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Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału  

Banku Spółdzielczego w Wąsewie 

według stanu na dzień 31.12.2021 roku 

 

I. Informacje ogólne: 

1. Bank Spółdzielczy w Wąsewie, zwany dalej Bankiem, z siedzibą w Wąsewie, ul. Zastawska 8, 07-311 Wąsewo, 

przedstawia informacje o charakterze jakościowym i ilościowym, dotyczące adekwatności kapitałowej wg stanu na 

dzień 31.12.2021 roku. 

2. W 2021 roku Bank prowadził działalność w ramach struktury organizacyjnej: 

1) Centrala przy ul. Zastawskiej 8, 07-311 Wąsewo, 

2) Punkt Obsługi Klienta przy ul. Mazowieckiej nr 13A, 07-407 Czerwin. 

3) Filia w Ostrołęce przy ul. Reymonta 11, 07-410 Ostrołęka 

3. Według stanu na dzień 31.12.2021 roku Bank nie posiadał udziałów w podmiotach zależnych nieobjętych 

konsolidacją.  

4. Bank jest Uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS 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. Zasady zarządzania ryzykiem istotnym: 

Każda aktywność podejmowana przez Bank Spółdzielczy w Wąsewie związana jest z ryzykiem, wynikającym 

między innymi ze zmian w otoczeniu regulacyjnym, gospodarczym, demograficznym, politycznym itp. Ostrożnościowe 

podejmowanie ryzyka oznacza utrzymywanie racjonalnej równowagi pomiędzy prowadzeniem działalności 

przychodowej i kontrolowaniem ryzyka. 

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

w Banku Spółdzielczym w Wąsewie jest ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, ryzyko ekspozycji kredytowych 

zabezpieczonych hipotecznie oraz detalicznych ekspozycji kredytowych.  

1. Bank stosuje następujące metody wyliczania wymogów kapitałowych: 

1) metodę standardową w zakresie ryzyka kredytowego, 

2) metodę podstawowego wskaźnika w zakresie ryzyka operacyjnego. 

2. Do podstawowych ryzyk, które podlegają szczególnemu nadzorowi, zalicza się: 

1) ryzyko kredytowe, 

2) ryzyko płynności i finansowania, 

3) ryzyko stopy procentowej, 

4) ryzyko operacyjne, 

5) ryzyko braku zgodności, 

6) ryzyko kapitałowe, 

7) ryzyko wyniku finansowego (biznesowe), 

8) ryzyko walutowe. 

Podstawowe zasady zarządzania w/w ryzykami reguluje Strategia zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka oraz 

zatwierdzone przez Zarząd Banku polityki, instrukcje i regulaminy, obejmujące obszary ryzyka, które Bank uznał za 

istotne.  

Proces zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka obejmuje: 

1. gromadzenie informacji dotyczących ryzyka, 

2. ograniczanie ryzyka, powstającego w działalności Banku do akceptowanego poziomu, 

3. podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia liczby i skali występujących zagrożeń, 
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4. ograniczanie /eliminowanie negatywnych skutków ryzyka. 

Cele strategiczne w zakresie zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka Bank zawarł w opracowanej przez Zarząd  

i przyjętej przez Radę Nadzorczą Strategii zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka.  

Ryzyko kredytowe: 

Celem strategicznym w zakresie działalności kredytowej jest budowa odpowiedniego do posiadanych funduszy 

własnych bezpiecznego portfela kredytowego, zapewniającego odpowiedni poziom dochodowości. 

Cel ten jest realizowany poprzez zarządzanie ryzykiem kredytowym, obejmujące podstawowe kierunki działań (cele 

pośrednie): 

1) budowa bezpiecznego, zdywersyfikowanego portfela kredytowego, 

2) przeprowadzanie bezpiecznych inwestycji finansowych, 

3) podejmowanie działań zabezpieczających w obszarze ryzyka pojedynczej transakcji oraz ryzyka portfela, 

4) działania organizacyjno-proceduralne. 

Ryzyko kredytowe Banku należy rozpatrywać w dwóch aspektach:  

a) ryzyka pojedynczej transakcji,  

b) ryzyka łącznego portfela kredytowego.  

Ryzyko pojedynczej transakcji zależy od wysokości możliwej straty i prawdopodobieństwa jej wystąpienia. Ryzyko łączne 

portfela kredytowego zależne jest od wysokości pojedynczych kredytów, prawdopodobieństwa ich niespłacenia   

i współzależności między poszczególnymi kredytami lub kredytobiorcami. Im mniejsza jest ta wzajemna zależność 

(koncentracja), tym mniejsze jest ryzyko wystąpienia sytuacji, w której czynniki powodujące niespłacenie jednego 

kredytu będą również wpływały na niespłacenie innych, zwiększając w ten sposób łączne ryzyko kredytowe. Metodą 

zabezpieczenia się przed nadmiernym ryzykiem w działalności kredytowej jest odpowiednio prowadzone zarządzanie 

ryzykiem zarówno w odniesieniu do pojedynczego kredytu, jak i łącznego zaangażowania kredytowego. Zarządzanie 

ryzykiem kredytowym w odniesieniu do pojedynczego kredytu polega na: 

1) badaniu wiarygodności i zdolności kredytowej Klientów przed udzieleniem kredytu, w oparciu o zweryfikowane pod 

względem wiarygodności dokumenty, dostarczane przez klientów, 

2) wykorzystaniu w ocenie zdolności kredytowej i zabezpieczeń dostępnych baz danych, 

3) prawidłowym zabezpieczaniu zwrotności ekspozycji kredytowych, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Banku, 

gwarantującym zwrotność kredytów, 

4) bieżącym monitoringu zabezpieczeń kredytowych, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń hipotecznych  

w całym okresie kredytowania, 

5) dokonywaniu okresowych przeglądów ekspozycji kredytowych oraz tworzeniu rezerw celowych, 

6) prawidłowym prowadzeniu windykacji i nadzoru nad trudnymi kredytami,  

7) kontroli działalności kredytowej. 

Zasady zarządzania ryzykiem kredytowym w odniesieniu do pojedynczej transakcji kredytowej obejmują procedury, 

praktyki, mechanizmy kontroli wewnętrznej, składające się na metodykę oceny ryzyka kredytowego przed udzieleniem 

kredytu oraz w trakcie trwania umowy kredytowej.  

Stosowane w Banku metodyki oceny zdolności kredytowej zawarte są w regulaminach, instrukcjach, procedurach oraz 

innych regulacjach kredytowych, zapewniających standaryzację świadczonych usług w celu ograniczenia ryzyka 

kredytowego. 

W stosunku do ekspozycji kredytowych zaliczanych do klasy ekspozycji detalicznych zgodnie z Rozporządzeniem CRR, 

Bank stosuje ujednolicone zasady oceny zdolności kredytowej, dostosowane do ich charakterystyki ryzyka, określone  

w „Instrukcji Metodyka oceny zdolności kredytowej osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Wąsewie”. 

W stosunku do ekspozycji kredytowych zaliczanych do klasy ekspozycji wobec przedsiębiorców, obok przyjętych metod 

oceny zdolności kredytowej, można stosować indywidualne zasady zarządzania. 

