnych instrumentach 

dodatkowych w kapitale Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie 

dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 10 % oraz 
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po odliczeniu kwalifikowanych pozycji krótkich), zgodnie z art. 56 lit. c, art. 59 i 60 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (kwota ujemna). 

40 

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe we 

własnych instrumentach dodatkowych w kapitale Tier I podmiotów sektora 

finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (po 

odliczeniu kwalifikowalnych pozycji krótkich), zgodnie z art. 56 lit. d oraz art. 59 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (kwota ujemna). 

41 [Zbiór pusty zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 575/2013]. 

42 

Kwalifikowalne odliczenia od pozycji w kapitale Tier II, które przekraczają wartość 

kapitału Tier II instytucji, zgodnie z art. 56 lit. e rozporządzenia (UE) nr 575/2013 

(kwota ujemna). 

43 Suma wierszy 37-42. 

44 
Kapitał dodatkowy Tier I, który oblicza się poprzez odjęcie wiersza 43 od wiersza 

36. 

45 Kapitał Tier I, który oblicza się jako sumę wierszy 29 i 44. 

46 
Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne, zgodnie z art. 62 i 63 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

47 

Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w art. 484 ust. 5, i powiązane 

ażio emisyjne przeznaczone do wycofania z kapitału Tier II, zgodnie z art. 486 ust. 4 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

48 

Kwalifikujące się instrumenty funduszy własnych uwzględnione w 

skonsolidowanym kapitale Tier II (w tym udziały mniejszości i instrumenty 

dodatkowe w kapitale Tier I nieuwzględnione w wierszach 5 lub 34) wyemitowane 

przez jednostki zależne i będące w posiadaniu stron trzecich, zgodnie z art. 87 i 88 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

49 

Z kwoty zgłoszonej w wierszu 48 kwota odnosząca się do instrumentów 

emitowanych przez jednostki zależne przeznaczonych do wycofania zgodnie z art. 

486 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

50 
Korekty z tytułu ryzyka kredytowego zgodnie z art. 62 lit. c i d rozporządzenia (UE) 

nr 575/2013. 

51 Suma wierszy 46-48 i wiersza 50. 

52 

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w 

instrumentach własnych w kapitale Tier II i pożyczki podporządkowane zgodnie z 

art. 63 lit. b ppkt (i), art. 66 lit. a oraz art. 67 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

53 

Udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II i pożyczki podporządkowane 

podmiotów sektora finansowego, jeżeli podmioty te mają z instytucją krzyżowe 

powiązania kapitałowe mające na celu sztuczne zawyżanie funduszy własnych 

instytucji, o których mowa w art. 66 lit. b oraz art. 68 rozporządzenia (UE) nr 

575/2013 (kwota ujemna). 

54 

Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II oraz 

pożyczki podporządkowane podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie 

dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 10 % oraz 

po odliczeniu kwalifikowalnych pozycji krótkich), zgodnie z art. 66 lit. c, art. 69 i 

70 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (kwota ujemna). 

55 

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w 

instrumentach w kapitale Tier II oraz pożyczki podporządkowane podmiotów 

sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 

(po odliczeniu kwalifikowalnych pozycji krótkich), zgodnie z art. 66 lit. d oraz art. 

69 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (kwota ujemna). 
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56 [Zbiór pusty zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 575/2013]. 

57 Suma wierszy 52-56. 

58 
Kapitał dodatkowy Tier II, który oblicza się poprzez odjęcie wiersza 57 od wiersza 

51. 

59 Łączny kapitał, który oblicza się jako sumę wierszy 45 i 58. 

60 Aktywa ważone ryzykiem razem grupy sprawozdającej. 

61 

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

który oblicza się, dzieląc wiersz 29 przez wiersz 60 (wyrażone jako odsetek) 

zgodnie z art. 92 ust. 2 lit. a rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

62 

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

który oblicza się, dzieląc wiersz 29 przez wiersz 60 (wyrażone jako odsetek) 

zgodnie z art. 92 ust. 2 lit. b rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

63 

Łączny kapitał (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko), który oblicza 

się, dzieląc wiersz 59 przez wiersz 60 (wyrażone jako odsetek)zgodnie z art. 92 ust. 

2 lit. c rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

64 

Wymóg bufora dla poszczególnych instytucji (wymóg dotyczący kapitału 

podstawowego Tier I zgodnie z art. 92 ust. 1 lit. a rozporządzenia (UE) nr 575/2013 

powiększony o wymogi utrzymywania bufora zabezpieczającego i antycyklicznego, 

jak również wymóg bufora ryzyka systemowego oraz bufora instytucji o znaczeniu 

systemowym wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko). Oblicza się go 

jako sumę 4,5 % i 2,5 % oraz wymogu dotyczącego bufora antycyklicznego 

obliczanego zgodnie z art. 128, 129 i 130 dyrektywy 2013/36/UE, wymogu bufora 

ryzyka systemowego (jeżeli dotyczy) obliczanego zgodnie z art. 133 dyrektywy 

2013/36/UE i bufora instytucji o znaczeniu systemowym (bufor globalnych 

instytucji o znaczeniu systemowym lub bufor innych instytucji o znaczeniu 

systemowym) wyliczanych zgodnie z art. 131 dyrektywy 2013/36/UE. W tym 

wierszu przedstawiony zostanie współczynnik kapitału podstawowego Tier I, 

poniżej którego instytucja będzie podlegać ograniczeniom w zakresie wypłaty 

zysków. 

65 

Kwota z wiersza 64 (wyrażona jako odsetek aktywów ważonych ryzykiem) 

odnosząca się do bufora zabezpieczającego, tj. banki będą zgłaszały w tym miejscu 

wartość 2,5 %. 

66 
Kwota z wiersza 64 (wyrażona jako odsetek aktywów ważonych ryzykiem) 

odnosząca się do wymogu bufora antycyklicznego. 

