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I. Informacje ogólne 
 
Niniejsza informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału dotyczy 
 
Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim z siedzibą w Kaliszu Pomorskim ul. 
Wolności 8 
 
W 2019 roku Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim prowadził działalność poprzez:  

a. Centralę – w Kalisz Pomorskim, ul. Wolności 8,  
b. Oddział – w Kaliszu Pomorskim ul Wolności 8, 
c. Oddział - w Złocieńcu, ul. Mirosławiecka 3,  
d. Filie - w Kaliszu Pomorskim, ul. Sikorskiego 9, 

 w Złocieńcu, ul. Obr. Westerplatte 3, 
  w Złocieńcu, ul. Kręta 16a, 
  w Wierzchowie, ul. Parkowa 2 
 w Wierzchowie, ul. Długa 29. 
 

Bank jest Uczestnikiem Systemu Ochrony SGB, którego głównym celem jest 
zapewnianie płynności i wypłacalności. 
Z uczestnictwa w Systemie wynikają korzyści – między innymi dostęp do środków 
pomocowych w sytuacjach zagrożenia płynności lub wypłacalności, oraz obowiązki, do 
których należy m.in. stosowanie systemu limitów ustalonych w Systemie oraz 
poddawanie się działaniom prewencyjnym podejmowanym przez jednostkę zarządzającą 
Systemem. 
 

 
II. Cele i strategie zarządzania rodzajami ryzyka uznanymi przez Bank za 

istotne 
 

Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim zarządza rodzajami ryzyka uznanymi za istotne 
zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi regulacjami w tym zakresie. Na system 
zarządzania każdym ryzykiem składa się:  

a. procedury opisujące zasady zarządzania ryzykiem,  
b. identyfikacja, pomiar i monitorowanie ryzyka,  
c. system limitów ograniczających ryzyko,  
d. system informacji zarządczej,  
e. odpowiednio dostosowana organizacja procesu zarządzania.  

 
System zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim 
zorganizowany jest adekwatnie do charakteru, skali i złożoności prowadzonej 
działalności przy uwzględnieniu strategicznych celów Banku, w tym strategii zarządzania 
poszczególnymi rodzajami ryzyka uwzględniającej tolerancję na ryzyko określoną przez 
Bank. 
 
Do rodzajów ryzyka uznanych przez Bank Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim za 
istotne w 2019 roku, zaliczone zostały:  

a. ryzyko kredytowe, 
b. ryzyko operacyjne, 
c. ryzyko walutowe, 
d. ryzyko koncentracji, 
e. ryzyko płynności, 
f. ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym, 
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g. ryzyko kapitałowe, 
h. ryzyko braku zgodności. 
i. inne ryzyka uznane przez Bank za istotne na podstawie Strategii zarządzania  

i planowania kapitałowego. 
 
1. Cele dla istotnych rodzajów ryzyka oraz sposób ich realizacji  
 
1) Ryzyko kredytowe(w tym koncentracji, detalicznych ekspozycji kredytowych oraz ekspozycji 

kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, ekspozycji nieobsługiwanych i restrukturyzowanych) 
 
Cele strategiczne w zakresie ryzyka kredytowego obejmują1: 

1) wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem kredytowym zapewniającego stabilny 
rozwój optymalnego jakościowo portfela kredytowego; 

2) utrzymywanie jakości portfela kredytowego Banku, wyrażonej udziałem 
kredytów zagrożonych2 w kredytach ogółem na poziomie nie wyższym od 9%; 

3) utrzymywanie pokrycia rezerwami celowymi i odpisami na odsetki należności 
zagrożonych3 od podmiotów sektora niefinansowego i instytucji rządowych lub 
samorządowych na poziomie co najmniej 33%; 

4) identyfikacja oraz maksymalne ograniczenie zagrożenia utraty płynności oraz 
wypłacalności dłużnika poprzez właściwą identyfikację, administrowanie  
i zarządzanie ekspozycjami nieobsługiwanymi i restrukturyzowanymi; 

5) ograniczanie ryzyka utraty wartości aktywów, wynikającego z pozostałych (poza 
kredytami) aktywów Banku. 

 
Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 

1) stosowanie odpowiednich standardów zawartych w regulacjach kredytowych, 
w szczególności dotyczących oceny zdolności kredytowej klientów Banku 
oraz prowadzenia monitoringu kredytów; 

2) ustanawianie skutecznych i adekwatnych do ponoszonego ryzyka zabezpieczeń 
spłaty kredytów, w szczególności: weryfikacja ich wartości i płynności, zarówno 
podczas oceny wniosku kredytowego, jak i w ramach prowadzonego monitoringu, 
ograniczanie ryzyka prawnego w procesie ustanawiania zabezpieczeń; 

3) prowadzenie monitoringu kredytowego; 
4) inwestowanie nadwyżek zgromadzonych środków na lokatach w Banku 

Zrzeszającymlub za pośrednictwem Banku Zrzeszającego w innych instrumentach 
finansowych w ramach limitów ustanowionych przez System Ochrony SGB; 
Bank zakłada, że maksymalna kwota instrumentów finansowych, innych niż 
wyemitowane przez Skarb Państwa lub NBP nie może przekroczyć 12% funduszy 
własnych Banku; 

5) utrzymywanie w bilansie Banku tylko portfeli aktywów o charakterze 
bankowym4; 

6) utrzymywanie aktywów obciążonych najwyższym ryzykiem kredytowym, tj. 
portfela kredytów podmiotów niefinansowych na poziomie maksymalnym70% 

                                                           
1Wskazane cele obejmują ryzyko wynikające ze wszystkich aktywów Banku 
2Według wartości bilansowej brutto dla należności podmiotów niefinansowych i JST. 
3Według wartości bilansowej brutto. 
4Aktywa o charakterze bankowym stanowią aktywa, nie wynikające z działalności handlowej (zgodnie  
z definicją zawartą w art. 92 CRR). 
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ich udziału w sumie bilansowej powiększonej o zobowiązania pozabilansowe 
udzielone dotyczące finansowania5; 

7) dostarczanie Zarządowi Banku informacji o poziomie ryzyka kredytowego 
umożliwiających podejmowanie ostrożnościowych, zasadnych decyzji 
dotyczących działalności kredytowej Banku. 

 
Cele strategiczne w zakresie ryzyka koncentracji obejmują: 

1) utrzymywanie umiarkowanie zdywersyfikowanego portfela kredytowego  
w zakresie uwarunkowanym terenem działania Banku; 

2) bezwzględne przestrzeganie limitów dużych ekspozycji określonych w CRR. 
 
Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 

1) angażowanie się Banku w branże, w których obsłudze Bank posiada wieloletnie 
doświadczenie oraz ustalanie limitów koncentracji w pojedyncze branże; 

2) ograniczeniełącznej kwoty dużych ekspozycji do poziomu 250% uznanego 
kapitału  

3) ograniczanie ryzyka koncentracji w ten sam rodzaj zabezpieczeniaw postaci 
hipoteki poprzez opracowanie i stosowanie odpowiednich standardów 
postępowania dotyczących zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych 
zabezpieczonych hipotecznie; 

4) ograniczenie łącznej kwoty istotnych ekspozycji do poziomu 240% uznanego 
kapitału. 

 
Cele strategiczne w zakresie ryzyka związanego z udzielaniem kredytów 
zabezpieczonych hipotecznie obejmują: 

1) wdrożenie, weryfikacja i aktualizacja zasad zarządzania ryzykiem w obszarze 
związanym z ekspozycjami zabezpieczonymi hipotecznie, które będą 
uwzględniały w sposób adekwatny do skali prowadzonej działalności zapisy 
dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi 
zabezpieczonymi hipotecznie; 

2) prowadzenie działalności w zakresie związanym z udzielaniem kredytów 
zabezpieczonych hipotecznie mającej na celu utrzymanie zaangażowania 
na nieistotnym poziomie; 

3) utrzymywanie udziału portfela kredytów zagrożonych zabezpieczonych 
hipotecznie na poziomie nie wyższym od 8% całego portfela kredytów 
zabezpieczonych hipotecznie; 

4) zaangażowanie się w ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie 
maksymalnie do 85% ich udziału w portfelu kredytowym. 

 
Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 

1) udzielanie kredytów zabezpieczonych hipotecznie, tym klientom detalicznym 
w przypadku których poziom relacji wydatków związanych z obsługą zobowiązań 
kredytowych i innych niż kredytowe zobowiązań finansowych do dochodów tych 
klientów (wskaźnik DtI6) nie przekracza poziomów 50% dla dochodu nie 
przekraczającego przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia netto w gospodarce 
lub 65%  dla dochodu przekraczającego przeciętne kwartalne wynagrodzenie 
netto w gospodarce. 

                                                           
5Definicja portfela została określona w zasadach zarządzania ryzykiem kredytowym; wartość portfela 
uwzględnia pomniejszenia o rezerwy celowe (w zasadach wartość portfela została określona jako suma 
nominalnych wartości kapitału) 
6Definicja wskaźnika DtI znajduje się w procedurze szczegółowej dotyczącej zarządzania ryzykiem 

detalicznych ekspozycji kredytowych. 
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2) stosowanie limitów LtV7, na maksymalnym poziomie8: 
a) 80%- przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na 

nieruchomościach mieszkalnych, 
b) 90%-przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na 

nieruchomościach mieszkalnych, gdy część ekspozycji przekraczająca 80% 
LtV jest odpowiednio ubezpieczonalub kredytobiorca przedstawił dodatkowe 
zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym lub 
poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach 
wartościowych Skarbu Państwa lub NBP, 

c) 75%- w przypadku ekspozycji kredytowej zabezpieczonej na nieruchomości 
komercyjnej; 

d) 80%- w przypadku ekspozycji kredytowej zabezpieczonej na nieruchomości 
komercyjnej, gdy część ekspozycji przekraczająca 75% LtV jest odpowiednio 
ubezpieczona lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie w 
formie blokady środków na rachunku bankowym lub poprzez zastaw na 
denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu 
Państwa lub NBP; 

e) wskaźniki wymienione w lit. a-d ulegają obniżeniu o 5 p.p. jeżeli  długość 
okresu zaangażowania Banku w finansowanie ekspozycji kredytowej 
przekracza 20 lat 

 
3) kierowanie oferty kredytów hipotecznych głównie do klientów detalicznych, 

preferowanie zabezpieczeń hipotecznych w postaci nieruchomości mieszkalnych, 
stosowanie maksymalnego okresu kredytowania 30 lat. 