Zabezpieczenia transakcji kredytowych dokonywane są w stopniu adekwatnym do oceny sytuacji ekonomicznej klienta 

oraz charakteru i okresu trwania transakcji, z zastosowaniem zasad ustanawiania prawnych form zabezpieczenia 

wierzytelności.  
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Bank udziela kredyty konsumenckie i zawiera z kredytobiorcami umowy o kredyty konsumenckie z zachowaniem zasad, 

określonych w Ustawie o kredycie konsumenckim. 

W przypadku udzielania kredytów klientom detalicznym (w rozumieniu rekomendacji T i S) Bank ustala wymagany 

poziom wskaźnika DtI, opisany w metodyce oceny zdolności kredytowej, uwzględniający minimum egzystencji.  

W Banku prowadzony jest systematyczny monitoring sytuacji ekonomicznej kredytobiorców oraz zabezpieczeń 

udzielonych kredytów, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Banku. Narzędziem monitoringu są arkusze analityczne. 

Bank dokonuje wyceny i aktualizacji aktywów i zobowiązań pozabilansowych oraz tworzy rezerwy na ryzyko związane  

z działalnością Banku, zgodnie z obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami oraz z „Instrukcją monitoringu ekspozycji 

kredytowych i zabezpieczeń oraz klasyfikacji i tworzenia rezerw celowych w Banku Spółdzielczym w Wąsewie”, 

obowiązującą w Banku. 

Zasady bezpiecznego zarządzania ryzykiem kredytowym w odniesieniu do łącznego zaangażowania kredytowego Banku 

obejmują działania polegające na:  

1) dywersyfikacji ryzyka poprzez stosowanie limitów koncentracji, 

2) stosowanie limitów dotyczących rodzajów kredytów, 

3) analizie ryzyka ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie,  

4) badaniu ekspozycji zagrożonych,  

5) przedsięwzięciach organizacyjno- kadrowych.  

Podstawowa analiza ryzyka kredytowego jest przeprowadzana co najmniej raz w kwartale, po jego zakończeniu, wraz  

z analizą ogólnego poziomu ryzyka, w odniesieniu do realizacji planu podstawowych wskaźników charakteryzujących 

ryzyko. Analizie poddawane są w szczególności takie elementy jak: struktura portfela kredytowego, struktura i dynamika 

kredytów zagrożonych, wynik z tytułu rezerw celowych. 

W Banku dokonuje się pomiaru i oceny ryzyka portfela kredytowego i profilu ryzyka kredytowego w cyklach 

kwartalnych, na podstawie raportów sporządzonych przez Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz. Raporty dotyczące: 

koncentracji branżowej, adekwatności kapitałowej, ekspozycji przeterminowanych, koncentracji zabezpieczeń, 

kredytów zabezpieczonych hipotecznie i finansujących nieruchomości, analizę detalicznych ekspozycji zawierają 

zastawienia liczbowe oraz ich interpretację z rekomendacją dalszych działań. Analiza kwartalna opracowywana jest  

i przedkładana Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Banku, zgodnie z obowiązującą w Banku Instrukcją sporządzania 

informacji zarządczej. 

Dane analityczne stanowiące źródło analizy ryzyka portfela kredytowego pobierane są z systemu operacyjnego. 

Każdorazowo po przygotowaniu raportów, przeprowadzana jest kontrola ich zgodności ze sprawozdawczością Banku za 

analizowany okres oraz kontrola spójności z poprzednimi okresami sprawozdawczymi. 

Badanie ryzyka łącznego portfela kredytowego Banku obejmuje: 

1) analizę ilościową i wartościową portfela, 

2) analizę wskaźnikową, 

3) ocenę realizacji limitów koncentracji, 

4) analizę jakościową portfela,  

5) analizę wrażliwości na wystąpienie sytuacji skrajnej. 

W celu dywersyfikacji ryzyka kredytowego Bank wprowadza odpowiednie do skali i złożoności działalności limity 

wewnętrzne, ograniczające jego poziom. Przyjęte rodzaje limitów wewnętrznych oraz ich wysokość zatwierdza Zarząd 

Banku na podstawie propozycji Stanowiska zarządzania ryzykami i analiz. Wysokość limitów jest dostosowana  

do akceptowanego przez Radę Nadzorczą ogólnego poziomu ryzyka, zatwierdzone w ramach założeń do planu 

ekonomiczno-finansowego.  

Wysokość limitów koncentracji jest weryfikowana co najmniej raz w roku w trakcie przeglądu zarządczego procedur  

w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym.  

Limity określające jednostkowe zaangażowanie danego klienta są monitorowane w momencie udzielania kredytu oraz 

podczas monitoringu sytuacji klienta po udzieleniu kredytu przez pracownika kredytowego, prowadzącego 

dokumentację danego klienta. 
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Każdy przypadek lub możliwość przekroczenia limitów jednostkowych jest sygnalizowany Prezesowi Zarządu 

nadzorującemu ryzyko kredytowe. 

Powyższe działania pozwalają mierzyć, kontrolować i monitorować profil ryzyka kredytowego, występującego  

w działalności Banku. Gdy ryzyko występujące w portfelu kredytowym okazuje się nieakceptowane, Zarząd Banku 

stosuje następujące rozwiązania: 

1) ograniczanie kwoty zaangażowania poprzez wprowadzenie ostrzejszych limitów: na kredyty udzielane określonym 

kredytobiorcom, na duże zaangażowania kredytowe lub na pewne rodzaje kredytów o wysokim stopniu zbadanego 

ryzyka, 

2) zwiększenie poziomu zabezpieczeń, 

3) restrukturyzowanie zadłużenia, 

4) doskonalenie standardów kredytowych i systemu kontroli wewnętrznej, opracowanie odpowiednich procedur 

wewnętrznych, 

5) podejmowanie innych zindywidualizowanych działań, zależnych od skali i rodzaju stwierdzonego zagrożenia. 

Ryzyko płynności i finansowania 

Celem strategicznym w zakresie zarządzania płynnością jest: 

1) Zapewnienie finansowania aktywów i terminowego wykonania zobowiązań w toku normalnej działalności Banku lub 

w innych warunkach, które można przewidzieć, bez konieczności poniesienia straty; 

2) Zapewnienie utrzymania płynności bieżącej, krótkoterminowej, średnioterminowej oraz długoterminowej, 

dostosowanej do rozmiarów i rodzaju działalności, w sposób zapewniający wykonanie wszystkich zobowiązań 

pieniężnych zgodnie z terminami ich płatności; 

3) Minimalizowanie ryzyka przekroczenia zdefiniowanych w Banku limitów płynności; 

4) Monitorowanie sytuacji płynnościowej Banku pod kątem wystąpienia sytuacji awaryjnej powodującej konieczność 

uruchomienia planu awaryjnego utrzymania płynności; 

5) Minimalizowanie ryzyka utraty płynności przez Bank w przyszłości; 

6) Optymalne zarządzanie nadwyżkami środków finansowych; 

7) Utrzymywanie nadzorczych miar płynności na bezpiecznym poziomie. Bank, pomimo działania w systemie ochrony  

wylicza i utrzymuje zarówno krajowe miary nadzorcze, jak i unijne na wymaganym poziomie w ujęciu indywidualnym.  