67 
Kwota z wiersza 64 (wyrażona jako odsetek aktywów ważonych ryzykiem) 

odnosząca się do wymogu bufora ryzyka systemowego. 

67a 

Kwota z wiersza 64 (wyrażona jako odsetek aktywów ważonych ryzykiem) 

odnosząca się do wymogu utrzymywania bufora globalnych instytucji o znaczeniu 

systemowym lub bufora innych instytucji o znaczeniu systemowym. 

68 

Kapitał podstawowy Tier I dostępny w celu pokrycia buforów (wyrażony jako 

odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko). Oblicza się go, odejmując od kapitału 

podstawowego Tier I instytucji wszelkie pozycje ujęte w kapitale podstawowym 

Tier I wykorzystane w celu spełnienia wymogów kapitałowych dotyczących 

kapitału Tier I oraz łącznych wymogów kapitałowych instytucji. 

69 [nieistotne w przepisach unijnych] 

71 [nieistotne w przepisach unijnych] 

71 [nieistotne w przepisach unijnych] 

72 
Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe podmiotów sektora finansowego, jeżeli 

instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota poniżej progu 10 
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% oraz po odliczeniu kwalifikowanych pozycji krótkich), zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. 

h oraz art. 45, 46, art. 56 lit. c, art. 59, 60, art. 66 lit. c, art. 69 i 70 rozporządzenia 

(UE) nr 575/2013. 

73 

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w 

instrumentach w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, 

jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota poniżej progu 

10 % oraz po odliczeniu kwalifikowalnych pozycji krótkich), zgodnie z art. 36 ust. 1 

lit. i, art. 45 i 48 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

74 [Zbiór pusty zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 575/2013]. 

75 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z różnic 

przejściowych (kwota poniżej progu 10 %, po odliczeniu powiązanej rezerwy z 

tytułu odroczonego podatku dochodowego w przypadku spełnienia warunków 

określonych w art. 38 ust. 3, zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. c, art. 38 oraz art. 48 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

76 

Korekty z tytułu ryzyka kredytowego uwzględnione w kapitale Tier II w odniesieniu 

do ekspozycji objętych metodą standardową zgodnie z art. 62 rozporządzenia (UE) 

nr 575/2013. 

77 
Pułap uwzględniania korekt z tytułu ryzyka kredytowego w kapitale Tier II zgodnie 

z metodą standardową, zgodnie z art. 62 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

78 

Korekty z tytułu ryzyka kredytowego uwzględnione w kapitale Tier II w odniesieniu 

do ekspozycji objętych metodą wewnętrznych ratingów zgodnie z art. 62 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

79 

Pułap uwzględniania korekt z tytułu ryzyka kredytowego w kapitale Tier II zgodnie 

z metodą wewnętrznych ratingów, zgodnie z art. 62 rozporządzenia (UE) nr 

575/2013. 

80 

Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów w kapitale podstawowym Tier I 

będących przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania zgodnie z art. 484 ust. 3 oraz 

art. 486 ust. 2 i 5 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

81 

Kwota wyłączona z kapitału podstawowego Tier I ze względu na pułap (nadwyżka 

ponad pułap po upływie terminów wykupu i zapadalności) zgodnie z art. 484 ust. 3 

oraz art. 486 ust. 2 i 5 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

82 

Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów dodatkowych w kapitale Tier I 

będących przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania zgodnie z art. 484 ust. 4 oraz 

art. 486 ust. 3 i 5 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

83 

Kwota wyłączona z kapitału dodatkowego Tier I ze względu na pułap (nadwyżka 

ponad pułap po upływie terminów wykupu i zapadalności) zgodnie z art. 484 ust. 4 

oraz art. 486 ust. 3 i 5 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

84 

Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów w kapitale Tier II będących 

przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania zgodnie z art. 484 ust. 5 oraz art. 486 

ust. 4 i 5 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

85 

Kwota wyłączona z kapitału Tier II ze względu na pułap (nadwyżka ponad pułap po 

upływie terminów wykupu i zapadalności) zgodnie z art. 484 ust. 5 oraz art. 486 ust. 

4 i 5 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 
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 Załącznik nr 6 

 do Polityki ujawnień w zakresie profilu  

ryzyka i poziomu kapitału 

 

Wzór do celów ujawniania informacji na temat funduszy własnych w okresie 

przejściowym 

Kapitał podstawowy Tier 1: instrumenty 

i kapitały rezerwowe 

A 

Kwota w dniu 

ujawnienia 

B 

Odniesienie do 

art. 

rozporządzenia 

(UE) nr 575/2013 

C 

Kwoty ujęte przed 

przyjęciem 

rozporządzenie nr 

575/2013 lub 

kwota rezydualna 

określona w 

rozporządzeniu nr 

575/2013 

1 
Instrumenty kapitałowe i powiązane 

ażio emisyjne 
  

art. 26 ust. 1, art. 

27, 28, 29, wykaz 

EUNB, o którym 

mowa w art. 26 

ust. 3 

 

  w tym: instrument typu 1   
wykaz EUNB, o 

którym mowa w 

art. 26 ust. 3 

 

  w tym: instrument typu 2   
wykaz EUNB, o 

którym mowa w 

art. 26 ust. 3 

 

  w tym: instrument typu 3   
wykaz EUNB, o 

którym mowa w 

art. 26 ust. 3 

 

2 Zyski zatrzymane   art. 26 ust. 1 lit. C  

3 
Skumulowane inne całkowite dochody 

(i pozostałe kapitały rezerwowe) 
  art. 26 ust. 1 

 

3a Fundusze ogólne ryzyka bankowego   art. 26 ust. 1 lit. F  

4 

Kwota kwalifikujących się pozycji, o 

których mowa w art. 484 ust. 3, i 

powiązane ażio emisyjne 

przeznaczone do wycofania z kapitału 

podstawowego Tier I 

  art. 486 ust. 2 

 