4) stosowanie ostrożnego podejścia do wycen nieruchomości, m.in. poprzez: 
a) dokonywanie weryfikacji wycen przez pracowników posiadających 

odpowiednie przeszkolenie; 
b) zlecanie ponownych wycen, jeżeli w ocenie Banku wartość nieruchomości 

obniżyła się o 10%i jeżeli zabezpieczenia ekspozycji Banku na tej 
nieruchomości pomniejszają podstawę naliczania rezerw celowych i odpisów 
aktualizujących dotyczących odsetek; 

 
Cele strategiczne w zakresie ryzyka detalicznych ekspozycji kredytowych obejmują: 

1) wdrożenie, weryfikacja i aktualizacja zasad zarządzania ryzykiem w obszarze 
związanym z detalicznymi ekspozycjami kredytowymi, które będą uwzględniały 
w sposób adekwatny do skali prowadzonej działalności zapisy dobrych praktyk 
w zakresie zarządzania detalicznymi ekspozycjami kredytowymi; 

2) prowadzenie działalności w zakresie związanym z udzielaniem detalicznych 
ekspozycji kredytowych mającej na celu utrzymanie zaangażowania na 
nieistotnym poziomie; 

3) utrzymywanie udziału portfela detalicznych ekspozycji zagrożonych na poziomie 
nie wyższym od 5% całego portfela detalicznych ekspozycji kredytowych; 

                                                           
7Sposób obliczania wskaźnika LtV został szczegółowo opisany w procedurze szczegółowej dotyczącej 
zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowychzabezpieczonych hipotecznie. 
8Dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomości mieszkalnej: 

- powstałych w okresie do 31 grudnia 2014 r. poziom wskaźnika LtV nie powinien przekraczać 95%, 
- powstałych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. poziom wskaźnika LtVnie powinien 

przekraczać 90%, 
- powstałych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. poziom wskaźnika LtV nie powinien 

przekraczać: 85% lub 90% w przypadku, gdy część ekspozycji przekraczająca 85% LtV jest odpowiednio 
ubezpieczona, lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na 
rachunku bankowym lub poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach 
wartościowych Skarbu Państwa lub NBP.  
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4) zaangażowanie się w detaliczne ekspozycje kredytowe maksymalnie do 15% ich 
udziału w portfelu kredytowym. 

 
Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 

1) przyjęcie maksymalnego okresu kredytowania dla detalicznych ekspozycji 
kredytowych na 10lat; 

2) udzielanie kredytów detalicznych tym klientom w przypadku których poziom 
relacji wydatków związanych z obsługą zobowiązań kredytowych i innych niż 
kredytowe zobowiązań finansowych do dochodów tych klientów (wskaźnik DtI9) 
nie przekracza50% dla dochodu nie przekraczającego przeciętnego kwartalnego 
wynagrodzenia netto w gospodarce lub 65%   dla dochodu przekraczającego 
przeciętne kwartalne wynagrodzenie netto w gospodarce 

 
Celem strategicznym zarządzania ekspozycjami nieobsługiwanymi  
i restrukturyzowanymi jest zapewnienie w średnim terminie realizacji celów związanych 
z oczekiwanym poziomem portfela zagrożonego oraz poziomem rezerw celowych 
Banku, zgodnie z wymogami IPS-SGB oraz założeniami planu finansowego Banku.  

 
2) Ryzyko operacyjne 

Cele strategiczne w zakresie ryzyka operacyjnego obejmują: 
1) optymalizację efektywności gospodarowania poprzez zapobieganie  

i minimalizowanie strat operacyjnych oraz wyeliminowanie przyczyn ich 
powstawania;  

2) racjonalizację kosztów; 
3) zwiększenie szybkości oraz adekwatności reakcji Banku na zdarzenia od niego 

niezależne; 
4) automatyzację procesów realizowanych w Banku, pozwalającą w sposób 

bezpieczny zredukować ryzyko wynikające z błędów ludzkich; 
5) wdrożenie efektywnej struktury zarządzania ryzykiem operacyjnym, w tym 

określenie ról i odpowiedzialności w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym. 
 
Celem strategicznym w zakresie ryzyka powierzania czynności podmiotom 
zewnętrznym, sklasyfikowanych jako outsourcing, jest powierzanie czynności w sposób 
zapewniający:  

1) ciągłe i niezakłócone ich działanie, zwłaszcza w przypadku powierzania funkcji 
krytycznych lub istotnych; 

2) brak niekorzystnego wpływu na: 
a) prowadzenie przez Bank działalności zgodnie z przepisami prawa,  
b) ostrożne i stabilne zarządzanie Bankiem,  
c) skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w Banku,  
d) możliwość wykonywania obowiązków przez biegłego rewidenta 

upoważnionego do  badania sprawozdań finansowych Banku, 
e) ochronę tajemnicy prawnie chronionej. 

 
Bank realizuje cele strategiczne poprzez opracowanie i wdrożenie: 

1) systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym, adekwatnego do profilu ryzyka 
Banku; 

2) systemu zarządzania zasobami ludzkimi, który pozwala na stworzenie kultury 
organizacyjnej wspierającej efektywne zrządzanie ryzykiem operacyjnym; 

                                                           
9 Definicja wskaźnika DtI znajduje się w procedurze szczegółowej dotyczącej zarządzania ryzykiem 

detalicznych ekspozycji kredytowych. 
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3) skutecznego systemu kontroli wewnętrznej pozwalającego na monitorowanie  
i korygowanie wykrytych nieprawidłowości (w szczególności w obszarach 
najbardziej narażonych na ryzyko); 

4) odpowiednich warunków technicznych (w tym technologicznych) wspierających  
w sposób bezpieczny działalność Banku i  przetwarzane przez niego informacje; 

5) procedur opisujących istniejące w Banku procesy, które regularnie są 
dostosowywane do zmieniających warunków otoczenia wewnętrznego  
i zewnętrznego; 

6) planów awaryjnych i planów zachowania ciągłości działania Banku. 
 

3) Ryzyko płynności 
Cele strategiczne w zakresie ryzyka płynności obejmują: 

1) zapewnienie finansowania aktywów i terminowego wykonywania zobowiązań   
w toku normalnej działalności Banku lub w innych warunkach, które można 
przewidzieć, bez konieczności poniesienia straty; 

2) zapobieganie powstania sytuacji kryzysowej, zwłaszcza z powodu czynników 
wewnątrzbankowych oraz posiadanie aktualnego i skutecznego planu awaryjnego 
na wypadek wystąpienia takiej sytuacji. 

 
Bank realizuje cele strategiczne poprzez opracowanie i wdrożenie: 

1) utrzymywanie przez Bank nadwyżki aktywów nieobciążonych na minimalnym 
poziomie stanowiącym zabezpieczenie na wypadek zrealizowania się scenariuszy 
warunków skrajnych płynności w „horyzoncie przeżycia” wynoszącym 30 dni 
(tolerancja ryzyka płynności); 

2) realizowanie strategii finansowania, o której mowa w ust. 3; 
3) pozyskiwanie depozytów o możliwie długich terminach wymagalności, tak aby 

Bank mógł otwierać po stronie aktywnej pozycje o dłuższym horyzoncie 
czasowym; 

4) utrzymywanie na bezpiecznym poziomie nadzorczych miar płynności, przy 
jednoczesnym minimalizowaniu kosztów z tym związanych; 

5) utrzymywanie wymogu pokrycia płynności (wskaźnika LCR) oraz stabilnego 
finansowania (wskaźnika NSFR) przynajmniej na  poziomie określonym w Planie 
Naprawy jako poziom ostrzegawczy; 

6) finansowanie na bezpiecznym poziomie kredytów10 powiększonych o majątek 
trwały przez depozyty powiększone o fundusze własne z zachowaniem limitu 
przyjętego  
w Systemie Ochrony; 

7) utrzymywanie płynnościowej struktury bilansu11na poziomie zapewniającym 
występowanie nadwyżki skumulowanych aktywów12 nad skumulowanymi 
pasywami13 w okresie do 1 roku oraz nadwyżki skumulowanych pasywów nad 
skumulowanymi aktywami w okresie powyżej 1 roku14; 

8) zapewnienie globalnej wypłacalności Banku, oznaczającej posiadanie 
skumulowanej luki płynności15(bez uwzględnienia zobowiązań pozabilansowych 

                                                           
10Wartość kredytów obliczona jako: kwota nominalna kapitału kredytu (dla kredytów w rachunkach bieżących 
jest to kwota wykorzystanego kapitału) minus nierozliczona prowizja minus rezerwa celowa oraz odpisy 
aktualizujące dotyczące odsetek. 
11Wyznaczonej w oparciu o zestawienie luki płynności, o którym mowa w obowiązujących w Banku zasadach 

zarządzania ryzykiem płynności. 
12Wraz ze zobowiązaniami pozabilansowymi otrzymanymi. 
13Wraz ze zobowiązaniami pozabilansowymi udzielonymi. 
14Kumulując aktywa i pasywa począwszy od ostatniego przedziału. 
15O której mowa w obowiązujących w Banku zasadach zarządzania ryzykiem płynności. 
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udzielonych i otrzymanych oraz funduszy własnych w pasywach) na poziomie 
nieujemnym16; 

9) dywersyfikacja źródeł finansowania poprzez ograniczanie udziału środków 
dużych deponentów; 

10) dążenie do podnoszenia stabilności źródeł finansowania głównie poprzez 
pozyskiwanie środków od gospodarstw domowych po akceptowalnej cenie oraz 
poprzez wydłużanie terminów wymagalności; 

11) identyfikacja wszelkich zagrożeń związanych z ryzykiem utraty płynności  
w zależności od stwierdzonego charakteru zagrożenia postępowanie według 
procedur awaryjnych określonych w obowiązujących w Banku  zasadach 
zarządzania ryzykiem płynności. 