Bank zarządza płynnością: 

1) bieżącą, w tym dzienną i śróddzienną, tj. aktywnie zarządza środkami na rachunku bieżącym, lokując nadwyżki 

głównie w Banku Zrzeszającym oraz w bezpieczne papiery wartościowe Narodowego Banku Polskiego oraz Skarbu 

Państwa, a także zarządza gotówką poprzez ustalanie limitów kasowych, 

2) krótko i średnioterminową - poprzez niezależną ocenę wskaźników płynności, wyznaczanie i monitorowanie limitów 

płynnościowych oraz przeprowadzanie testów warunków skrajnych,  

3) długoterminową - poprzez badanie stabilności bazy depozytowej oraz ustalanie limitów koncentracji aktywów  

i pasywów.  

Głównym źródłem finansowania aktywów o długim terminie zapadalności są depozyty stabilne (obliczone na podstawie 

wskaźników osadu), stanowiące pewne źródło finansowania długoterminowego aktywów oraz fundusze własne Banku. 

Limity ostrożnościowe, dotyczące finansowania długoterminowego, ograniczają znaczne zaangażowanie się Banku  

w tego typu aktywa. 

W celu kształtowania odpowiedniej struktury aktywów i pasywów Bank prowadzi aktywną politykę stóp procentowych. 

Ryzyko stopy procentowej  

Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest: 

1) Minimalizowanie ryzyka związanego z możliwością wystąpienia niekorzystnych zmian rynkowych stóp procentowych 

i negatywnym wpływem tych zmian na sytuację finansową Banku; 

2) Zidentyfikowanie podstawowych zagrożeń związanych z ryzykiem stopy procentowej, z jednoczesnym 

zastosowaniem odpowiednich metod zarządzania tym ryzykiem, mających na celu eliminację zagrożeń 

nierównomiernej reakcji różnych pozycji bilansowych na zmiany stóp procentowych, a przez to na różny poziom 

zmian przychodów i kosztów, co w konsekwencji ma pozwolić utrzymać zdolność do wywiązywania się w sposób 
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optymalny z bieżących i przyszłych zobowiązań bilansowych, jak i pozabilansowych, przy zapewnieniu pożądanego 

wyniku finansowego oraz realnej wartości posiadanych kapitałów. 

Realizacja strategii Banku w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej oparta jest m.in. na następujących 

zasadach: 

1) Do pomiaru ryzyka stopy procentowej Bank stosuje metodę luki stopy procentowej; 

2) Do oceny tego ryzyka Bank może dodatkowo wykorzystywać również inne metody, np. badania symulacyjne wpływu 

zmian stóp procentowych na przychody odsetkowe, koszty odsetkowe i w konsekwencji na zmiany wyniku 

odsetkowego; 

3) Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem przeszacowania, ryzykiem 

bazowym, na kontroli ryzyka opcji klienta oraz na analizie zmian w zakresie krzywej dochodowości (ryzyko krzywej 

dochodowości) i ewentualnego wpływu tych zmian na wynik odsetkowy; 

4) Bank ogranicza poziom ryzyka stopy procentowej poprzez stosowanie systemu limitów i odpowiednie kształtowanie 

struktury aktywów, pasywów i zobowiązań pozabilansowych. 

Ryzyko operacyjne:  

Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym jest: 

1) Utrzymanie narażenia Banku na wystąpienie strat z tytułu zdarzeń ryzyka operacyjnego na akceptowalnym przez 

Zarząd i Radę Nadzorczą, bezpiecznym dla działania i rozwoju poziomie; 

2) Optymalizacja efektywności gospodarowania poprzez zapobieganie i minimalizowanie strat operacyjnych oraz 

wyeliminowanie przyczyn ich powstawania, racjonalizacja kosztów, jak również zwiększenie szybkości oraz 

adekwatności reakcji Banku na zdarzenia niezależne od jego działań; 

3) Wdrożenie efektywnej struktury zarządzania ryzykiem operacyjnym, w tym określenie ról i odpowiedzialności  

w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, zgłaszania, rejestrowania i analizowania zdarzeń ryzyka operacyjnego 

oraz wprowadzania działań zabezpieczających. 

Cele szczegółowe to: 

1) zapewnienie świadomości występowania ryzyka operacyjnego obciążającego Bank na wszystkich szczeblach 

zarządzania, 

2) wdrożenie i systematyczna weryfikacja procesów zapobiegania występowaniu oraz zmniejszania skutków ryzyka, 

odpowiednio do rodzaju ryzyka i jego możliwego wpływu na wynik Banku, 

3) zapewnienie opłacalności stosowania wybranych metod ograniczania ryzyka, odpowiednio do skali działania Banku 

i wielkości ryzyka, 

4) ochrona informacji poprzez wdrożenie metod ochrony danych osobowych w oparciu o zapisy ustawy o ochronie 

danych osobowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych i informacji, zgodnie z zapisami 

Rekomendacji „D”, 

5) zapewnienie skutecznego systemu przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu środków pochodzących  

z nielegalnych źródeł oraz przeciwdziałaniu terroryzmu.  

Zakładany wzrost skali działalności stanowi jednocześnie wzrost ekspozycji Banku na ryzyko operacyjne. W związku  

z powyższym istotnym jest zwiększenie efektywności procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym, m.in. poprzez 

wzmocnienie mechanizmów kontrolnych, w celu ograniczania możliwości wystąpienia zdarzeń operacyjnych, 

generujących straty. 

Celem strategicznym w zakresie systemów informatycznych i ich bezpieczeństwa, jako istotnego elementu ryzyka 

operacyjnego, jest: 

1) bieżące dostosowywanie systemu do wymogów prawa,  

2) wprowadzanie nowych produktów, 

3) wprowadzanie nowych wersji oprogramowania, w tym oprogramowania wspomagającego zarządzanie ryzykiem, a 

także programów służących bezpieczeństwu sieci i systemów informatycznych, 

4) monitorowanie zgodności z zaleceniami Rekomendacji D. 
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Ryzyko wyniku finansowego (biznesowe): 

Celem strategicznym w zakresie ryzyka wyniku finansowego jest wypracowanie takiej wielkości zysku, który 

zagwarantuje stały wzrost funduszy własnych, dostosowany do poziomu podejmowanego ryzyka. 

Proces zarządzania ryzykiem wyniku finansowego jest elementem zarządzania ryzykiem biznesowym i obejmuje proces 

planowania, w tym planowania wieloletniego (strategia działania) oraz monitorowania wykonania planu. 

Realizacja celu strategicznego w zakresie ryzyka biznesowego (wyniku finansowego) odbywa się poprzez podejmowanie 

następujących działań: 

1) angażowanie się Banku w lokalny rozwój poprzez współpracę z klientami i jednostkami samorządu terytorialnego,  

2) analiza potrzeb klientów i rozpoznanie możliwości ich zaspokajania, 

3) analiza konkurencji w zakresie rozwoju oferty oraz polityki cenowej, 

4) dostosowanie oferty produktowej oraz cenowej do oczekiwań klientów, 

5) zapewnienie konkurencyjności cen oferowanych produktów, 

6) elastyczność w zakresie konstrukcji produktów oraz negocjowania cen, 

7) prowadzenie działań promocyjnych i reklamowych, w tym współpraca z Bankiem Zrzeszającym, udział w lokalnych 

imprezach (dożynki, Niedziela na Wsi, Dni Kukurydzy itp.), 

8) aktywizacja sprzedaży poprzez szkolenia sprzedażowe, budowanie postaw prosprzedażowych, 

9) optymalizacja kosztów poprzez między innymi automatyzację procesów obsługi klienta oraz procesów 

sprawozdawczych. 