 

Zastrzyki kapitałowe ze strony sektora 

publicznego podlegające zasadzie 

praw nabytych do dnia 1 stycznia 

2018 roku. 

 art. 483 ust. 2  

 

5 

Udziały mniejszości (kwota 

dopuszczona w skonsolidowanym 

kapitale podstawowym Tier I) 

  art. 84, 479, 480 

 

5a 
Niezależnie zweryfikowane zyski z 

bieżącego okresu po odliczeniu 
  art. 26 ust. 2 
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wszelkich możliwych do przewidzenia 

obciążeń lub dywidend 

6 
Kapitał podstawowy Tier I przed 

korektami regulacyjnymi 
  

 

 

Kapitał podstawowy Tier I: korekty regulacyjne 

7 
Dodatkowe korekty wartości (kwota 

ujemna) 
  art. 34, 105 

 

8 

Wartości niematerialne i prawne (po 

odliczeniu powiązanej rezerwy z 

tytułu odroczonego podatku 

dochodowego) (kwota ujemna) 

  
art. 36 ust. 1 lit. b, 

art. 37, art. 472 

ust. 4 

 

9 Zbiór pusty w UE      

10 

Aktywa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego oparte na 

przyszłej rentowności z wyłączeniem 

aktywów wynikających z różnic 

przejściowych (po odliczeniu 

powiązanej rezerwy z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego 

w przypadku spełnienia warunków 

określonych w art. 38 ust. 3) (kwota 

ujemna) 

  
art. 36 ust. 1 lit. c, 

art. 38, art. 472 

ust. 5 

 

11 

Kapitały rezerwowe 

odzwierciedlające wartość godziwą 

związane z zyskami lub stratami z 

tytułu instrumentów 

zabezpieczających przepływy 

pieniężne 

  art. 33 ust. 1 lit. a 

 

12 
Kwoty ujemne będące wynikiem 

obliczeń kwot oczekiwanej straty 
  

art. 36 ust. 1 lit. d, 

art. 40 i 159, art. 

472 ust. 6 

 

13 

Każdy wzrost kapitału własnego z 

tytułu aktywów sekurytyzowanych 

(kwota ujemna) 

  art. 32 ust. 1 

 

14 

Zyski lub straty z tytułu zobowiązań, 

wycenione według wartości 

godziwej, które wynikają ze zmian 

zdolności kredytowej instytucji 

  art. 33 ust. 1 lit. b 

 

15 

Aktywa funduszu emerytalnego ze 

zdefiniowanymi świadczeniami 

(kwota ujemna) 

  
art. 36 ust. 1 lit. e, 

art. 41, art. 472 

ust. 7 

 

16 

Posiadane przez instytucję 

bezpośrednie i pośrednie udziały 

kapitałowe w instrumentach 

własnych w kapitale podstawowym 

Tier I (kwota ujemna) 

  
art. 36 ust. 1 lit. f, 

art. 42, art. 472 

ust. 8 
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17 

Bezpośrednie, pośrednie i 

syntetyczne udziały kapitałowe w 

instrumentach w kapitale 

podstawowym Tier I podmiotów 

sektora finansowego, jeżeli podmioty 

te mają z instytucją krzyżowe 

powiązania kapitałowe mające na 

celu sztuczne zawyżanie funduszy 

własnych instytucji (kwota ujemna) 

  
art. 36 ust. 1 lit. g, 

art. 44, art. 472 

ust. 9 

 

18 

Posiadane przez instytucję 

bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne 

udziały kapitałowe w instrumentach 

w kapitale podstawowym Tier I 

podmiotów sektora finansowego, 

jeżeli instytucja nie dokonała 

znacznej inwestycji w te podmioty 

(kwota przekraczająca próg 10 % 

oraz po odliczeniu kwalifikowanych 

pozycji krótkich) (kwota ujemna) 

  

art. 36 ust. 1 lit h, 

art. 43, 45 i 46, 

art. 49 ust. 2 i 3, 

art. 79, art. 472 

ust. 10 

 

19 

Posiadane przez instytucję 

bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne 

udziały kapitałowe w instrumentach 

w kapitale podstawowym Tier I 

podmiotów sektora finansowego, 

jeżeli instytucja dokonała znacznej 

inwestycji w te podmioty (kwota 

przekraczająca próg 10 % oraz po 

odliczeniu kwalifikowanych pozycji 

krótkich) (kwota ujemna) 

  

art. 36 ust. 1 lit. i, 

art. 43, 45, 47, art. 

48 ust. 1 lit. b, art. 

49 ust. 1-3, art. 

79, 470, art. 472 

ust. 11 

 

20 Zbiór pusty w UE      

20a 

Kwota ekspozycji następujących 

pozycji kwalifikujących się do wagi 

ryzyka równej 1 250 %, jeżeli 

instytucja decyduje się na wariant 

odliczenia 

  art. 36 ust. 1 lit. k 

 

20b 

w tym: znaczne pakiety akcji poza 

sektorem finansowym (kwota 

ujemna) 

  art. 36 ust. 1 lit. k 

ppkt (i), art. 89-91 

 

20c 
w tym: pozycje sekurytyzacyjne 

(kwota ujemna) 
  

art. 36 ust. 1 lit. k 

ppkt (ii), art. 243 

ust. 1 lit. b, art. 