 
4) Ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym 

Cele strategiczne w zakresie ryzyka stopy procentowej obejmują: 
1) optymalizację wyniku odsetkowego w warunkach zmienności rynkowych stóp 

procentowych;  
2) ograniczanie negatywnego wpływu zmian stóp procentowych poprzez odpowiednie 

kształtowanie struktury aktywów i pasywów wrażliwych na zmiany stóp 
procentowych; 

3) utrzymywanie poziomu ryzyka w ramach ustanowionych limitów opisanych 
w wewnętrznej procedurze dotyczącej zasad zarządzania ryzykiem stopy 
procentowej, lecz nie więcej niż 27,5% annualizowanego wyniku odsetkowego dla 
ryzyka przeszacowania oraz7,5% annualizowanego wyniku odsetkowego dla 
ryzyka bazowego. 

 
Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 

1) ograniczenie ryzyka stopy procentowej tylko do portfela bankowego i tylko do 
pozycji wynikających z produktów bilansowych; 

2) ograniczenie kwoty pozycji wrażliwych na zmiany stóp procentowych  
z terminami przeszacowania powyżej 1 roku do maksymalnie 5 % sumy 
bilansowej; 

3) zmniejszanie ryzyka bazowego poprzez: 
a) stosowanie dla produktów klientowskich stóp bazowych w postaci stawek 

własnych Banku (w zakresie przewidzianym w przepisach prawa), 
b) oferowanie klientom produktów depozytowych, których oprocentowanie 

uzależnione byłoby od stawek rynkowych (stóp rynku międzybankowego); 
4) dążenie do wypracowywania jak największych przychodów pozaodsetkowych. 

 
5) Ryzyko walutowe 

Cele strategiczne w zakresie działalności walutowej obejmują: 
1) obsługę klientów Banku w zakresie posiadanych uprawnień walutowych; 
2) zapewnienie klientom Banku kompleksowej obsługi w zakresie prowadzenia 

rachunków walutowych bieżących i terminowych, obsługi kasowej, realizacji 
przelewów otrzymywanych i wysyłanych za granicę oraz wykonywania innych 
czynności obrotu dewizowego za pośrednictwem Banku Zrzeszającego; 

3) minimalizowanie ryzyka walutowego. 
Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 

                                                           
16 Oznacza to, że gdyby na dany moment Bank spieniężył wszystkie swoje aktywa to wystarczy środków na 
zaspokojenie wszystkich zobowiązań.  
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1) dążenie do utrzymania domkniętych indywidualnych pozycji walutowych, 
tak, aby pozycja walutowa całkowita nie przekroczyła 2% funduszy własnych 
Banku; 

2) prowadzenie transakcji wymiany walut z Bankiem Zrzeszającym polegających 
na zagospodarowywaniu nadwyżek środków walutowych oraz domykaniu 
otwartych pozycji walutowych Banku; transakcje walutowe nie mają charakteru 
spekulacyjnego; 

3) utrzymywanie poziomu aktywów płynnych w walutach obcych, które zaspokoją 
wypływy netto w danej walucie obcej; 

4) podnoszenie kwalifikacji kadry oraz ścisłą współpracę w tym zakresie z Bankiem 
Zrzeszającym; 

5) niedokonywanie transakcji w walutach niewymienialnych. 
 
6) Ryzyko kapitałowe 

Bank zobowiązany jest do utrzymania: 
1) kapitału założycielskiego w wysokości nie niższej niż równowartość 1.000.000 

euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank 
Polski, obowiązującego w dniu sprawozdawczym; 

2) utrzymanie sumy funduszy własnych na poziomie nie niższym niż wyższa  
z następujących wartości: 
a) kapitał regulacyjny, 
b) kapitał wewnętrzny; 

2) utrzymanie współczynników kapitałowych na poziomie co najmniej minimum 
regulacyjnego: 
a) współczynnik kapitału podstawowego Tier I – 4,5%, 
b) współczynnik kapitału Tier I – 6%, 
c) łączny współczynnik kapitałowy – 8%. 

3) po uwzględnieniu buforu kapitałowego: zabezpieczającego i ryzyka systemowego 
oraz okresów przejściowych a także dodatkowego bufora dla łącznego 
współczynnika kapitałowego Bank powinien posiadać współczynniki kapitałowe, 
o których mowa w ust.1 na poziomie co najmniej:  
a) współczynnik kapitału podstawowego Tier I: 10%; 
b) współczynnik kapitału Tier I: 11,5%; 
c) łączny współczynnik kapitałowy: 14,50%. 

Dodatkowo, poszczególne poziomy współczynników są powiększane o bufor 
antycykliczny17.  
W przypadku nie spełnienia współczynników kapitałowych powiększonych o bufor 
zabezpieczający, antycykliczny oraz ryzyka systemowego, Bank przygotowuje plan 
ochrony kapitału, który przedstawia Komisji Nadzoru Finansowego w terminie 5 dni 
roboczych od dnia, w którym stwierdził, że nie spełnia tego wymogu.  
 
Plan ochrony kapitału obejmuje: 

1) przewidywane przychody i wydatki oraz prognozowany bilans; 
2) środki mające na celu podwyższenie współczynników kapitałowych; 
3) plan podwyższenia funduszy własnych w celu podwyższenia współczynników 

kapitałowych do wymaganego poziomu i przewidywany okres, w jakim to 
nastąpi. 

Długoterminowe cele kapitałowe Banku obejmują: 
1) dążenie do zapewnienia odpowiedniej struktury oraz systematycznego wzrostu 

funduszy własnych, adekwatnych do skali i rodzaju prowadzonej działalności; 

                                                           
17Wskaźnik bufora antycyklicznego oraz bufora systemowego ustalany jest przez MF w drodze Rozporządzenia. 
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2) ograniczenie wyznaczania łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko do rodzajów 
ryzykaprzewidzianych przez przepisy prawa przy założeniu braku prowadzenia 
działalności handlowej; 

3) posiadanie minimalnej wielkości łącznego współczynnika kapitałowego  
na poziomie co najmniej 14,50%; 

4) posiadanie minimalnej wielkości współczynnika kapitału Tier I na poziomie   
co najmniej 11,50%;  

5) posiadanie minimalnej wielkości współczynnika kapitału podstawowego Tier I na 
poziomie co najmniej 10,00%; 

6)  obciążenie kapitałem wewnętrznym funduszy własnych na maksymalnym 
poziomie 92%18; tym samym posiadanie wewnętrznego współczynnika 
kapitałowego na minimalnym poziomie 8,42%19;  

7)  dążenie do takiej struktury funduszy Tier I, aby kapitał rezerwowy stanowił nie 
mniej niż 95%  kapitału Tier I; 

8)  dywersyfikacja funduszu udziałowego poprzez ograniczenie pakietu udziałów 
jednego członka do 5% funduszu udziałowego; zwiększenie pakietu udziałów 
powyżej 5% funduszu udziałowego wymaga zgody Spółdzielni20;  

9) przekazywanie na fundusze własne minimum 80% nadwyżki bilansowej; 
10) posiadanie zaangażowania w kapitał zakładowy (akcyjny) Banku Zrzeszającego 

na poziomie minimum 0,5% sumy bilansowej Banku21;  
11) ograniczenie jednostkowego zaangażowania kapitałowego w instytucjach 

finansowych,bankach krajowych, zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji 
w taki sposób, aby umniejszenie funduszy własnych Banku z tego tytułu nie 
stanowiło zagrożenia dla celów kapitałowych; 

12) nie angażowanie się kapitałowe w podmioty będące Uczestnikami Systemu 
Ochrony, za wyjątkiem Banku Zrzeszającego; 

13) utrzymywanie funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub 
konwersji w wysokości równej co najmniej poziomowi MREL. 

 
Podstawowym kryterium niezbędnym do wypłaty dywidendy jest brak otrzymania 
pisemnego wystąpienia KNF o przeznaczeniu całości zysku netto na zwiększenie funduszy 
własnych. 
Bank dopuszcza wypłacenie bez ograniczeń lub z ograniczeniami dywidendy w danym 
roku, po spełnieniu na koniec roku poprzedniego warunków określonych w publikowanym 
corocznie przez KNF stanowisku organu nadzoru w sprawie założeń polityki 
dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających oraz 
zakładów ubezpieczeń i reasekuracji. 

 
7) Ryzyko braku zgodności 

Cele strategiczne w zakresie ryzyka braku zgodności obejmują: 
1) zapewnienie działania Banku zgodnego z przepisami prawa, regulacjami 

wewnętrznymi  oraz standardami rynkowymi; 
2) zapewnienie zgodności regulacji wewnętrznych Banku z przepisami 

zewnętrznymi; 
3) dążenie i dbałość o: 

                                                           
18Wskaźnik jest sumą limitów alokacji kapitału, nie może być wyższy niż 100% tak aby Bank posiadał bufor 
bezpieczeństwa. 
19Poziom ten oblicza się według wzoru: 

, ∗ ź  ś    
 

20Ograniczenie wynika z jednego z warunków KNF wydanego przy decyzji uznania Systemu Ochrony SGB. 
21Według stanu sumy bilansowej na koniec roku poprzedzającego przydział akcji nowej emisji. 
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a) wizerunek zewnętrzny Banku rozumiany jako instytucja zaufania 
publicznego, 

b) pozytywny odbiór Banku przez klientów, 
c) przejrzystość działań Banku wobec klientów, 
d) stworzenie kadry pracowniczej identyfikującej się z Bankiem, dobrze 

zorganizowanej wewnętrznie dla realizacji wspólnych celów wytyczonych 
przez Bank. 

Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 
1) identyfikację, ocenę, kontrolę, monitorowanie i raportowanie w zakresie ryzyka 

braku zgodności; 
2) projektowanie i wprowadzenie bazujących na ocenie ryzyka braku zgodności 

mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności; 
3) sprawne i skuteczne podejmowanie działań naprawczych w sytuacji 

zidentyfikowania braku zgodności; 
4) systematyczne podnoszenie kompetencji komórki ds. zgodności. 