Bank w ramach procesu planowania określa plany sprzedażowe, przeprowadza analizę czynników mogących mieć wpływ 

na wynik finansowy, tworzy plany działań awaryjnych, mających na celu wypracowanie założonych wyników 

finansowych. 

Informacja o stopniu realizacji planów ekonomiczno - finansowych oraz strategicznych jest okresowo raportowana 

Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej, zgodnie z Systemem Informacji Zarządczej. 

Ryzyko kapitałowe: 

Poziom funduszy własnych Banku powinien być dostosowany (adekwatny) do skali, złożoności i profilu ryzyka Banku. 

Podstawowym celem strategicznym w zakresie adekwatności kapitałowej jest budowa odpowiednich funduszy 

własnych, zapewniających bezpieczeństwo zgromadzonych depozytów, przy osiąganiu planowanego poziomu 

rentowności prowadzonej działalności. 

Cel ten jest realizowany poprzez zarządzanie adekwatnością kapitałową, obejmujące podstawowe kierunki działań (cele 

pośrednie): 

1) sukcesywne zwiększanie wysokości funduszy własnych, 

2) zapewnienie odpowiedniej struktury funduszy własnych,  

3) odpowiednie kształtowanie struktury bilansu Banku w celu utrzymania planowanego poziomu wymogów 

kapitałowych, dostosowanych do wymagań Rozporządzenia 575/2013 UE.  

4) optymalne zarządzanie ryzykiem bankowym. 

Wymogi kapitałowe: 

1. Bank tworzy minimalne wymogi kapitałowe na ryzyka ujęte w Rozporządzeniu UE. 

2. Bank analizuje inne istotne rodzaje ryzyka, na które tworzy dodatkowe wymogi kapitałowe. 

3. W ramach Polityki kapitałowej określone są limity alokacji kapitału z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, 

dostosowane do skali, złożoności i poziomu ryzyka występującego w Banku. 

4. Analizie poddaje się przestrzeganie ww. limitów, a każde przekroczenie jest sygnalizowane Zarządowi i Radzie 

Nadzorczej wraz z informacjami na temat podjętych działań w celu uniknięcia takiej sytuacji w przyszłości. 

5. Bank dokonuje okresowego przeglądu procesu szacowania wymogów wewnętrznych. Wyniki przeglądu są 

prezentowane Zarządowi i Radzie Nadzorczej.  

6. Bank dąży do kształtowania jednostkowego zaangażowania kapitałowego w instytucjach finansowych i bankach 

(akcje i udziały, zobowiązania podporządkowane, dopłaty na rzecz spółek prawa handlowego) tak, aby nie stanowiło 

ono przekroczenia limitów, o których mowa w Rozporządzeniu 575/2013 UE.  
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7. Ustalane przez Bank plany w zakresie kapitału wewnętrznego oraz poziomu wyznaczanego wewnętrznego wymogu 

kapitałowego są dostosowane do profilu ryzyka występującego realnie w Banku, z uwzględnieniem specyficznego 

charakteru jego działania.  

Ryzyko walutowe  

1. Bank wykonuje następujące operacje walutowe: 

1) operacje na rachunkach nostro, do których zalicza się: 

a) realizację (w ciężar rachunków nostro) zlecanych przez klientów Banku poleceń wypłaty za granicę  

i transferów z tytułów zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa dewizowego, 

b) obsługę (na dobro rachunków nostro) poleceń wypłaty z zagranicy na rzecz klientów Banku, 

c) przelewy między rachunkami nostro w celu zabezpieczenia płynności płatniczej  

w ramach tych rachunków. 

2) Operacje z podmiotami niefinansowymi polegające na przyjęciu przez Bank środków dewizowych od podmiotu, 

nie będącego bankiem na czas określony lub nieokreślony za zapłatą odsetek. 

3) Operacje walutowe lokacyjne polegające na postawieniu przez Bank środków dewizowych do dyspozycji banku 

zrzeszającego: 

a) bez określonej daty zapadalności - środki na rachunku bieżącym, 

b) z określoną datą zapadalności - lokaty terminowe. 

2. Informacja o ekspozycji Banku na ryzyko walutowe, w tym o wykorzystaniu limitów obowiązujących dla tego ryzyka, 

przekazywana jest w okresach półrocznych. 

Zarządzanie ryzykami: 

1. Bank podejmuje ryzyko na poziomie zapewniającym utrzymanie łącznego wskaźnika kapitałowego (TCR) na poziomie 

nie niższym niż 13,00%, zgodnie ze wskazaniem KNF min. 8%, oraz współczynnika kapitałowego na poziomie kapitału 

Tier I 13,00%,  

2. W cyklach co najmniej rocznych Bank dokonuje weryfikacji istotności ryzyk, przyjmując kryteria ilościowe  

i jakościowe. 

3. Bank tworzy procedury zarządzania ryzykami istotnymi w Banku, zatwierdzane przez Zarząd Banku. 

4. Procedury zawierają zapisy dotyczące przekształcania miar ryzyka na wymogi kapitałowe. 

5. Bank podejmuje ryzyko odpowiednio do posiadanych funduszy własnych. 

Długofalowe cele kapitałowe: 

1. Realizacja celów kapitałowych odbywa się poprzez podejmowanie decyzji kapitałowych z zakresu struktury 

finansowania, podziału zysku oraz polityki dywidendowej. 

2. Bank przyjmuje następujące długoterminowe cele kapitałowe: 

1) dąży do posiadania funduszy własnych banku zapewniających utrzymanie łącznego wskaźnika kapitałowego 

(TCR) na poziomie co najmniej 13,00%; 

2) dąży do uzyskania następującej struktury funduszy podstawowych: 

a) fundusz udziałowy: maksimum 10%, 

b) pozostałe fundusze łącznie: minimum 90%; 

3) przeznacza co najmniej 90% wypracowanego zysku rocznego netto na zwiększenie funduszy własnych banku; 

poziom odpisów z zysku jest uwarunkowany m.in.: 

a) strategią rozwoju banku, 

b) bieżącą adekwatnością kapitałową banku, 

c) zmiennością wyniku finansowego netto, 

d) obecną i przewidywaną sytuacją makroekonomiczną, 

e) funkcjonowaniem w ramach Systemu Ochrony Instytucjonalnej; 

4) dąży do uzyskania takiej struktury funduszu udziałowego, aby suma znaczących pakietów udziałów, czyli 

pakietów przekraczających 5% funduszu udziałowego, nie przekroczyła 30% funduszu udziałowego banku; 

5) dąży do uzyskania zaangażowania kapitałowego w akcje Banku Zrzeszającego na poziomie od minimum 7% do 

maksymalnie 15% uznanego kapitału banku; 

6) ogranicza zaangażowanie kapitałowe w kapitałowe instrumenty finansowe, które nie są kwotowane na 

aktywnych rynkach, do poziomu maksymalnie 10% uznanych kapitałów banku. 
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Organizacja zarządzania ryzykiem 

W procesie zarządzania ryzykiem w Banku uczestniczą następujące organy, jednostki i komórki organizacyjne: 

1) Rada Nadzorcza,  

2) Zarząd, 

3) Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz,  

4) Stanowisko ds. zgodności/ kontroli wewnętrznej,  

5) Audyt wewnętrzny, realizowany przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS,  

6) Pozostali pracownicy Banku. 