244 ust. 1 lit. b 

art. 258 

 

20d 

w tym: dostawy instrumentów z 

późniejszym terminem rozliczenia 

(kwota ujemna) 

  
art. 36 ust. 1 lit. k 

ppkt (iii), art. 379 

ust. 3 

 

21 
Aktywa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego wynikające z 
  art. 36 ust. 1 lit. c, 

art. 38, art. 48 ust. 
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różnic przejściowych (kwota 

przekraczająca próg 10 %, po 

odliczeniu powiązanej rezerwy z 

tytułu odroczonego podatku 

dochodowego w przypadku 

spełnienia warunków określonych w 

art. 38 ust. 3) (kwota ujemna) 

1 lit. a, art. 470, 

art. 472 ust. 5 

22 
Kwota przekraczająca próg 15 % 

(kwota ujemna) 
  art. 48 ust. 1 

 

23 

w tym: posiadane przez instytucję 

bezpośrednie i pośrednie instrumenty 

w kapitale podstawowym Tier I 

podmiotów sektora finansowego, 

jeżeli instytucja dokonała znacznej 

inwestycji w te podmioty 

  

art. 36 ust. 1 lit. i, 

art. 48 ust. 1 lit. b, 

art. 470, art. 472 

ust. 11 

 

24 Zbiór pusty w UE      

25 

w tym: aktywa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego wynikające z 

różnic przejściowych 

  
art. 36 ust. 1 lit. c, 

art. 38, art. 48 ust. 

1 lit. a 

 

25a 
Straty za bieżący rok obrachunkowy 

(kwota ujemna) 
  art. 36 ust. 1 lit. a., 

art. 472 ust. 3 

 

25b 

Możliwe do przewidzenia obciążenia 

podatkowe związane z pozycjami 

kapitału podstawowego Tier I (kwota 

ujemna) 

  art. 36 ust. 1 lit. I 

 

26 

Korekty regulacyjne stosowane w 

odniesieniu do kapitału 

podstawowego Tier 1 pod względem 

kwot ujętych przed przyjęciem CRR 

  

 

26a 

Korekty regulacyjne dotyczące 

niezrealizowanych zysków i strat 

zgodnie z art. 467 i 468 
  

 

 

W tym: filtr dla niezrealizowanej 

straty 1  art. 467 
 

 

W tym: filtr dla niezrealizowanej 

straty 2  art. 467 
 

 

W tym: filtr dla niezrealizowanego 

zysku 1  art. 468 
 

 

W tym: filtr dla niezrealizowanego 

zysku 2   art. 468 
 

26b 

Kwota, którą należy odjąć lub dodać 

do kwoty kapitału podstawowego 

Tier 1 w odniesieniu do dodatkowych 

filtrów i odliczeń wymaganych przed 

przyjęciem CRR 

 art. 481 

 

27 Kwalifikowane odliczenia od pozycji   art. 36 ust. 1 lit. j  
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w kapitale dodatkowym Tier I, które 

przekraczają wartość kapitału 

dodatkowego Tier I instytucji (kwota 

ujemna) 

28 
Całkowite korekty regulacyjne w 

kapitale podstawowym Tier I 
  

 

 

29 Kapitał podstawowy Tier I   
 

 

Kapitał dodatkowy Tier 1: instrumenty 

30 
Instrumenty kapitałowe i powiązane 

ażio emisyjne 
  art. 51 i 52 

 

31 

w tym: zaklasyfikowane jako kapitał 

własny zgodnie z mającymi 

zastosowanie standardami 

rachunkowości 

    

 

32 

w tym: zaklasyfikowane jako 

zobowiązania zgodnie z mającymi 

zastosowanie standardami 

rachunkowości 

    

 

33 

Kwota kwalifikujących się pozycji, o 

których mowa w art. 484 ust. 4, i 

powiązane ażio emisyjne 

przeznaczone do wycofania z kapitału 

dodatkowego Tier I 

  art. 486 ust. 3 

 

 

Zastrzyki kapitałowe ze strony sektora 

publicznego, podlegające zasadzie 

praw nabytych do dnia 1 stycznia 

2018 

 art. 483 ust. 3 

 

34 

Kwalifikujący się kapitał Tier 1 

uwzględniony w skonsolidowanym 

kapitale dodatkowym Tier 1 (w tym 

udziały mniejszości nieuwzględnione 

w wierszu 5) wyemitowany przez 

jednostki zależne i będący w 

posiadaniu stron trzecich 

  art. 85 i 86, 480 

 

35 

w tym: przeznaczone do wycofania 

instrumenty wyemitowane przez 

jednostki zależne 

  art. 486 ust. 3 

 

36 
Kapitał dodatkowy Tier I przed 

korektami regulacyjnymi 
  

 

 

Kapitał dodatkowy Tier 1: korekty regulacyjne 

37 

Posiadane przez instytucję 

bezpośrednie i pośrednie udziały 

kapitałowe we własnych 

instrumentach dodatkowych w 

kapitale Tier I (kwota ujemna) 

  
art. 52 ust. 1 lit. b, 

art. 56 lit. a, art. 

57, art. 475 ust. 2 

 

38 Bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne   art. 56 lit. b, art.  
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udziały kapitałowe we własnych 

instrumentach dodatkowych w 

kapitale Tier I podmiotów sektora 

finansowego, jeżeli podmioty te mają 

z instytucją krzyżowe powiązania 

kapitałowe mające na celu sztuczne 

zawyżanie funduszy własnych 

instytucji (kwota ujemna) 

58 art. 475 ust. 3  

39 

Bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne 

udziały kapitałowe we własnych 

instrumentach dodatkowych w 

kapitale Tier I podmiotów sektora 

finansowego, jeżeli instytucja nie 

dokonała znacznej inwestycji w te 

podmioty (kwota przekraczająca próg 

10 % oraz po odliczeniu 

kwalifikowanych pozycji krótkich) 

(kwota ujemna) 

  
art. 56 lit. c, art. 

59, 60 i 79, art. 

475 ust. 4 

 

40 

Posiadane przez instytucję 

bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne 

udziały kapitałowe we własnych 

instrumentach dodatkowych w 

kapitale Tier I podmiotów sektora 

finansowego, jeżeli instytucja 

dokonała znacznej inwestycji w te 

podmioty (po odliczeniu 

kwalifikowanych pozycji krótkich) 

(kwota ujemna) 

  
art. 56 lit. d, art. 