 
 

2. Organizacja procesu zarządzania ryzykiem 
 

Funkcjonujący w Banku system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej jest 
zorganizowany na trzech niezależnych poziomach: 

1) na pierwszy poziom składa się zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej 
Banku; 

2) na drugi poziom składa się: 
a) zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powoływanych do 

tego stanowiskach lub komórkach organizacyjnych; 
b) działalność komórki do spraw zgodności i kontroli wewnętrznej; 

3) na trzeci poziom składa się działalność komórki audytu wewnętrznego, przy czym 
w związku uczestnictwem Banku w Systemie Ochrony, tę działalność wykonuje 
Spółdzielnia. 

Zarządzanie ryzykiem na drugim poziomie jest niezależne od zarządzania ryzykiem na 
pierwszym poziomie. 

 
Zgodnie zobowiązującą w Banku struktura organizacyjną: 

1) w ramach poziomu pierwszego funkcjonują następujące komórki organizacyjne  
i stanowiska w Oddziałach i Centrali Banku realizujące zadania operacyjne; 

2) w ramach poziomu drugiego funkcjonują następujące komórki organizacyjne  
i stanowiska:  
a) Zespół Ryzyk Bankowych, 
b) Stanowisko ds. zgodności i kontroli wewnętrznej, 
c) Osoby wskazane przez Zarząd Banku do prowadzenia kontroli wewnetrznej, 

 
Pracownicy/komórki organizacyjne odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem na drugim 
poziomie, wykonują zadania związane z identyfikacją, pomiarem lub szacowaniem, 
kontrolą, monitorowaniem oraz sprawozdawaniem każdego istotnego ryzyka. 

 
Rada Nadzorcza w systemie zarządzania ryzykiem sprawuje nadzór nad wprowadzeniem  
systemu zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem braku zgodności oraz ocenia jego 
adekwatność i skuteczność, w tym: 

1) zatwierdza, określony przez Zarząd, akceptowalny ogólny poziomu ryzyka oraz 
monitoruje jego przestrzeganie; 



12 
 

2) zatwierdza, przyjętą przez Zarząd, strategię zarządzania Bankiem oraz nadzoruje 
jej przestrzeganie; 

3) zatwierdza, przyjętą przez Zarząd Banku, strategię zarządzania ryzykiem oraz 
monitoruje jej przestrzeganie; 

4) sprawuje nadzór nad opracowaniem, przyjęciem i wdrożeniem procedur,  
na podstawie których funkcjonować ma w Banku system zarządzania ryzykiem; 
nadzoruje ich przestrzeganie; 

5) wybiera członków Zarządu posiadających odpowiednie kwalifikacje do 
sprawowania wyznaczonych im funkcji; 

6) monitoruje skuteczność czynności wykonywanych przez członków Zarządu  
w związku z realizacją ich zadań w zakresie systemu zarządzania Bankiem; 

7) sprawuje nadzór nad wykonywaniem przez członków Zarządu obowiązków,  
w tym w szczególności w ramach przypisanych im obowiązków na pierwszym 
poziomie idrugim poziomie w zakresie, systemu zarządzania ryzykiem i systemu 
kontroli wewnętrznej; 

8) określa zasady raportowania do Rady Nadzorczej o rodzajach i wielkości ryzyka  
w działalności, po uprzednim przedstawieniu propozycji przez Zarząd, w sposób 
umożliwiający nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem w Banku; 

9) zatwierdza zasady przeprowadzania testów warunków skrajnych w odniesieniu do 
poszczególnych rodzajów ryzyka, 

10) corocznie ocenia adekwatność i skuteczność systemu zarządzania ryzykiem. 
 

Zarząd w systemie zarządzania ryzykiem projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie, 
spójnego ze strategiązarządzania Bankiem, systemu zarządzania ryzykiem w tym: 

1) określa bieżącą i przyszłą gotowość Banku do podejmowania ryzyka; 
2) opracowuje i przyjmuje strategię zarządzania ryzykiem; 
3) odpowiada za opracowanie, przyjęcie i wdrożenie procedur dotyczących 

zarządzania oraz zapewnia wdrożenie planów w zakresie systemu zarządzania 
ryzykiem opracowuje i akceptuje politykę oraz zapewnia wdrożenie procedur; 
monitoruje ich przestrzeganie; 

4) odpowiada za oszacowanie kapitału wewnętrznego na poziomie zapewniającym 
pokrycie wszystkich istotnych rodzajów ryzyka; 

5) zapewnia strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu 
ponoszonego ryzyka i umożliwiającą skuteczne wykonywanie zadań, w tym: 
wprowadza podział realizowanych w Banku zadań, zapewniający niezależność 
zarządzania ryzykiem na pierwszym poziomie od zarządzania ryzykiem na 
drugim poziomie; 

6) nadzoruje zarządzanie ryzykiem na pierwszym i drugim poziomie; 
7) nadzoruje wielkość i profil ryzyka w Banku; 
8) ustanawia odpowiednie zasady raportowania, w tym zasady raportowania Zarządu 

do Rady Nadzorczej; ustanawia zasady raportowania przez jednostki 
organizacyjne, komórki organizacyjne oraz stanowiska organizacyjne Banku o 
rodzajach i wielkości ryzyka w działalności, w sposób umożliwiający 
monitorowanie poziomu ryzyka w Banku; 

9) wprowadza niezbędne korekty i udoskonalenia systemu zarządzania w przypadku 
zmiany wielkości i profilu ryzyka w działalności Banku oraz czynników otoczenia 
gospodarczego lub wykrycia nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu 
zarządzania; 

10) odpowiada za opracowanie, wprowadzenie oraz aktualizację polityki 
wynagrodzeń;  
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11) zatwierdza przyjęte rodzaje limitów oraz ich wysokość22.  
 

Zarządzanie ryzykiem w Banku realizowane jest przez poszczególnych członków Zarządu 
w ramach przypisanych im obowiązków,przy czym nadzór nad drugim poziomem 
zarządzania przypisany jest Prezesowi Zarządu. 
Zarządzanie ryzykiem jest zorganizowane w sposób umożliwiający zapobieganie 
konfliktom interesów pomiędzy pracownikami, czy też jednostkami organizacyjnymi 
Banku. 
Komórki organizacyjne Banku biorą udział w procesie zarządzania ryzykiem poprzez 
realizację celów zawartych w niniejszej strategii oraz zgodnie z regulaminem 
organizacyjnym Banku. 
Komórki organizacyjneuczestniczą w procesie zarządzania ryzykiem w ramach 
przypisanych im zadań w strukturze organizacyjnej Banku oraz w procedurach 
wewnętrznych, dotyczących zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. 
 

 
3. Metody pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka, stosowane limity ograniczające 

ryzyko, polityka stosowanych zabezpieczeń ograniczających ryzyko, opis innych 
metod ograniczania ryzyka stosowanych w Banku 
 

1) Ryzyko kredytowe 
 
Pomiar ryzyka kredytowego Bank dzieli na dwa poziomy: 

a) indywidualny 
b) portfelowy, 

w ramach których ryzyko jest mierzone odpowiednio poprzez: 
a) wycenę każdej ekspozycji i tworzenie rezerw celowych zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie tworzenia rezerw na 
ryzyko związane z działalnością banków 

b) dla portfela kredytowego: 
 ocenę struktury podmiotowej, rodzajowej i jakościowej portfela 

kredytowego, 
 ocenę poziomu wskaźnika kredytów zagrożonych, badanie udziału portfeli 

kredytów zagrożonych w podportfelach kredytowych, 
 ocenę udziału kredytów restrukturyzowanych w portfelu kredytowym, 
 ocenę wskaźnika Texas, w przypadku w którym wskaźnik kredytów 

zagrożonych (NPL) jest nie mniejszy niż 5%, 
 ocenę wielkości salda rezerw celowych w porównaniu wielkością wyniku  

na działalności bankowej i wielkością wyniku finansowego Banku, 
 ocenę stopnia pokrycia rezerwami celowymi kredytów zagrożonych, 
 ocenę wartości odzysku z zabezpieczeń oraz poziomu pokrycia kredytów 

zabezpieczeniami, 
 monitorowania kredytów, ich struktury, czynników ryzyka, 
 analizę ryzyka wynikającego z zaangażowań wobec podmiotów, o których 

mowa  
w art. 79a ustawy Prawo bankowe, 

 analizę ryzyka kredytowego z tytułu koncentracji, 
 ocenę skali stosowanych odstępstw od warunków kredytowania i ich 

wpływu na ryzyko,  

                                                           
22Poprzez zatwierdzenie zasad zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka istotnego, w których to zasadach 
są określane limity. 
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 przeprowadzaniu testów warunków skrajnych. 
 
Bank ogranicza ryzyko kredytowe poprzez: 

 prowadzenie odpowiedniej polityki kredytowej, w tym standardów 
kredytowych dotyczących oceny zdolności kredytowej, 

 stosowanie zabezpieczeń spłaty kredytów, 
 stosowanie systemu limitów, 
 posiadanie, aktualizowanie i testowanie awaryjnych planów kredytowych, 
 monitorowanie akceptowanego poziomu ryzyka (apetytu na ryzyko) 

okreslonego w obowiązującej w Banku strategii zarządzania ryzykiem w 
obszarze ryzyka kredytowego. 

 
2) Ryzyko operacyjne 

 
Pomiar ryzyka operacyjnego odbywa się z dwóch punktów widzenia: 

a) na podstawie incydentów/zdarzeń operacyjnych, które miały miejsce 
b) na podstawie oceny zdarzeń, które mogą zaistnieć/zdarzeń potencjalnych, 

w oparciu o: 
 „mapę ryzyka operacyjnego”, 
 testy warunków skrajnych, 
 Kluczowe Wskaźniki Ryzyka, 
 samoocenę ryzyka, 

 
Bank ogranicza ryzyko operacyjne poprzez: 

a) wdrożenie regulacji wewnętrznych opisujących realizowane w Banku 
procesy, systemy i oferowane Klientom produkty, 

b) wydawanie rekomendacji lub zaleceń, które pozwalają na zminimalizowanie 
ryzyka, 

c) stosowanie mechanizmów kontrolnych (m.in. wprowadzenie w Banku 
systemu zatwierdzania/akceptacji „na drugą rękę”, regularne 
przeprowadzanie kontroli wewnętrznych), 

d) transferowanie  ryzyka, 
e) stosowanie planów ciągłości działania, 
f) stosowanie systemu limitów, 
g) monitorowanie akceptowanego poziomu ryzyka (apetytu na ryzyko) 

okreslonego w obowiązującej w Banku strategii zarządzania ryzykiem  
w obszarze ryzyka operacyjnego. 