Bank zapewnia niezależność działalności operacyjnej, która generuje ryzyko od niezależnej oceny ryzyka, 

przeprowadzanej przez Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz. 

System kontroli ryzyka stanowi znaczący element systemu zarządzania bankiem i obejmuje: 

1) Adekwatny proces identyfikacji i oceny poszczególnych rodzajów ryzyka, 

2) Strategie, polityki, procedury i plany, 

3) Adekwatne systemy informacji zarządczej, 

4) Proces regularnego przeglądu i oceny działania Banku z zasadami polityki/strategii oraz procedurami. 

System informacji zarządczej 

Wprowadzony w Banku System Informacji Zarządczej, zwany dalej SIZ, opiera się na następujących założeniach: 

1) Informacje będące przedmiotem raportowania w ramach SIZ pozwalają na pełną ocenę działalności Banku przez 

odpowiednie organy statutowe, 

2) Zarząd określa kluczowe obszary polityki zarządzania ryzykami, ze szczególnym uwzględnieniem polityki zarządzania 

ryzykiem kredytowym, które będą podlegać bezpośredniej kontroli Zarządu,  

3) powyższe informacje powinny pozwolić na dokonanie odrębnej oceny każdej jednostki i komórki organizacyjnej 

Banku oraz wszystkich istotnych obszarów działania Banku, 

4) przyjmuje się, że nadzór nad funkcjonowaniem SIZ sprawuje Zarząd, który ponosi również odpowiedzialność za jego 

prawidłowe funkcjonowanie, 

5) w przyjętym systemie informacje zarządcze przekazywane są w sposób rzetelny i przejrzysty. 

6) Jakość informacji jest oceniana przez Zarząd Banku w oparciu min. o badania biegłego rewidenta, wyniki kontroli 

wewnętrznej oraz kontroli zewnętrznych.  

7) System informacji zarządczej podlega badaniu w ramach audytu wewnętrznego. 

W ramach SIZ wyróżnia się następujące rodzaje informacji: 

1) o charakterze strategicznym dla Banku, 

2) dotyczące realizacji celów strategicznych i polityk Banku w zakresie zarządzania ryzykiem oraz adekwatności 

kapitałowej, 

3) dotyczące monitorowania poziomu poszczególnych rodzajów ryzyka, 

4) dotyczące oceny adekwatności kapitałowej, 

5) dotyczące oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Banku (ryzyko biznesowe), uwzględniającej:  

a) wykonanie planu ekonomiczno-finansowego (w tym przez poszczególne jednostki i komórki organizacyjne), 

b) strukturę aktywów, pasywów i zobowiązań pozabilansowych, 

c) strukturę przychodów i kosztów, 

d) wyniki osiągane na każdym poziomie rachunku zysków i strat, 

e) uzyskanie wskaźniki ekonomiczne, określające akceptowalny poziom ryzyka. 

6) dotyczące realizacji zadań wynikających w regulacji zewnętrznych, w tym rekomendacji nadzorczych, 

7) dotyczące realizacji kontroli wewnętrznej i audytu Banku. 

1. W realizacji Systemu Informacji Zarządczej uczestniczą następujące organy statutowe i komórki organizacyjne Banku: 

1) Rada Nadzorcza, 

2) Zarząd, 

3) Główny Księgowy, 

4) Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz, 

5) Wydział Finansowo-Księgowy, 

6) Wydział Kredytów, 
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7) Wydział Depozytów i Rachunków Bankowych, 

8) Stanowisko monitoringu kredytów, 

9) Stanowisko obsługi Zarządu, spraw samorządowych, kadr i administracji, 

10) Inspektor Ochrony Danych (IOD), 

11) Stanowisko ds. zgodności/ kontroli wewnętrznej, 

2. Bieżącą analizę poziomu ryzyka bankowego dokonuje Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz. 

3. Opracowane analizy dotyczące poszczególnych rodzajów ryzyka oraz adekwatności kapitałowej, przekazywane są 

Zarządowi według poniższych zasad: 

1) Miesięcznie Zarząd otrzymuje skróconą informację na temat sytuacji finansowej Banku. 

2) W cyklach miesięcznych Zarząd otrzymuje analizę ryzyka płynności w terminie do 25 dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, którego dotyczy ww. analizy, 

3) w zakresie poziomu ryzyka kredytowego, analiza kwartalna zostaje przekazana w terminie: 

a) do 25 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, którego dotyczy analiza - analiza struktury, limitów 

oraz poziomu rezerw celowych, przeprowadzanie testów warunków skrajnych,  

b) do 25 dnia miesiąca po upływie kwartału w zakresie klasyfikacji ekspozycji kredytowych, 

c) raz na pół roku do końca pierwszego miesiąca po zakończeniu półrocza - analiza ryzyka ekspozycji 

zabezpieczonych hipotecznie, 

d) do 25 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, którego dotyczy analiza - analiza restrukturyzacji  

i windykacji kredytów zagrożonych. 

4) W zakresie ryzyka operacyjnego – analiza zostaje przekazana w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po 

upływie kwartału, którego dotyczy analiza, 

5) W zakresie ryzyka stopy procentowej – analiza zostaje przekazana w terminie do 25 dnia miesiąca następującego 

po upływie kwartału, którego dotyczy analiza, 

6) W zakresie ryzyka braku zgodności - analiza zostaje przekazana Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej co kwartał  

w terminie do 25 dnia miesiąca, następującego po upływie kwartału razem z analizą ryzyka operacyjnego, 

7) W zakresie adekwatności kapitałowej informacja dla Zarządu przekazywana jest do 25 dnia miesiąca 

następującego po kwartale, którego dotyczy. 

8) W zakresie ryzyka walutowego – analiza zostaje przekazana w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po 

upływie półrocza, którego dotyczy analiza, 

9) Raz w roku do końca marca – weryfikacja przyjętych procedur w zakresie zarządzania ryzykami oraz 

adekwatnością kapitałową, w tym limitów, testów warunków skrajnych, planów awaryjnych itp. 

4. Zarząd, uwzględniając dane uzyskiwane od komórek organizacyjnych składa Radzie Nadzorczej sprawozdanie  

w zakresie poziomu każdego rodzaju ryzyka występującego w Banku oraz adekwatności kapitałowej w cyklach: 

1) Raz na kwartał - skróconą informację na temat ogólnego poziomu ryzyka (analiza wskaźników ogólnego poziomu 

ryzyka) oraz sytuacji finansowej Banku, 

2) co najmniej raz na pół roku – syntetyczną informację na temat realizacji strategii i polityk w zakresie zarządzania 

ryzykami oraz adekwatnością kapitałową. 

Członkowie Zarządu Banku nie pełnią stanowisk dyrektorskich poza Bankiem.  

Członkowie Rady Nadzorczej Banku nie pełnią stanowisk dyrektorskich.  

Przez stanowisko dyrektorskie należy rozumieć funkcję członka zarządu lub rady nadzorczej, pełnione w podmiotach 

objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony, spełniającym warunki, o których mowa w art. 113 ust. 7 

Rozporządzenia CRR lub podmiotach, w których bank posiada znaczny pakiet akcji, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 36 

Rozporządzenia. 