59 i 79, art. 475 

ust. 4 

 

41 

Korekty regulacyjne stosowane w 

odniesieniu do kapitału dodatkowego 

Tier 1 pod względem kwot ujętych 

przed przyjęciem CRR oraz kwot 

ujętych w okresie przejściowym 

przeznaczonych do wycofania 

zgodnie z kwotami określonymi w 

CRR  

    

 

41a 

Kwoty rezydualne odliczane od 

kapitału dodatkowego Tier 1 w 

odniesieniu do odliczeń od kapitału 

podstawowego Tier 1 w okresie 

przejściowym zgodnie z art. 472 

rozporządzenia nr 575/2013 

 

art. 472, art. 471 

ust. 3 litera a, art. 

472 ust. 4 i 6,  art. 

472 ust. 8 litera a i 

ust. 9 oraz ust. 10 

litera a i ust.11 

litera a 

 

 

W tym pozycje, które należy 

wyszczególnić np. istotne straty  netto 

w bieżącym okresie, wartości 

niematerialne i prawne, brak rezerw 

na pokrycie strat itp. 

  

 

41b Kwoty rezydualne odliczane od  
art. 475, art. 477  
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kapitału dodatkowego Tier1 w 

odniesieniu do odliczeń od kapitału 

podstawowego Tier II w okresie 

przejściowym zgodnie z art. 475 

rozporządzenia nr 575/2013 

ust. 3 i 4 litera a 

 

W tym pozycje, które należy 

wyszczególnić, np. krzyżowe 

powiązania kapitałowe w 

instrumentach w kapitale Tier II, 

bezpośrednie udziały kapitałowe w 

nieistotnych inwestycjach w kapitał 

innych podmiotów sektora 

finansowego itd. 

  

 

41c 

Kwota, którą trzeba odjąć lub dodać 

do kwoty kapitału dodatkowego Tier I 

w odniesieniu do dodatkowych filtrów 

i odliczeń wymaganych przed 

przyjęciem CRR 

 
art. 467, 468, 481 

 

 

W tym:  filtry dla niezrealizowanych 

strat  
art. 467 

 

 

W tym:  filtry dla niezrealizowanych 

zysków  
art. 468 

 

42 

Kwalifikowane odliczenia od pozycji 

w kapitale Tier II, które przekraczają 

wartość kapitału Tier II Banku (kwota 

ujemna) 

  art. 56 lit. E 

 

43 
Całkowite korekty regulacyjne w 

kapitale dodatkowym Tier I 
  

 

 

44 Kapitał dodatkowy Tier I   
 

 

45 

Kapitał Tier 1 (kapitał Tier 1 = 

kapitał podstawowy Tier I + kapitał 

dodatkowy Tier I) 

  
 

 

Kapitał Tier II: instrumenty i rezerwy 

46 
Instrumenty kapitałowe i powiązane 

ażio emisyjne 
  art. 62 i 63 

 

47 

Kwota kwalifikujących się pozycji, o 

których mowa w art. 484 ust. 5, i 

powiązane ażio emisyjne 

przeznaczone do wycofania z kapitału 

Tier II 

  art. 486 ust. 4 

 

 

Zastrzyki kapitałowe ze strony sektora 

publicznego, podlegające zasadzie 

praw nabytych do dnia 1 stycznia 

2018 

 Art. 483 ust. 4 

 

48 
Kwalifikujące się instrumenty 

funduszy własnych uwzględnione w 
  art. 87 i 88, 480 
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skonsolidowanym kapitale Tier II (w 

tym udziały mniejszości i instrumenty 

dodatkowe w kapitale Tier 1 

nieuwzględnione w wierszach 5 lub 

34) wyemitowane przez jednostki 

zależne i będące w posiadaniu stron 

trzecich 

49 

w tym: przeznaczone do wycofania 

instrumenty wyemitowane przez 

jednostki zależne 

  art. 486 ust. 4 

 

50 Korekty z tytułu ryzyka kredytowego   art. 62 lit. c i d  

51 
Kapitał Tier II przed korektami 

regulacyjnymi 
    

 

Kapitał Tier II: korekty regulacyjne 

52 

Posiadane przez instytucję 

bezpośrednie i pośrednie udziały 

kapitałowe w instrumentach własnych 

w kapitale Tier II i pożyczki 

podporządkowane (kwota ujemna) 

  

art. 63 lit. b ppkt 

(i), art. 66 lit. a, 

art. 67, art. 477 

ust. 2 

 

53 

Udziały kapitałowe w instrumentach 

w kapitale Tier II i pożyczki 

podporządkowane podmiotów sektora 

finansowego, jeżeli podmioty te mają 

z instytucją krzyżowe powiązania 

kapitałowe mające na celu sztuczne 

zawyżanie funduszy własnych 

instytucji (kwota ujemna) 

  art. 66 lit. b, art. 

68 art. 477 ust. 3 

 

54 

Bezpośrednie i pośrednie udziały 

kapitałowe w instrumentach w 

kapitale Tier II i pożyczki 

podporządkowane podmiotów sektora 

finansowego, jeżeli instytucja nie 

dokonała znacznej inwestycji w te 

podmioty (kwota przekraczająca próg 

10 % oraz po odliczeniu 

kwalifikowanych pozycji krótkich) 

(kwota ujemna) 

  
art. 66 lit. c, art. 

69, 70 i 79, art. 

477 ust. 4 

 

54a 

W tym: nowe udziały kapitałowe nie 

będące przedmiotem uzgodnień 

dotyczących okresu przejściowego 
  

 

54b 

W tym udziały kapitałowe istniejące 

przed dniem 1 stycznia 2013 i będące 

przedmiotem uzgodnień dotyczących 

okresu przejściowego 

  

 

55 

Posiadane przez instytucję 

bezpośrednie i pośrednie udziały 

kapitałowe w instrumentach w 

  
art. 66 lit. d, art. 