 
W Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim zinwentaryzowano procesy bankowe, do 
których przypisano właścicieli. Z pośród zinwentaryzowanych w Banku procesów 
wyznaczono procesy krytyczne z punktu widzenia ciągłości działania Banku oraz procesy 
kluczowe dla realizacji strategii Banku. Funkcjonujący w Banku plan utrzymania ciągłości 
działania, zapewnia szybkie wznowienie procesów bankowych poprzez odtworzenie w 
pierwszej kolejności najważniejszych funkcji biznesowych realizowanych przez Bank w 
przypadku zaistnienia poważnej awarii lub katastrofy.  
Ryzyko operacyjne monitorowane jest we wszystkich obszarach działania Banku,  
z zastosowaniem mechanizmów zapewniających szybkie wykrycie i weryfikację słabości 
występujących w systemie zarządzania ryzykiem operacyjnym. 
  
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego wyliczany jest w Banku metodą 
podstawowego wskaźnika (BIA), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych 



15 
 

dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE)  
nr 648/2012. 

 
3) Ryzyko płynności  

 
Bank zarządza, w tym mierzy ryzyko płynności w trzech horyzontach czasowych: 

a) płynności dziennej, 
b) płynności krótkoterminowej (do 30 dni) – stosując przepływy pieniężne, 
c) płynności strukturalnej (wynikającej z wszystkich aktywów, pasywów  

i pozycji pozabilansowych, w tym płynności średnio- i długoterminowej) – 
stosując: 

 ocenę stabilności źródeł finansowania działalności Banku, w tym zwłaszcza 
depozytów (m.in. ustalenie poziomu osadu, uzależnienie od finansowania 
dużych deponentów, osób wewnętrznych, jednostek samorządu 
terytorialnego), 

 zestawienie urealnionych terminów płatności aktywów, pasywów  
i zobowiązań pozabilansowych – Lukę płynności, 

 analizę wskaźników płynnościowych, 
 ocenę poziomu aktywów płynnych, 
 testy warunków skrajnych. 

 
Bank ogranicza ryzyko płynności poprzez: 

 stosowanie systemu limitów, 
 monitorowanie i reagowanie na sygnały wczesnego ostrzegania, 
 utrzymywanie aktywów nieobciążonych zabezpieczających sytuację 

kryzysową w określonym „horyzoncie przeżycia” wynoszącym 30 dni, 
 posiadanie, aktualizowanie i testowanie awaryjnych planów płynności, 
 uczestniczenie w Systemie Ochrony SGB, które zapewnia w uzasadnionych 

przypadkach pomoc płynnościową z Funduszu Pomocowego, 
 utrzymywanie Minimum Depozytowego w Banku Zrzeszającym, 
 monitorowanie akceptowanego poziomu ryzyka (apetytu na ryzyko) 

okreslonego w obowiązującej w Banku strategii zarządzania ryzykiem  
w obszarze ryzyka płynności. 

 
Bank dywersyfikuje źródła finansowania poprzez: 

 ograniczanie depozytów dużych deponentów, 
 różne terminy wymagalności depozytów, 
 różny charakter depozytów: depozyty terminowe i bieżące. 

 
Zarządzanie ryzykiem płynności zostało podzielone na dwa poziomy: 

 zarządzania ryzykiem w działalności operacyjnej, w ramach którego: 
 Zespół Finansowo - Księgowy odpowiada za zarządzanie płynnością 

krótkoterminową 
 Oddziały Banku odpowiadają za gromadzenie depozytów i udzielania 

kredytów 
 zarządzanie poziomem ryzyka, w ramach którego Zespół Ryzyk Bankowych 

odpowiada za identyfikację, pomiar, kontrolę i sprawozdawanie. 
 

Głównym źródłem finansowania działalności Banku są depozyty podmiotów 
niefinansowych, ich łączna kwota powinna stanowić co najmniej 75% pasywów ogółem. 
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Bank posiada i aktualizuje w okresach rocznych plan pozyskiwania i utrzymywania 
depozytów. 
Bank dostosowuje skalę działania do możliwości zapewnienia stabilnego finansowania. 
Bank zakłada możliwość pozyskiwania dodatkowym źródeł środków z Banku 
Zrzeszającego na zasadach i w zakresie możliwości Banku Zrzeszającego; 
W sytuacji awaryjnej, dodatkowym źródłem finansowania mogą być środki uzyskane  
w ramach Minimum Depozytowego lub Funduszu Pomocowego na zasadach określonych  
w Umowie Systemu Ochrony SGB, a także pozyskanie kredytu refinansowego  
w Narodowym Banku Polskim. 

 
Bank jest członkiem Zrzeszenia SGB oraz Uczestnikiem Systemu Ochrony SGB.  
W związku z tym, zarządzanie ryzykiem płynności odbywa się zgodnie z zasadami 
ustalonymi w Zrzeszeniu i Systemie. 
Bank Zrzeszający realizuje następujące zadania: 

1) prowadzenie rozliczeń pieniężnych Banków Spółdzielczych, 
2) zabezpieczanie Banków Spółdzielczych przed ryzykiem związanym  

z zakłóceniami w realizacji rozliczeń międzybankowych, 
3) zabezpieczanie płynności śróddziennej dla Banków Spółdzielczych, 
4) prowadzenie rachunków bieżących Banków Spółdzielczych, 
5) udzielanie kredytów w rachunku bieżącym Bankom Spółdzielczym zgodnie  

z regulacjami wewnętrznymi Banku Zrzeszającego, 
6) gromadzenie nadwyżek środków Banków Spółdzielczych, 
7) prowadzenie rachunków Minimum Depozytowego, 
8) utrzymywanie aktywów płynnych stanowiących pokrycie środków Minimum 

Depozytowego, 
9) wyznaczanie i utrzymywanie zagregowanego wymogu pokrycia płynności (LCR), 
10) pośredniczenie w zakupie przez Banki Spółdzielcze papierów wartościowych  

w ramach limitów ustalonych przez Spółdzielnię, 
11) przeprowadzanie „zagregowanych” testów warunków skrajnych i awaryjnych 

planów płynności, 
12) wsparcie Banków Spółdzielczych w zakresie narzędzi analitycznych służących 

pomiarowi ryzyka płynności, w tym wyznaczanie krzywej krańcowego kosztu 
finansowania. 

 
Jednostka zarządzająca Systemem Ochrony realizuje następujące zadania: 

1) udzielanie pomocy płynnościowej Uczestnikom, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w Systemie Ochrony, 

2) wyznaczanie minimalnego zasobu aktywów płynnych w Systemie Ochrony (m.in. 
poprzez aktualizację kwoty Minimum Depozytowego), 

3) ustalanie limitów ryzyka płynności w Systemie Ochrony; 
4) monitorowanie poziomu płynności Uczestników na zasadzie indywidualnej  

i zagregowanej, 
5) prowadzenie wymiany informacji o ryzyku płynności pomiędzy Uczestnikami, 
6) opracowanie procedur wzorcowych dotyczących zarządzania ryzykiem płynności. 

 
Nadwyżki środków niewykorzystane na działalność kredytową lub nie przeznaczone przez 
Bank na zakup innych aktywów (w tym aktywów płynnych) gromadzi Bank Zrzeszający. 
Bank może w inny sposób zagospodarować nadwyżkę środków tylko za zgodą Banku 
Zrzeszającego. 
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Bank wykorzystuje wyniki testów warunków skrajnych do: planowania awaryjnego, 
wyznaczania poziomu limitów, szacowania kapitału wewnętrznego, zmiany polityki 
płynnościowej Banku. 
Awaryjne plany płynności zostały zintegrowane z testami warunków skrajnych poprzez 
wykorzystywanie testów warunków skrajnych jako scenariuszy uruchamiających awaryjny 
plan płynnościowy. 

 
W celu utrzymywania ryzyka płynności na odpowiednim poziomie oraz sprostania 
zapotrzebowaniom na środki płynne w sytuacjach kryzysowych Bank utrzymuje 
odpowiednią wielkość aktywów nieobciążonych lub dodatkowych źródeł finansowania, 
które mogą być natychmiast wykorzystywane przez Bank jako źródło środków płynnych. 
 
W ramach alternatywnych źródeł finansowania Bank wyróżnia: 

a) wykorzystania przyznanych linii kredytowych, 
b) pozyskania niezabezpieczonego finansowania z Banku Zrzeszającego, 
c) pozyskania pożyczki płynnościowej ze Spółdzielni. 

 
 

4) Ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym 
 
Bank mierzy ryzyko stopy procentowej dla dwóch istotnych rodzajów tego ryzyka: 

a) przeszacowania wynikającego z niedopasowania  terminów przeszacowania 
pozycji wrażliwych na zmiany stóp procentowych, 

b) bazowego spowodowanego niedoskonałą korelacją zmian stóp 
referencyjnych, 

w oparciu o: 
 Lukę stopy procentowej, 
 ocenę wpływu zmian stóp procentowych na wynik finansowy Banku, 
 analizę wskaźników, 
 testy warunków skrajnych 

 
Bank ogranicza ryzyko stopy procentowej poprzez: 

a) stosowanie systemu limitów, 
b) dopasowywanie (w ramach możliwości) terminów przeszacowania aktywów  

i pasywów wrażliwych na zmianę stóp procentowych oraz stóp 
referencyjnych. 

 
Ryzyko stopy procentowej w Banku wynika głównie z niedopasowania terminów 
przeszacowania aktywów i pasywów wrażliwych na zmiany stóp procentowych oraz 
niedopasowania tych pozycji ze względu na stawki referencyjne. 
 