Członków Zarządu Banku powołuje zgodnie z przepisami prawa Rada Nadzorcza Banku, działając wg „Regulaminu 

działania Rady Nadzorczej Banku”, biorąc pod uwagę wyniki oceny wstępnej kwalifikacji, doświadczenia i reputacji 

kandydata. Oceny następczej kwalifikacji, doświadczenia i reputacji Członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza, 

zgodnie z „Procedurą dokonywania ocen odpowiedniości członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie”. 

Członków Rady Nadzorczej powołuje Zebranie Przedstawicieli, zgodnie z „Regulaminem wyborów członków Rady 

Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wąsewie”, biorąc pod uwagę kwalifikacje, doświadczenie i reputację kandydata. 
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Oceny następczej kwalifikacji, doświadczenia i reputacji Członków Rady Nadzorczej dokonuje Zebranie Przedstawicieli 

zgodnie z „Procedurą dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wąsewie”.  

Bank, z uwagi na skalę działalności, nie stosuje strategii zróżnicowania w zakresie wyboru Członków Zarządu oraz Rady 

Nadzorczej. 

Bank, z uwagi na skalę działania, nie tworzy w obrębie Rady Nadzorczej komitetu ds. ryzyka ani komitetu ds. 

wynagrodzeń, zgodnie z art. 9 cb Ustawy Prawo Bankowe i art. 435 ust 2 lit d) Rozporządzenia CRR. 

Członkowie Zarządu Banku i Rady Nadzorczej Banku są objęci oceną w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia, 

odpowiedniego do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków, a także rękojmi należytego wykonania 

tych obowiązków, dokonywaną odpowiednio przez Zebranie Przedstawicieli w zakresie oceny członków Rady Nadzorczej 

Banku oraz Radę Nadzorczą w zakresie członków Zarządu Banku. Ocena ma charakter uprzedni przed powołaniem oraz 

następczy w trakcje pełnienia funkcji. Wszyscy Członkowie Zarządu Banku oraz Rady Nadzorczej Banku, zgodnie  

z dokonaną oceną za 2021 rok, spełniają wymagania art. 22 aa Ustawy Prawo Bankowe.  

Przepływ informacji dotyczącej ryzyka kierowanej do Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Banku jest sformalizowany i objęty 

„Instrukcją System Informacji Zarządczej w Banku Spółdzielczym w Wąsewie” definiującą: częstotliwość, zakres, 

odbiorców i terminy sporządzania raportów i sprawozdań, dotyczących ryzyka. Systemem informacji zarządczej objęte 

są wszystkie rodzaje ryzyka uznawane przez Bank za istotne. Zakres i częstotliwość raportowania jest dostosowana do 

skali narażenia na ryzyko, a także zmienność ryzyka, zapewniając możliwość podejmowania decyzji oraz odpowiedniej 

reakcji w przypadku zmiany ekspozycji na ryzyko. 

III. Informacje wynikające z Rekomendacji „P”.  

A. Rola i zakres odpowiedzialności właściwych komitetów oraz innych jednostek funkcjonalnych i biznesowych. 

1. Osoba odpowiedzialna za proces zarządzania ryzykiem płynności w Banku odpowiada za: 

1) utrzymanie środków na rachunku bieżącym w Banku Zrzeszającym w ilości zapewniającej: 

- wywiązanie się z bieżących i przyszłych zobowiązań Banku, 

- utrzymanie rezerwy obowiązkowej na wymaganym przepisami NBP poziomie, 

2) bieżące zarządzanie środkami pieniężnymi w kasach Banku, 

3) obliczanie i utrzymywanie poziomu nadzorczych miar płynności, 

4) utrzymywanie krótkoterminowej, średnioterminowej i długoterminowej płynności Banku, 

5) maksymalizowanie dochodów z przeprowadzanych transakcji (zapewnienie maksymalizacji dochodów, przy 

jednoczesnym utrzymaniu bezpiecznego poziomu ryzyka płynności), 

6) prawidłowość i bezpieczeństwo zawieranych transakcji, 

7) identyfikację zagrożeń mających wpływ na płynność finansową Banku oraz dokonywanie pomiaru i kontroli 

ryzyka związanego z płynnością, zgodnie z procedurami ustalonymi przez Zarząd Banku, 

8) uczestnictwo w opracowaniu polityki prowadzenia działalności – Strategii działania Banku, 

9) uczestnictwo w opracowaniu Planu finansowego oraz Planu pozyskania i utrzymania środków obcych, przy 

uwzględnieniu ustalonych limitów ostrożnościowych, 

10)  weryfikację planów awaryjnych komórek i jednostek organizacyjnych, w celu zapewnienia spójności działań, 

11)  realizację działań awaryjnych. 

2. Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz: 

1) monitoruje i analizuje poziom ryzyka płynności,  

2) opracowuje limity dotyczące ryzyka płynności,  

3) analizuje wpływ obecnej i przyszłej sytuacji na rynku międzybankowym i sytuacji ogólnogospodarczej na ryzyko 

płynności Banku, 

4) sporządza informacje zawierające ocenę ryzyka płynności wraz ze stosownymi wnioskami dla Zarządu i Rady 

Nadzorczej, 

3. Każdy pracownik Banku zobowiązany jest do: 

1) realizacji Strategii Działania Banku oraz Planu Finansowego Banku w zakresie pozyskiwania depozytów  

i udzielania kredytów, 

2) realizacji Planu pozyskania długoterminowych źródeł finansowania 

3) zgłaszania kierownictwu informacji o niepokojących sygnałach, mogących wpłynąć niekorzystnie na sytuację 
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Banku (obserwacja zachowań klientów), 

4) dbania o jak najlepszy wizerunek Banku, oraz do rzetelnej obsługi klientów, 

5) kształtowania pozytywnych relacji z klientami Banku. 

B. Działalność w zakresie pozyskiwania finansowania.  

Głównym źródłem finansowania działalności kredytowej Banku są następujące pasywa banku: fundusze własne, 

depozyty terminowe i bieżące z uwzględnieniem osadu dla tych depozytów. Dodatkowym źródłem finansowania są 

środki pochodzące z zewnętrznych źródeł finansowania np. przyjęcie lokat z Banku Zrzeszającego w ramach limitu lokat 

płynnościowych.  

Struktura zobowiązań banku na 31.12.2021 r. przedstawia się następująco: 
 

- Podmioty gospodarcze - 9,6% (11 033 tys. zł) 

- Gospodarstwa domowe - 83,8% (96 544 tys. zł) 

- Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych - 0,7% (767 tys. zł) 

- Podmioty sektora rządowego i samorządowego - 6,0% (6 879tys. zł) 

Zobowiązania wobec podmiotów sektora niefinansowego stanowią główne źródło pozyskanych środków Banku.  

Na koniec 2021 roku wartość zobowiązań wobec tych podmiotów wyniosła 108 344 tys. zł, tj. 98,26% i w stosunku do 

ubiegłego roku nastąpił wzrost o 1 355 tys. zł, tj. o 1,26%. 

Zobowiązania wobec podmiotów sektora rządowego i samorządowego stanowią dodatkowe źródło finansowania 

działalności Banku. Na koniec 2021 roku wartość zobowiązań wobec tych podmiotów wyniosła 6 879 tys. zł. i w stosunku 

do końca 2020 roku nastąpił wzrost o 4 084 tys. zł, tj. o 27,56%. 