69 i 79, art. 477 

ust 4 
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kapitale Tier II i pożyczki 

podporządkowane podmiotów sektora 

finansowego, jeżeli instytucja 

dokonała znacznej inwestycji w te 

podmioty (po odliczeniu 

kwalifikowanych pozycji krótkich) 

(kwota ujemna) 

56 

Korekty regulacyjne stosowane w 

odniesieniu do kapitału Tier II pod 

względem kwot ujętych przed 

przyjęciem CRR oraz kwot ujętych w 

okresie przejściowym, 

przeznaczonych do wycofania 

zgodnie z rozporządzeniem nr 

575/2013  

    

 

56a 

Kwoty rezydualne odliczane od 

kapitału Tier II w odniesieniu do 

odliczeń od kapitału podstawowego 

Tier I w okresie przejściowym 

zgodnie z art. 472 rozporządzenia nr 

575/2013 

 

art. 472, art. 471 

ust. 3 litera a, art. 

472 ust. 4 i 6,  art. 

472 ust. 8 litera a i 

ust. 9 oraz ust. 10 

litera a i ust.11 

litera a 

 

 

W tym pozycje, które należy 

wyszczególnić np. istotne straty  netto 

w bieżącym okresie, wartości 

niematerialne i prawne, brak rezerw 

na pokrycie strat itp 

  

 

56b 

Kwoty rezydualne odliczane od 

kapitału Tier II w odniesieniu do 

odliczeń od kapitału dodatkowego 

Tier I w okresie przejściowym 

zgodnie z art. 475 rozporządzenia nr 

575/2013 

 

art. 475, art. 475 

ust. 2 litera a, ust 

3 oraz ust. 4 litera 

a 

 

 

W tym pozycje, które należy 

wyszczególnić np. krzyżowe 

powiązania kapitałowe w 

dodatkowych instrumentach w 

kapitale Tier I, bezpośrednie udziały 

kapitałowe  w nieistotnych 

inwestycjach dokonywanych w 

kapitale innych podmiotów sektora 

finansowego, itd. 

  

 

56c 

Kwota, którą trzeba odjąć lub dodać 

do kwoty kapitału Tier II w 

odniesieniu do dodatkowych filtrów i 

odliczeń wymaganych przed 

przyjęciem CRR 

 
art. 467, 468 i 481 

 

 
W tym:  filtry dla niezrealizowanych  

art. 467  
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strat 

 

W tym:  filtry dla niezrealizowanych 

zysków  
art. 468 

 

 
W tym………  

art. 481  

57 
Całkowite korekty regulacyjne w 

kapitale Tier II 
  

 

 

58 Kapitał Tier II   
 

 

59 
Łączny kapitał (łączny kapitał = 

kapitał Tier I + kapitał Tier II) 
  

 

 

59a 

Aktywa ważone ryzykiem pod 

względem kwot ujętych przed 

przyjęciem CRR oraz kwot ujętych w 

okresie przejściowym, 

przeznaczonych do wycofania – 

kwoty rezydualne określone w CRR 

  

 

 

W tym: pozycje nieodliczone od 

kapitału podstawowego Tier I – 

aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego po odliczeniu rezerwy z 

tytułu odroczonego podatku 

dochodowego, pośrednie udziały 

kapitałowe  w instrumentach 

własnych w kapitale podstawowym 

Tier I 

 

art.472, art. 472 

ust. 5 i 8 litera b, 

ust 10 litera b i 

ust. 11 litera b 

 

 

W tym: pozycje nieodliczone od 

kapitału dodatkowego Tier I – np. 

krzyżowe powiązania kapitałowe w 

instrumentach w kapitale Tier II, 

bezpośrednie udziały kapitałowe w 

nieistotnych inwestycjach w kapitał 

innych podmiotów sektora 

finansowego 

 

art. 475, art. 475 

ust. 2 litera b i c 

oraz ust. 4 litera b 

 

 

W tym: pozycje nieodliczone od 

kapitału Tier II – np. pośrednie  

udziały kapitałowe w instrumentach 

własnych w kapitale Tier II, pośrednie 

udziały kapitałowe w nieistotnych 

inwestycjach w kapitał innych 

podmiotów sektora finansowego, 

pośrednie udziały kapitałowe w 

istotnych inwestycjach w kapitał 

innych podmiotów sektora 

finansowego 

 

art. 477, art. 477 

ust. 2 litera b i c 

oraz ust. 4 litera b 

 

60 Aktywa ważone ryzykiem razem      

Współczynniki i bufory kapitałowe 

61 
Kapitał podstawowy Tier I 

(wyrażony jako odsetek łącznej 
  art. 92 ust. 2 lit. a, 

art. 465 
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kwoty ekspozycji na ryzyko) 

62 

Kapitał Tier I (wyrażony jako 

odsetek łącznej kwoty ekspozycji na 

ryzyko) 

  art. 92 ust. 2 lit. b, 

art. 465 

 

63 

Łączny kapitał (wyrażony jako 

odsetek łącznej kwoty ekspozycji na 

ryzyko) 

  art. 92 ust. 2 lit. c 

 

64 

Wymóg bufora dla poszczególnych 

instytucji (wymóg dotyczący kapitału 

podstawowego Tier I zgodnie z art. 

92 ust. 1 lit. a powiększony o 

wymogi utrzymywania bufora 

zabezpieczającego i antycyklicznego, 

jak również bufor ryzyka 

systemowego oraz bufor instytucji o 

znaczeniu systemowym wyrażony 

jako odsetek kwoty ekspozycji na 

ryzyko) 

  

dyrektywa w 

sprawie 

wymogów 

kapitałowych, art. 

128, 129, 130 

 

65 
w tym: wymóg utrzymywania bufora 

zabezpieczającego 
    

 

66 
w tym: wymóg utrzymywania bufora 

antycyklicznego 
    

 

67 
w tym: wymóg utrzymywania bufora 

ryzyka systemowego 
    

 

67a 

w tym: bufor globalnych instytucji o 

znaczeniu systemowym lub bufor 

innych instytucji o znaczeniu 

systemowym 

  

 dyrektywa w 

sprawie 

wymogów 

kapitałowych, art. 