Bank dokonuje pomiaru ryzyka stopy procentowej dla produktów bilansowych wrażliwych 
na zmianę stóp procentowych (produkty pozabilansowe nie są w Banku oprocentowane). 
Pomiar ryzyka ma charakter całościowy i obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne  
i jest dokonywany w cyklu miesięcznym. 
Podczas analizy ryzyka stopy procentowej Bank dokonuje pewnych założeń dotyczących 
depozytów o nieokreślonym terminie wymagalności jak również kredytów i ich 
przedterminowej spłacie. Jeśli chodzi o depozyty, których termin wymagalności jest 
nieokreślony, Bank bazuje na cyklicznym odnawianiu się tych depozytów (analiza 
stabilności tych pozycji), przyjmuje również założenie cyklicznego rolowania się 
depozytów. W procesie pomiaru ryzyka stopy procentowej Bank uwzględnia tendencję 
szybszej spłaty należności niż wynika to z pierwotnego (umownego) harmonogramu.  
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Na podstawie danych historycznych wyliczany jest wskaźnik wcześniejszej spłaty  
i uwzględniany jest podczas badania wpływu ryzyka opcji klienta. 
Wahania rynkowych stóp procentowych mają wpływ na zysk Banku zarówno w krótkim 
jak i średnim horyzoncie czasu, wpływając również na jego wartość ekonomiczną  
w perspektywie długoterminowej. 

 
5) Ryzyko walutowe 

 
Bank mierzy ryzyko walutowe w oparciu o: 

a) wyznaczanie pozycji walutowych 
b) ocenę wpływu zmian kursów walutowych na wynik finansowy Banku, 
c) analizę wskaźników, 
d) testy warunków skrajnych. 

 
Bank ogranicza ryzyko walutowe poprzez: 

a) stosowanie systemu limitów, 
b) domykanie pozycji walutowych. 

 
6) Ryzyko kapitałowe 

 
Bank mierzy ryzyko kapitałowe poprzez: 

a) wyznaczanie wymogów kapitałowych, w ramach kapitału regulacyjnego, 
b) szacowanie kapitału wewnętrznego na istotne rodzaje ryzyka, 
c) ocenę współczynników kapitałowych, 
d) ocenę relacji kapitału wewnętrznego w stosunku do funduszy własnych, 
e) dokonywanie testów warunków skrajnych. 

 
Bank ogranicza ryzyko kapitałowe poprzez: 

a) utrzymywanie odpowiedniego poziomu współczynników kapitałowych oraz 
relacji kapitału wewnętrznego w stosunku do funduszy własnych, 

b) posiadanie, aktualizowanie i testowanie awaryjnych planów kapitałowych, 
c) stosowanie limitów alokacji kapitału, 
d) monitorowanie akceptowanego poziomu ryzyka (apetytu na ryzyko) 

okreslonego w obowiązującej w Banku strategii zarządzania i planowania 
kapitałowego. 

 
Bank wyznacza kapitał wewnętrzny na wszystkie zidentyfikowane ryzyka istotne dla 
Banku, które nie zostały objęte wyznaczaniem kapitału regulacyjnego lub w ocenie Banku 
kapitał ten nie w pełni pokrywa ryzyko. 

 
W procesie szacowania kapitału wewnętrznego wykorzystywane są efekty pomiaru ryzyka, 
dokonywanego w oparciu o obowiązujące procedury w zakresie zarządzania 
poszczególnymi rodzajami ryzyka. 

 
Bank dokonuje agregacji wymogów kapitałowych na poszczególne rodzaje ryzyka uznane 
za istotne w oparciu o metodę minimalnego wymogu kapitałowego. 

 
Poziomem wyjściowym dla ustalenia kapitału wewnętrznego jest wyliczony regulacyjny 
wymóg kapitałowy. 

 
Bank wyznacza regulacyjny wymóg kapitałowy dla ryzyka: 

a) kredytowego, w oparciu o metodę standardową, 
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b) operacyjnego, w oparciu o metodę wskaźnika bazowego, 
c) walutowego w oparciu o metodę de minimis. 

 
Przy obliczaniu dodatkowych wymogów kapitałowych na poszczególne rodzaje ryzyka 
uznane za istotne przyjmuje się następujące założenia: 

1) kapitał wewnętrzny na poszczególne rodzaje ryzyka obliczany jest jako koszt lub 
utracony przychód (za wyjątkiem ryzyka koncentracji i ryzyka operacyjnego), 
który może się pojawić w wyniku zaistnienia sytuacji nieoczekiwanej; 

2) koszt lub utracony przychód, o którym mowa w pkt 1), obliczany jest na 
podstawie testów warunków skrajnych, które Bank przeprowadza dla 
poszczególnych rodzajów ryzyka uznanych za istotne; 

3) część lub całość kwoty, o której mowa w pkt 2), Bank może zabezpieczyć  
z wyniku finansowego zaplanowanego na dany rok obrotowy; 

4) poziom akceptowalnej straty lub utraconego przychodu (tzw. wskaźnik 
wrażliwości) Bank wyznacza raz do roku (jako procent funduszy własnych 
Banku; 

5) dodatkowym wymogiem kapitałowym dla poszczególnych rodzajów ryzyka (za 
wyjątkiem ryzyka koncentracji i ryzyka operacyjnego) jest kwota, o jaką koszt lub 
utracony przychód przekroczy akceptowalny poziom ryzyka, o którym mowa  
w pkt 4). 

 
Wyznaczając wymagany poziom kapitału wewnętrznego, z wykorzystaniem w/w metod, 
Bank:  

1) ocenia czy regulacyjny wymóg kapitałowy w pełni pokrywa ryzyko kredytowe, 
operacyjne i walutowe i jeżeli jest to konieczne, to, zgodnie z obowiązującymi  
w Banku Zasadami szacowania kapitału wewnętrznego, oblicza dodatkowy 
wymóg kapitałowy na te ryzyka; 

2) szacuje wymogi kapitałowe na pozostałe, istotne rodzaje ryzyka nie objęte 
wyznaczaniem regulacyjnych wymogów kapitałowych; 

3) wyznacza zagregowany kapitał wewnętrzny, stanowiący sumę wymogów,  
o których mowa w pkt 1 i 2. 

 
Celem strategicznym Banku w zakresie poziomu adekwatności kapitałowej jest 
utrzymywanie relacji kapitału wewnętrznego w stosunku do funduszy własnych na 
maksymalnym poziomie 92%. 

 
7) Ryzyko braku zgodności 

 
Ryzyko braku zgodności zostało uznane przez Bank jako ryzyko trudnomierzalne, stąd 
Bank ocenia ryzyko braku zgodności tylko poprzez szacowanie jakościowe. 
 
Szacowanie jakościowe odbywa się w dwóch wymiarach: 
1) oceny skutków zdarzeń, które mogą wystąpić (w ramach ryzyka operacyjnego); 
2) oceny skutków zdarzeń, których wystąpienie zostało zarejestrowane w oparciu  

o rejestr naruszeń compliance. 
 
 
4. Zasady wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Banku, zróżnicowanie 

wyboru, informacja o odpowiedniości 
 

Bank dokonuje oceny odpowiedniości członków Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie  
z „Polityką oceny odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu, członków Zarządu 
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oraz Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim” oraz „Polityką oceny 
odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej 
oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim”.  
 
Ocenę odpowiedniości członków Zarządu Banku dokonuje Rada Nadzorcza Banku, 
kierując się w wypadku powołania kandydata na Prezesa Zarządu opinią Banku 
Zrzeszającego oraz opinią Spółdzielczego Systemu Ochrony, o ile taka zostanie wydana. 
Przeprowadzane w Banku oceny odpowiedniości Członków Zarządu Banku obejmują 
ocenę wstępna przed powołaniem kandydata na członka Zarządu Banku i ocenę następczą 
w trakcie trwania kadencji dokonywaną nie póżniej niż w terminie  2 lat od dnia dokonania 
poprzedniej oceny. 
 
Ocenę odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku w odniesieniu do każdego kandydata  
i członka Rady Nadzorczej z osobna oraz w odniesieniu do Rady Nadzorczej jako 
kolegialnego organu dokonuje Zebranie Przedstawicieli . 
Przeprowadzane w Banku oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku  
i Rady Nadzorczej Banku jako organu kolegialnego obejmują ocenę i ocenę następczą  
w trakcie trwania kadencji dokonywaną co  2 lata. 

 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Zarząd Banku oraz Rada Nadzorcza Banku zgodnie  
z „Polityką oceny odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu, członków Zarządu 
oraz Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim” oraz „Polityką oceny 
odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej 
oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim” posiadają aktualne 
pozytywne oceny odpowiedniości potwierdzone stosownymi uchwałami odpowiednich 
organów Banku. 
 
Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim w 2019 roku pracował  
w niezmienionym 3 osobowym składzie.  
 
Ostatnia ocena odpowiedniości członków Zarządu miała miejsce dnia 29-03-2019 r. 
(Protokół Rady Nadzorczej Nr 2/2019 z dnia 29-03-2019 r.).  
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z arkuszami informacyjnymi stwierdziła, że każdy 
Członek Zarządu:  

a) posiada odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenie 
umożliwiające zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, w tym 
ryzyk istotnych, jak również realizację obowiązków wynikających  
z przepisów prawa, regulacji wewnętrznych i przyjętej Strategii działania do 
wypełnienia obowiązków przez poszczególnych Członków Zarządu Banku,  

b) jest w stanie podejmować odpowiednie decyzje dotyczące: modelu 
biznesowego w prowadzonej przez Bank działalności, gotowości do 
podejmowania akceptowalnego ryzyka i realizowanej Strategii, a także 
rynków, w których Bank funkcjonuje,  

c) posiada znajomość tych dziedzin, za które każdy Członek Zarządu Banku jest 
odpowiedzialny oraz umiejętności pozwalające na skuteczne zarządzanie 
Bankiem,  

d) cechuje się niezależnością osądu, cieszy się nieposzlakowaną reputacją, w 
swoich działaniach, postępuje uczciwie i etycznie oraz jest zdolna do 
poświęcenia wystarczającej ilości czasu na wykonanie swoich obowiązków  
w związku z powierzoną funkcją i ustalonym zakresem odpowiedzialności 
oraz posiada umiejętności pozwalające na przedstawienie swoich poglądów 
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oraz wpływania na proces podejmowania decyzji w ramach pracy Zarządu 
Banku.  