Głównym elementem strategii właściwego finansowania ekspozycji kredytowych jest uzależnione od wzrostu stabilnych 

źródeł ich finansowania. 

Do stabilnych źródeł finansowania Bank zalicza: 

1) zobowiązania bieżące i terminowe wobec podmiotów niefinansowych i podmiotów sektora rządowego  

i samorządowego – część stabilna (osad na rachunkach) w wysokości 110 764 tys. zł, 

2) fundusze własne ogółem w wysokości 12 974 tys. zł. 

Stabilne źródła finansowania działalności Banku ogółem na koniec 2021 roku ukształtowały się na poziomie  

123 868 tys. zł i przekraczają wartość posiadanego portfela ekspozycji kredytowych.  

Depozyty stabilne ogółem na koniec 2021 roku wyniosły 102 264 tys. zł (w 2020r. - 97 300 tys. zł) i na przestrzeni tego 

roku wzrosły o 4 964 tys. zł, czyli o 4 86%. 

Na koniec 2021 roku fundusze własne ogółem wyniosły 12 974 tys. zł. Stanowiły one 12,68% stabilnych źródeł 

finansowania działalności Banku.  

Należy podkreślić, iż fundusze własne Banku stanowią najbardziej stabilne źródło finansowania ekspozycji kredytowych. 

C. Zarządzenie ryzykiem płynności jest scentralizowane zgodnie z przyjętymi procedurami obowiązującymi w Banku  

i Regulaminem Organizacyjnym Banku.  

D. Bank Spółdzielczy w Wąsewie jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Jednocześnie od 31.12.2015 r. 

Bank jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszania BPS S.A.  

E. Wymogi dotyczące dodatkowego zabezpieczenia na wypadek obniżenia oceny kredytowej Banku: 

BS w Wąsewie posiada przyznany limit debetowy w kwocie 2 000,- tys. zł, z którego na dzień 31.12.2021 r. nie korzystał. 

Bank dla zabezpieczenia terminowego regulowania wszystkich zobowiązań ma wyliczony limit zaangażowań przez BPS 

do wysokości 7 565,- tys. zł. 

F. Normy płynności oraz inne regulacyjne normy dopuszczalnego ryzyka w działalności banków, obowiązujące  

w danej jurysdykcji. 

Współczynniki miar nadzorczych: 
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- Współczynnik M1 - Współczynnik udziału podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności w aktywach ogółem na 

dzień 31.12.2021r. wyniósł 0,26. Współczynnik ten znajduje się powyżej limitu ostrożnościowego, ustalonego na 

poziomie min 0,21. 

- Współczynnik M2 - Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi wyniósł na koniec 2021 r. 

4,82. Współczynnik ten znajduje się powyżej limitu ostrożnościowego, ustalonego na poziomie min 3,00. 

W 2021 roku limity nadzorcze wynikające z Uchwały Nr 386/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 r. były przestrzegane i ani 

razu nie zostały przekroczone. 

Wskaźniki miar nadzorczych płynności wynikające z rozporządzenia CRR 

- Wskaźnik pokrycia wypływów netto – LCR wyniósł na dzień 31.12.2021 r. 255%. Wskaźnik ten znajduje się powyżej 

limitu ostrożnościowego, ustalonego na poziomie min 110%. 

- Wskaźnik stabilnego finansowania – NSFR ukształtował się na koniec grudnia 2021 r. na poziomie 138%. 

G. Analiza ryzyka otwartych pozycji płynności (analiza luki płynności) opiera się na następujących założeniach: 

1) Analiza ryzyka otwartych pozycji sporządzana jest w oparciu o zestawienie niedopasowania terminów płatności 

aktywów i pasywów oraz zobowiązań pozabilansowych otrzymanych i udzielonych; w wierszach grupowane są 

poszczególne składniki aktywów, pasywów i zobowiązań pozabilansowych; w kolumnach znajdują się przedziały 

wskazujące na terminy zapadalności aktywów oraz wymagalności pasywów i zobowiązań pozabilansowych 

otrzymanych i udzielonych; 

2) Analiza pozwala określić poziom płynności w poszczególnych przedziałach czasowych (w tym skumulowanych, 

liczonych od dnia, na który sporządzane jest zestawienie, do wybranego momentu w przyszłości): 

a) Luki niedopasowania netto: 

Luka netto = 

Wartość aktywów zapadalnych 

w przedziale czasowym oraz 

zobowiązań pozabilansowych 

otrzymanych 

- 

Wartość pasywów 

wymagalnych w przedziale 

czasowym oraz zobowiązań 

pozabilansowych 

b) Wskaźniki płynności obliczane na podstawie analizy luki płynności, tj.: 

- wskaźnik płynności do 7 dni,  

- wskaźnik płynności do 1 miesiąca, 

- wskaźnik płynności do 3 miesięcy, 

- wskaźnik płynności do 6 miesięcy, 

- wskaźnik płynności do 1 roku, 

- wskaźnik płynności do 2 lat, 

- wskaźnik płynności do 5 lat, 

- wskaźnik płynności do 10 lat, 

- wskaźnik płynności do 20 lat, 

- wskaźnik płynności powyżej 20 lat. 

ustalane są na podstawie poniższego wzoru: 

Wskaźnik płynności dla przedziału czasowego = 

Wartość aktywów i otrzymanych zobowiązań pozabilansowych 

zapadalnych w przedziale czasowym 

Wartość pasywów i udzielonych zobowiązań pozabilansowych 

wymagalnych w przedziale czasowym 

przy czym poszczególne pozycje zestawienia płynności urealniane są zgodnie z zasadami urealniania zestawienia 

analizy luki płynności, przedstawionymi w załączniku nr 1; 

3) Na podstawie zestawienia płynności, poza wielkościami określonymi w pkt. 2, wyliczany jest dodatkowo średni 

termin zapadalności aktywów oraz wymagalności pasywów, ustalony wg wzoru: 

W = 
 Z i x  T i 

 Z i 

gdzie:  Z i - kwota należności / zobowiązań w danym przedziale zapadalności / wymagalności (w tys. zł), 

 T i - liczba dni od dnia, na który sporządzone jest zestawienie, do dnia odpowiadającego połowie przedziału 

zapadalności / wymagalności; dla przedziału powyżej 5 lat - 1 825 dni. 
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Luka płynności przedstawia się następująco: 

 

  

Lp Wyszczególnienie SUMA A'vista
> 24 h < = 

7 dni

> 7 dni < = 

1 m-ca

> 1 m-ca < 

= 3 m-cy

> 3 m-cy < 

= 6 m-cy

> 6 m-cy < 

= 1 rok

> 1 rok < = 

2 lata

> 2 lat < = 

5 lat

> 5 lat < = 

10 lat

> 10 lat < 

= 20 lat
> 20 lat

AKTYWA BILANSOWE 131 002 7 332 10 414 1 065 3 535 5 965 10 461 22 426 30 512 27 953 9 130 2 211

I. Kasa 4 587 4 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Należności od Banku Centralnego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III.
Należności od podmiotów 

finansowych
9 803 1 334 901 0 0 0 0 0 7 566 2 0 0

IV.
Należności od podmiotów 

niefinansowych
81 983 1 409 9 1 062 3 510 5 940 10 185 12 303 22 396 15 665 9 130 374

1.
Kredyty w ROR w sytuacji normalnej 

i pod obserwacją
222 0 0 7 18 86 87 23 0 0 0 0

2.
Kredyty w rachunkach bieżących w 

sytuacji normalnej i pod obserwacją
9 473 0 0 0 1 449 2 007 3 767 2 250 0 0 0 0

3.