131 

 

68 

Kapitał podstawowy Tier I dostępny 

w celu pokrycia buforów (wyrażony 

jako odsetek łącznej kwoty 

ekspozycji na ryzyko) 

  

dyrektywa w 

sprawie 

wymogów 

kapitałowych, art. 

128 

 

69 [nieistotne w przepisach unijnych]      

70 [nieistotne w przepisach unijnych]      

71 [nieistotne w przepisach unijnych]      

Kwoty poniżej progów odliczeń (przed ważeniem ryzyka) 

72 

Bezpośrednie i pośrednie udziały 

kapitałowe podmiotów sektora 

finansowego, jeżeli Bank nie dokonał 

znacznej inwestycji w te podmioty 

(kwota poniżej progu 10 % oraz po 

odliczeniu kwalifikowanych pozycji 

krótkich) 

  

art. 36 ust. 1 lit. h, 

art. 45, 46, art. 

472 ust. 10, art. 56 

lit. c, art. 59, 60, 

art. 475 ust. 4,  art. 

66 lit. c, art. 69, 

70, art. 477 ust. 4 

 

73 Posiadane przez Bank bezpośrednie i   art. 36 ust. 1 lit. i,  
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pośrednie udziały kapitałowe w 

instrumentach w kapitale 

podstawowym Tier I podmiotów 

sektora finansowego, jeżeli Bank 

dokonał znacznej inwestycji w te 

podmioty (kwota poniżej progu 10 % 

oraz po odliczeniu kwalifikowanych 

pozycji krótkich) 

art. 45, 48, art. 

470, art. 472 ust. 

11 

74 Zbiór pusty w UE      

75 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego wynikające z różnic 

przejściowych (kwota poniżej progu 

10 %, po odliczeniu powiązanej 

rezerwy z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego w przypadku spełnienia 

warunków określonych w art. 38 ust. 

3) 

  
art. 36 ust. 1 lit. c, 

art. 38, 48, art. 

470, art. 472 ust. 5 

 

Pułapy stosowane do uwzględniania rezerw w kapitale Tier II 

76 

Korekty z tytułu ryzyka kredytowego 

uwzględnione w kapitale Tier II w 

odniesieniu do ekspozycji objętych 

metodą standardową (przed 

zastosowaniem pułapu) 

  art. 62 

 

77 

Pułap uwzględniania korekt z tytułu 

ryzyka kredytowego w kapitale Tier II 

zgodnie z metodą standardową 

  art. 62 

 

78 

Korekty z tytułu ryzyka kredytowego 

uwzględnione w kapitale Tier II w 

odniesieniu do ekspozycji objętych 

metodą wewnętrznych ratingów 

(przed zastosowaniem pułapu) 

  art. 62 

 

79 

Pułap uwzględniania korekt z tytułu 

ryzyka kredytowego w kapitale Tier II 

zgodnie z metodą wewnętrznych 

ratingów 

  art. 62 

 

Instrumenty kapitałowe będące przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania (mających 

zastosowanie wyłącznie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 1 stycznia 2022 r.) 

80 

Bieżący pułap w odniesieniu do 

instrumentów w kapitale 

podstawowym Tier I będących 

przedmiotem ustaleń dotyczących 

wycofania 

  art. 484 ust. 3, art. 

486 ust. 2 i 5 

 

81 

Kwota wyłączona z kapitału 

podstawowego Tier I ze względu na 

pułap (nadwyżka ponad pułap po 

upływie terminów wykupu i 

zapadalności) 

  art. 484 ust. 4, art. 

486 ust. 3 i 5 
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82 

Bieżący pułap w odniesieniu do 

instrumentów dodatkowych w kapitale 

Tier I będących przedmiotem ustaleń 

dotyczących wycofania 

  art. 484 ust. 4, art. 

486 ust. 3 i 5 

 

83 

Kwota wyłączona z kapitału 

dodatkowego Tier I ze względu na 

pułap (nadwyżka ponad pułap po 

upływie terminów wykupu i 

zapadalności) 

  art. 484 ust. 4, art. 

486 ust. 3 i 5 

 

84 

Bieżący pułap w odniesieniu do 

instrumentów w kapitale Tier II 

będących przedmiotem ustaleń 

dotyczących wycofania 

  art. 484 ust. 5, art. 

486 ust. 4 i 5 

 

85 

Kwota wyłączona z kapitału Tier II ze 

względu na pułap (nadwyżka ponad 

pułap po upływie terminów wykupu i 

zapadalności) 

  art. 484 ust. 5, art. 

486 ust. 4 i 5 
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 Załącznik nr 7 

 do Polityki ujawnień w zakresie profilu  

ryzyka i poziomu kapitału 

 

 

Instrukcje wypełniania wzoru dotyczącego ujawniania informacji na temat funduszy 

własnych w okresie przejściowym 

1. Bank ujawnia w kolumnie A wzoru zatytułowanej "Dzień ujawnienia" kwotę 

związaną z pozycją oznaczoną w odpowiednim wierszu, w odniesieniu do której  

w kolumnie B zatytułowanej "Odniesienie do artykułu CRR" podano mające 

zastosowanie przepisy wykonawcze (przy czym "CRR" oznacza rozporządzenie (UE) 

nr 575/2013). Kwoty ujawnione w kolumnie A odzwierciedlają regulacyjną pozycję 

kapitałową instytucji w dniu ujawnienia w okresie przejściowym i są pomniejszone  

o korekty regulacyjne, które wprowadzano stopniowo do dnia ujawnienia. 