 
Rada Nadzorcza wystawiła pozytywne oceny indywidualne dla poszczególnych Członków 
Zarządu za rok 2018, przez podjęcie stosownych uchwał (numery uchwał od 14/2019 do 
16/2019 ).  
Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła pracę poszczególnych Członków Zarządu w 2018 
roku podejmując stosowne uchwały (od nr 14/2019 do nr 16/2019) – Prot. Nr 2/2019  
z dnia 29-03-2019 roku  
 
Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim w 2019 roku pracowała  
w 5 osobowym składzie.  
Ostatnia ocena dokonana była w 2019 roku (uchwały od nr 12/2019 do nr 16/2019 i miała 
miejsce dnia 10-05-2019 r. (Protokół Zebrania Przedstawicieli Nr 1/2019) za rok obrotowy 
2018.  
Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim po dokonaniu 
oceny indywidualnej poszczególnych członków Rady Nadzorczej, stwierdziło, że każdy 
Członek Rady Nadzorczej:  

a) posiada kwalifikacje, wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do 
pełnienia powierzonej funkcji,  

b) posiada nieposzlakowaną opinię, wykazuje się uczciwością i etycznością nie 
stwarzając zagrożenia dla utraty reputacji Banku,  

c) wykazuje niezależność osądu i jest niezależny,  
d) poświęca wystarczającą ilość czasu do wypełnienia obowiązków,  
e) daje rękojmię ostrożnego i stabilnego nadzorowania Bankiem, w tym 

prowadzenia działalności Banku z zachowaniem bezpieczeństwa wkładów  
i lokat w nim zgromadzonych.  

 
W ramach działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim 
funkcjonuje Komitet Audytu w 3 osobowym składzie, którego celem jest wykonanie 
obowiązków określonych w:  

a) ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich oraz nadzorze publicznym;  

b) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 
c) rozporządzeniu nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań 
finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 
2005/909/WE.  

 
5. System przepływu informacji w zakresie ryzyka stosowany w Banku 
 

System przepływu informacji w zakresie ryzyka dotyczy głównie istotnych rodzajów 
ryzyka i odbywa się zgodnie z wewnętrzną procedurą Banku. 
W ramach informacji zarządczej z obszaru każdego ryzyka sprawozdawane są: 

1) wyniki pomiaru ryzyka, w tym wyniki testów warunków skrajnych, 
2) informacja o realizacji przyjętych w Banku celów strategicznych (tolerancji / 

apetytu na ryzyko) oraz pozostałych limitów, 
3) wnioski dla Zarządu i Rady Nadzorczej. 

 
Raporty z zakresu zarządzania ryzykiem płynności pozwalają Zarządowi i Radzie 
Nadzorczej na m.in.:  

1) monitorowanie poziomu ryzyka, w tym przyjętych limitów; 



22 
 

2) kontrolę realizacji celów strategicznych; 
3) ocenę skutków podejmowanych decyzji; 
4) podejmowanie odpowiednich działań w celu ograniczania ryzyka. 

 
Co do zasady raporty dotyczące ryzyka płynności dla Zarządu sporządzane są  
z częstotliwością przynajmniej miesięczną, a dla Rady Nadzorczej z częstotliwością 
przynajmniej półroczną. 
 
Raporty z zakresu zarządzania ryzykiem stopy procentowej pozwalają Zarządowi i Radzie 
Nadzorczej na m.in.:  

1) monitorowanie poziomu ryzyka, w tym przyjętych limitów; 
2) kontrolę realizacji celów strategicznych; 
3) ocenę skutków podejmowanych decyzji; 
4) podejmowanie odpowiednich działań w celu ograniczania ryzyka. 

 
Co do zasady raporty dotyczące ryzyka stopy procentowej dla Zarządu sporządzane są  
z częstotliwością przynajmniej miesięczną, a dla Rady Nadzorczej z częstotliwością 
przynajmniej kwartalną. 
 
Raporty z zakresu zarządzania ryzykiem inwestycji finansowych pozwalają Zarządowi  
i Radzie Nadzorczej na m.in.:  

1) monitorowanie poziomu ryzyka, w tym przyjętych limitów; 
2) kontrolę realizacji celów strategicznych; 
3) ocenę skutków podejmowanych decyzji; 
4) podejmowanie odpowiednich działań w celu ograniczania ryzyka. 

 
Co do zasady raporty dotyczące ryzyka inwestycji finansowych dla Zarządu sporządzane 
są z częstotliwością przynajmniej kwartalną, a dla Rady Nadzorczej z częstotliwością 
przynajmniej półroczną. 
 
Raporty z zakresu zarządzania ryzykiem walutowym pozwalają Zarządowi i Radzie 
Nadzorczej na m.in.:  

1) monitorowanie poziomu ryzyka, w tym przyjętych limitów; 
2) kontrolę realizacji celów strategicznych; 
3) ocenę skutków podejmowanych decyzji; 
4) podejmowanie odpowiednich działań w celu ograniczania ryzyka. 

Co do zasady raporty dotyczące ryzyka walutowego dla Zarządu sporządzane są  
z częstotliwością przynajmniej miesięczną, a dla Rady Nadzorczej z częstotliwością 
przynajmniej kwartalną. 

 
Raporty z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym pozwalają Zarządowi i Radzie 
Nadzorczej na m.in.:  

1) ocenę profilu ryzyka kredytowego; 
2) monitorowanie poziomu ryzyka, w tym przyjętych limitów; 
3) kontrolę realizacji celów strategicznych; 
4) ocenę skutków podejmowanych decyzji; 
5) podejmowanie odpowiednich działań w celu ograniczania ryzyka 
6) kontrolowanie wyników procesu dochodzenia roszczeń z tytułu zabezpieczenia 

spłaty kredytu; 
7) kontrolę występujących w banku skali odstępstw od przyjętych standardów 

kredytowania. 
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Raporty z zakresu zarządzania ryzykiem koncentracji pozwalają Zarządowi i Radzie 
Nadzorczej na m.in.:  

1) ocenę profilu ryzyka koncentracji; 
2) monitorowanie poziomu ryzyka, w tym przyjętych limitów; 
3) kontrolę realizacji celów strategicznych; 
4) ocenę skutków podejmowanych decyzji; 
5) podejmowanie odpowiednich działań w celu ograniczenia ryzyka. 

 
W celu zapewnienia odpowiedniej efektywności przekazywanej informacji zarządczej 
zakres poszczególnych raportów oraz ich częstotliwość zostały dostosowane do odbiorców 
informacji oraz do celów, którym mają służyć. 
 
Raporty z zakresu adekwatności kapitałowej pozwalają Zarządowi i Radzie Nadzorczej na 
m.in.:  

1) monitorowanie poziomu, struktury i zmian funduszy własnych i uznanego 
kapitału 

2) monitorowanie realizacji poziomu limitów alokacji kapitału; 
3) kontrolę realizacji celów strategicznych w tym planu kapitałowego; 
4) monitorowanie poziomu i zmian współczynników kapitałowych, w tym struktury 

i zmian w aktywach ważonych ryzykiem; 
5) monitorowanie poziomu i struktury kapitału wewnętrznego; 
6) ocenę wyników testów warunków skrajnych. 

 
Co do zasady raporty dotyczące adekwatności kapitałowej dla Zarządu sporządzane są  
z częstotliwością przynajmniej kwartalną, a dla Rady Nadzorczej z częstotliwością 
przynajmniej półroczną. 
 
Informacje raportowane Zarządowi i radzie Nadzorczej z zakresu ryzyka operacyjnego 
zawierają w szczególności: 

1) informacje na temat wykorzystania założonych tolerancji / apetytu na ryzyko 
operacyjne danego rodzaju; 

2) informacje o poziomu realizacji limitówi KRI; 
3) charakterystykę znaczących wewnętrznych zdarzeń rzeczywistych i strat z nimi 

związanych; 
4) informacje, dotyczące istotnych zdarzeń zewnętrznych, prawdopodobieństwa 

zajścia takich zdarzeń w banku i ich potencjalnego wpływu na Bank; 
5) informacji pochodzących z innych wykorzystywanych w Baku narzędzi w tym 

systemów monitorujących bezpieczeństwo środowiska IT Banku; 
6) informację o wynikach testów warunków skrajnych i testach utrzymania ciągłości 

działania. 
 

Raportowanie, w ramach ryzyka operacyjnego, wspiera procesy decyzyjne osób 
zarządzających ryzykiem na różnych szczeblach Banku. 
 
Co do zasady raporty dotyczące ryzyka operacyjnego dla Zarządu sporządzane są  
z częstotliwością przynajmniej kwartalną, a dla Rady Nadzorczej z częstotliwością 
przynajmniej półroczną. 
 
Raporty o ryzyku braku zgodności skupiają się na podstawowych zadaniach, które ma 
spełniać zarządzanie ryzykiem braku zgodności, a więc dotyczą czynności 
podejmowanych w celu zapewnienia zgodności działania Banku z obowiązującymi 
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przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz przyjętymi przez Bank standardami 
postępowania.  
 
Raporty z ryzyka braku zgodności zawierają m.in.:  

1) zidentyfikowane ryzyka braku zgodności wraz z ich oceną oraz 
rekomendowanymi mechanizmami kontrolowania i ograniczania ryzyka, w tym 
informacje o profilu ryzyka;  

2) podsumowanie wszystkich naruszeń compliance, które wystąpiły w okresie 
objętym raportem;  

3) podejmowane działania   ograniczające ryzyko braku zgodności; 
4) rodzaj i wyniki przeprowadzonych monitoringów i testów zgodności; 
5) analizę zmian w przepisach prawa i stanowisk regulatorów.  