2. Bank ujawnia w widocznych komórkach kolumny C zatytułowanej "Kwoty ujęte 

przed przyjęciem CRR lub kwota rezydualna określona w CRR" kwotę związaną  

z pozycją oznaczoną w odpowiednim wierszu, w odniesieniu do której w kolumnie B 

zatytułowanej "Odniesienie do artykułu CRR" podano mające zastosowanie przepisy 

wykonawcze (przy czym "CRR" oznacza rozporządzenie (UE) nr 575/2013). 

Ujawnione kwoty odzwierciedlają kwotę rezydualną korekty regulacyjnej, która (i) 

zgodnie z krajowymi środkami transpozycji będzie miała nadal zastosowanie  

do części kapitału regulacyjnego, innej niż część, w odniesieniu do której korektę 

należy przeprowadzić po zakończeniu okresu przejściowego, lub która (ii)  

w przeciwnym razie nie podlega odliczeniu w dniu ujawnienia. 

3. Na zasadzie odstępstwa od akapitu 2, w wierszach 26a, 26b, 41a-41c, 56a-56c i 59a 

oraz we wszystkich wierszach powiązanych z nimi Bank ujawnia w kolumnie A 

informacje na temat kwoty rezydualnej korekty regulacyjnej, o której mowa  

w akapicie 3, uwzględnionej odpowiednio przy obliczaniu kapitału podstawowego 

Tier I, kapitału dodatkowego Tier I, kapitału Tier II oraz łącznego kapitału. 

4. W odniesieniu do niezrealizowanych strat i zysków wycenianych według wartości 

godziwej, o których mowa w art. 467 i 468 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, Bank 

ujawnia kwotę wyłączoną z kapitału podstawowego Tier i zgodnie z art. 467 i 468  

w kolumnie A wiersz 26a. Bank wprowadza dodatkowe wiersze odnoszące się do tego 

wiersza, aby doprecyzować charakter aktywów lub zobowiązań, takich jak 

instrumenty udziałowe lub dłużne, w odniesieniu do których niezrealizowane straty 

lub zyski są wyłączone z kapitału podstawowego Tier I. 

5. W odniesieniu do odliczeń od kapitału podstawowego Tier I, o których mowa  

w art. 469 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, Bank ujawnia kwoty podlegające 

odliczeniu w kolumnie A, a kwoty rezydualne w kolumnie C w wierszach 

odnoszących się do pozycji odliczeń. Kwoty rezydualne podlegające odliczeniu 

zgodnie z art. 472 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 ujawnia się również w wierszu 

41a (i kolejnych) w odniesieniu do kwoty podlegającej odliczeniu od kapitału 

dodatkowego Tier I oraz w wierszu 56a w odniesieniu do kwoty podlegającej 

odliczeniu od kapitału Tier II. Bank wprowadza dodatkowe wiersze odnoszące się  

do wierszy 41a i 56a, aby doprecyzować odpowiednie pozycje ujmowane w ten 

sposób. 

6. W odniesieniu do odliczeń od kapitału dodatkowego Tier I, o których mowa  

w art. 474 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, Bank ujawnia kwoty podlegające 

odliczeniu w kolumnie A, a kwoty rezydualne w kolumnie C w wierszach 

odnoszących się do pozycji odliczeń. Kwoty rezydualne podlegające odliczeniu 

zgodnie z art. 475 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 ujawnia się również w wierszu 
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56b w odniesieniu do kwoty podlegającej odliczeniu od kapitału Tier II. Bank 

wprowadza dodatkowe wiersze odnoszące się do wiersza 56b, aby doprecyzować 

odpowiednie pozycje ujmowane w ten sposób. 

7. W odniesieniu do odliczeń od kapitału Tier II, o których mowa w art. 476 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013, Bank ujawnia kwoty podlegające odliczeniu  

w kolumnie A, a kwoty rezydualne w kolumnie C w wierszach odnoszących się  

do pozycji odliczeń. Kwoty rezydualne podlegające odliczeniu zgodnie z art. 477 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013 ujawnia się również w wierszu 41c w odniesieniu 

do kwoty podlegającej odliczeniu od dodatkowego kapitału Tier I. Bank wprowadza 

dodatkowe wiersze odnoszące się do wiersza 41c, aby doprecyzować odpowiednie 

pozycje ujmowane w ten sposób. 

8. W odniesieniu do udziałów mniejszości Bank ujawnia w kolumnie A w wierszu 5 

sumę udziałów mniejszości kwalifikujących się jako kapitał podstawowy Tier I 

zgodnie z częścią drugą tytuł II rozporządzenia (UE) nr 575/2013 oraz udziały 

mniejszości, które kwalifikowałyby się jako rezerwy skonsolidowane, o których 

mowa w art. 479 i 480 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. Bank ujawnia także w 

kolumnie C w wierszu 5 udziały mniejszości, które kwalifikowałyby się jako rezerwy 

skonsolidowane, o których mowa w art. 479 i 480 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

9. W odniesieniu do filtrów i odliczeń, o których mowa w art. 481 rozporządzenia (UE) 

nr 575/2013, Bank ujawnia w kolumnie A kwotę korekt, które należy uwzględnić  

w kapitale podstawowym Tier I, kapitale Tier I oraz kapitale Tier II lub odjąć  

od kapitału podstawowego Tier I, kapitału Tier I oraz kapitału Tier II, odpowiednio  

w wierszach 26b, 41c oraz 56c. Bank uwzględnia dodatkowe wiersze odnoszące się  

do wierszy 26b, 41c i 56c, aby doprecyzować odpowiednie pozycje ujmowane w ten 

sposób. 

10. Kwoty rezydualne odnoszące się do odliczeń od kapitału podstawowego Tier I, 

dodatkowego kapitału Tier I oraz kapitału Tier II, ważone ryzykiem zgodnie  

z art. 470, 472, 475 i 477 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, ujawnia się w kolumnie A  

w wierszu 59a. Ujawniana kwota jest kwotą ważoną ryzykiem. 

 

 

 