 
Raporty dotyczące ryzyka braku zgodności sporządzane są dla Rady Nadzorczej i Zarządu 
w okresach kwartalnych. 
 

III. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń 
 

Polityka wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze wprowadzona została 
Uchwałą Rady Nadzorczej Banku nr 45/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku i wypełnia 
postanowienia Rozporządzenia UE 604/2014. 

 
Zgodnie z okresloną w § 29 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Finansów  
z dnia 6 marca 2917r. zasadą proporcjonalności i przeprowadzona przez Bank ocena 
kryteriów jakościowych i odpowiednich kryteriów ilościowych określonych  
w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 604/2014 przez osoby zajmujące 
stanowiska istotne w Banku, rozumie się wyłącznie członków Zarządu, związanych  
z Bankiem umową o pracę, ponieważ: 

1) Bank jest działająca na rynku lokalnym spółdzielnią, która nie jest znaczącą 
jednostką pod względem rozmiaru działalności i ryzyka związanego z prowadzącą 
działalnością oraz funkcjonującej w banku struktury organizacyjnej; 

2) Bank działa na terenie województwa zachodniopomorskiego, zgodnie ze 
Statutem; 

3) Decyzje w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe i kapitałowe oraz decyzje 
kredytowe powyżej 100 000,00zł są podejmowane tylko przez Zarząd; 

4) Tylko Zarząd ustala limity ograniczające narażenie banku na ryzyko oraz 
decyduje o profilu podejmowanego ryzyka; 

5) Oprocentowanie depozytów jest uchwalane uchwałą Zarządu banku, możliwość 
indywidualnego podwyższania oprocentowania (stopa negocjowana) należy do 
kompetencji Członków Zarządu. 

 
Zmienny składnik wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku 
stanowi  premia roczna przyznawana na podstawie oceny efektów pracy.  
 
Ocena efektów pracy członków Zarządu obejmuje m.in. wskaźniki Banku osiągane  
w latach podlegających ocenie w podziale na poszczególne lata w odniesieniu do realizacji 
planu finansowego w danym okresie, w zakresie:  

1) zysku neto, 
2) zwrotu z kapitału (ROE); 
3) jakość portfela kredytowego; 
4) łączny współczynnik kapitałowy;  
5) wskaźnika płynności LCR oraz 
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kryteria jakościowe oceny członków Zarządu przy przyznawaniu zmiennych składników  
wynagrodzenia to: 

1) pozytywną ocenę kwalifikacji; 
2) uzyskanie absolutorium z wykonania obowiązków za dany rok obrotowy; 
3) wyniki kontroli przeprowadzonych w Banku przez podmioty zewnętrzne,  w tym    

audyt wewnętrzny sprawowany przez Spółdzielczy System Ochrony SGB lub  
kontrole Komisji Nadzoru Finansowego, w obszarach nadzorowanych  przez 
danego członka Zarządu. 

 
Wysokość premii rocznej nie może stanowić znaczącej części wynagrodzenia członka 
Zarządu. Na podstawie przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza podejmuje decyzję w 
formie uchwały o przyznaniu premii rocznej i jej wysokości. Przyznana członkowi zarządu 
premia roczna wypłacana jest jednorazowo w formie pieniężnej w terminie 10 dni 
roboczych po podjęciu uchwały przez Radę Nadzorczą. 

 
IV. Kontrola wewnętrzna 
 

Funkcjonujący w Banku system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej są 
zorganizowane na trzech, niezależnych i wzajemnie uzupełniających się liniach obrony 
(poziomach). 

1. Na pierwszą linię obrony składa się operacyjne zarządzanie ryzykiem powstałym  
w związku z działalnością prowadzoną przez Bank.  

2. Na druga linię obrony składa się: 
1) zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powołanych do tego 

stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych, niezależnie od operacyjnego 
zarządzania ryzykiem na pierwszym poziomie, 

2) Stanowisko do spraw zgodności i kontroli wewnętrznej,  
3) Osoby  wskazane przez Zarząd do prowadzenie kontroli wewnętrznej tj. m.in. 

ABI. 
3. Trzecią linię obrony stanowi audyt wewnętrzny realizowany przez Spółdzielczy 

System Ochrony SGB. 
4. Na wszystkich trzech poziomach, w ramach systemu zarządzania ryzykiem i systemu 

kontroli wewnętrznej, pracownicy Banku w ramach realizowanych czynności 
odpowiednio stosują mechanizmy kontrolne lub niezależnie monitorują (poziomo lub 
pionowo) przestrzeganie mechanizmów kontrolnych. 

 
Poszczególne linie obrony, w ramach systemu kontroli wewnętrznej są odpowiedzialne za: 

1. Pierwsza linia obrony – projektowanie i zapewnienie przestrzegania mechanizmów 
kontrolnych, w szczególności w procesach biznesowych funkcjonujących w Banku 
oraz zgodności postępowania z regulacjami. 

2. Druga linia obrony: 
1) monitorowanie bieżące przyjętych mechanizmów kontrolnych, 
2) przeprowadzanie pionowych testów mechanizmów kontrolnych, 
3) ocenę adekwatności i skuteczności mechanizmów kontrolnych, 
4) matrycę funkcji kontroli, 
5) prowadzenie rejestru nieprawidłowości znaczących i krytycznych, 
6) raportowanie znaczących i krytycznych nieprawidłowości. 

3. Trzecia linia obrony odpowiedzialna jest za badanie oraz ocenę adekwatności  
i skuteczności mechanizmów kontroli i niezależnego monitorowania ich 
przestrzegania odpowiednio w ramach pierwszej i drugiej linii obrony, zarówno w 
odniesieniu do systemu zarządzania ryzykiem, jak i systemu kontroli wewnętrznej. 
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W Banku zapewniona jest niezależność monitorowania pionowego poprzez jednoznaczne 
wyodrębnienie linii obrony oraz niezależność monitorowania poziomego poprzez 
rozdzielenie zadań dotyczących stosowania danego mechanizmu kontrolnego  
i niezależnego monitorowania jego przestrzegania w ramach danej linii. 
Za monitorowanie poziome (weryfikacja bieżąca, testowanie) w ramach danej linii 
odpowiedzialni są wyznaczeni pracownicy, w tym kierownicy jednostek/komórek 
organizacyjnych. 
Za monitorowanie pionowe pierwszej linii obrony przez drugą linię obrony odpowiada 
Stanowisko ds. zgodności i kontroli wewnętrznej, Stanowisko ds. ryzyk bankowych, osoby 
wskazane przez Zarząd do prowadzenia kontroli wewnętrznej m.in. ABI. 
 
Podstawowym narzędziem do operacyjnego zarządzania systemem kontroli w Banku jest 
matryca funkcji kontroli, w której powiązano cele ogólne systemu kontroli wewnętrznej  
i wyodrębnione w ich ramach cele szczegółowe z procesami istotnymi wraz z wpisanymi 
w te procesy kluczowymi mechanizmami kontrolnymi i niezależnym monitorowaniem 
tych mechanizmów.  
Bank określił kategorie nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli wewnętrznej, 
biorąc pod uwagę ich negatywny wpływ na zapewnienie osiągania określonych celów 
systemu kontroli wewnętrznej. Nadanie odpowiedniej kategorii nieprawidłowości 
stwierdzonej, w ramach niezależnego monitorowania, polega na oszacowaniu poziomu 
ryzyka związanego z tą nieprawidłowością. W Banku prowadzony jest rejestr wszystkich 
nieprawidłowości znaczących i krytycznych. Wykryte w ramach pierwszej linii obrony 
nieprawidłowości znaczące lub krytyczne, są niezwłocznie raportowane do komórki 
organizacyjnej drugiej linii obrony, odpowiedzialnej za niezależne monitorowanie procesu, 
w ramach którego zaistniała dana nieprawidłowość znacząca lub krytyczna, a w przypadku 
nieprawidłowości krytycznych również do Zarządu Banku oraz komórki audytu 
wewnętrznego. Stwierdzone w ramach drugiej linii obrony nieprawidłowości znaczące lub 
krytyczne, są niezwłocznie raportowane do Zarządu Banku i Rady Nadzorczej,  
a w przypadku nieprawidłowości krytycznych również do komórki audytu wewnętrznego. 
Zarząd i Rada Nadzorcza otrzymuje w okresach półrocznych informacje o wynikach 
testowania pionowego i poziomego przestrzegania kluczowych mechanizmów kontrolnych  
z uwzględnieniem m.in. zestawienia wykrytych nieprawidłowości znaczących  
i krytycznych oraz informacji dotyczących efektów działań podjętych w celu usunięcia 
tych nieprawidłowości. 
Zgodnie z Umową Systemu Ochrony komórka audytu wewnętrznego przygotowuje 
syntetyczną informację o najistotniejszych nieprawidłowościach, stwierdzanych w trakcie 
audytów wewnętrznych i w okresach półrocznych przekazuje do Banku. Bank 
wykorzystuje ww. informacje w celu poprawy jakości wykonywanych usług i obniżenia 
poziomu ryzyka prowadzonej działalności. 
Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli 
wewnętrznej, w tym funkcji kontroli, komórki do spraw zgodności oraz wyników audytu 
przeprowadzonego przez komórkę audytu wewnętrznego. Dokonując oceny, Rada 
Nadzorcza bierze pod uwagę informacje przekazane przez Zarząd o sposobie wypełniania 
zadań przez pracowników Banku w ramach funkcji kontroli oraz komórki do spraw 
zgodności ze szczególnym uwzględnieniem: 
adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w zapewnieniu osiągania 
każdego z celów systemu kontroli wewnętrznej, 
skali i charakterze nieprawidłowości znaczących i krytycznych oraz najważniejszych 
działań zmierzających do usunięcia tych nieprawidłowości, w tym o podjętych środkach 
naprawczych i dyscyplinujących, 
zapewnienia niezależności komórce do spraw zgodności, 
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zapewnienia środków finansowych niezbędnych do skutecznego wykonywania przez 
pracowników komórki zgodności oraz do systematycznego podnoszenia kwalifikacji oraz 
zdobywania doświadczenia i umiejętności przez pracowników tej komórki. 

 