Pozostałe kred. i poż., skup. wierz., 

zreal. gw. i poręcz. oraz pozostałe 

należności w sytuacji normalnej i 

pod obserwacją

73 894 3 9 944 2 003 3 757 6 167 9 788 21 880 20 292 8 687 364

4.
Odsetki od należności normalnych i 

pod obserwacją
19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.
Odsetki od należności normalnych i pod 

obserw acją niezapadłe
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.
Odsetki od należności normalnych i pod 

obserw acją zapadłe
4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

5.

Kred. i poż., skup. wierz., zreal. gw. i 

poręcz. oraz pozostałe należności w 

sytuacji zagrożonej

3 631 1 406 0 20 39 90 164 243 516 700 443 11

6. Odsetki od należności zagrożonych 72 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.
Odsetki od należności zagrożonych 

niezapadłe
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.
Odsetki od należności zagrożonych 

zapadłe
70 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0

7.

Rezerwy celowe oraz korekty 

wartości należności normalnych i 

pod obserwacją z tytułu lokat, 

kredytów itd.

1 626 0 0 0 0 0 0 0 0 1 626 0 0

8.
Rezerwy celowe oraz korekty 

wartości należności zagrożonych
3 700 0 0 0 0 0 0 0 0 3 700 0 0

V.
Należności od podmiotów sektora 

rządowego i samorządowego
2 591 0 0 1 25 25 50 140 550 1 800 0 0

VI.
Papiery wartościowe - wg. 

wartości bilansowej
30 810 0 9 357 0 0 0 0 9 950 0 10 486 0 1 018

1.
Papiery wartościowe - wg. cen 

zakupu
31 055 0 9 360 0 0 0 0 9 950 0 10 728 0 1 018

2.
Korekta dodatnia ceny zakupu do 

wartości rynkowej (zysk) - saldo WN
10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0

3.
Korekta ujemna ceny zakupu do 

wartości rynkowej (strata) - saldo MA
255 0 3 0 0 0 0 0 0 252 0 0

VII.
Aktywa trwałe - wg wartości 

bilansowej
819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 819

VIII.
Pozostałe aktywa - wg. wartości 

bilansowej
409 2 146 2 0 0 226 33 0 0 0 0

ZOBOWIĄZANIA 

POZABILANSOWE OTRZYMANE
2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I.

Zobowiązania pozabilansowe 

otrzymane o charakterze 

finansowym

2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II.

Zobowiązania pozabilansowe 

otrzymane o charakterze 

gwarancyjnym

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PASYWA BILANSOWE 131 002 64 112 510 3 231 8 548 12 840 22 144 1 624 1 940 2 960 0 13 094

I.
Zobowiązania wobec Banku 

Centralnego
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II.
Zobowiązania wobec podmiotów 

sektora finansowego
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III.
Zobowiązania wobec podmiotów 

sektora niefinansowego
108 485 56 166 488 3 041 8 548 12 840 21 662 1 614 1 200 2 925 0 0

IV.

Zobowiązania wobec podmiotów 

sektora rządowego i 

samorządowego

6 885 6 765 0 0 0 0 50 8 62 0 0 0

V.

Zobowiązania z tytułu 

sprzedanych papierów 

wartościowych z udzielonym 

przyrzeczeniem odkupu

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI.
Zobowiązania z tytułu emisji 

własnych papierów wartościowych
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VII. Pozostałe pasywa 341 61 22 44 0 0 177 2 0 35 0 0

VIII. Rezerwy 866 31 0 146 0 0 12 0 678 0 0 0

IX.
Fundusze własne oraz 

zobowiązania podporządkowane
13 094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 094

X.
Wynik (zysk/strata) w trakcie 

zatwierdzania
243 0 0 0 0 0 243 0 0 0 0 0

XI.
Wynik (zysk/strata) roku 

bieżącego
1 089 1 089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZOBOWIĄZANIA 

POZABILANSOWE UDZIELONE
9 289 4 950 4 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I.

Zobowiązania pozabilansowe 

udzielone o charakterze 

finansowym

9 289 4 950 4 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II.

Zobowiązania pozabilansowe 

udzielone o charakterze 

gwarancyjnym

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wskaźniki płynności

1. Luka - -59 730 5 565 -2 166 -5 013 -6 876 -11 683 20 802 28 572 24 993 9 130 -10 883

2. Luka skumulowana - -59 730 -54 164 -56 330 -61 343 -68 219 -79 902 -59 101 -30 528 -5 536 3 594 -7 289

3. Wskaźnik płynności - 0,14 2,15 0,33 0,41 0,46 0,47 13,81 15,73 9,44 - 0,17

4. Wskaźnik płynności skumulowany - 0,14 0,27 0,27 0,28 0,31 0,34 0,52 0,75 0,96 1,03 0,95
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H. Bank Spółdzielczy w Wąsewie jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A, 

który służy zapewnieniu utrzymania płynności w ramach niniejszego Systemu. 

I. Analiza wskaźnikowa ryzyka płynności: 

Wskaźniki płynności: 

- Wskaźnik płynności krótkoterminowej do 1 miesiąca ukształtował się na poziomie 1,21. Wskaźnik znajduje się 

powyżej limitu ostrożnościowego ustalonego na poziomie min 0,6. 

- Wskaźnik płynności do 3 miesięcy na koniec grudnia 2021 roku ukształtował się na poziomie 1,30. Wskaźnik ten  

w dalszym ciągu znajduje się znacznie powyżej ustalonego na poziomie min 0,70 limitu ostrożnościowego i świadczy 

o dużej płynności finansowej Banku w dłuższym horyzoncie czasowym. 

Pozostałe wskaźniki płynności obrazujące płynność Banku w dłuższych okresach czasowych znajdują się powyżej 

ustalonych limitów ostrożnościowych. 

Wskaźniki zabezpieczenia płynności: 

- Wskaźnik Aktywa płynne/Aktywa - wg wartości bilansowej ukształtował się na poziomie 27,08%. Wskaźnik ten 

kształtuje się na wysokim poziomie, znacznie powyżej ustalonego limitu ostrożnościowego (min 15), 

- Wskaźnik Aktywa płynne/Depozyty niestabilne (ponad osad) ukształtował się na poziomie 273,75%. Wskaźnik ten 

znajduje się znacznie powyżej ustalonego limitu ostrożnościowego (min 90%), 

- Wskaźnik Aktywa płynne/Zobowiązania pozabilansowe udzielone ukształtował się na koniec grudnia 2021 roku na 

poziomie 377,85%. Wskaźnik ten znajduje się na bardzo wysokim poziomie i znacznie przewyższa limit 

ostrożnościowy, ustalony na poziomie min 150%. 

- Wskaźnik Kredyty/Aktywa - wg wartości bilansowej wyniósł 68,56%. Wskaźnik ten znajduje się na bezpiecznym 

poziomie i nie przekracza ustalonego limitu (max 95%). 

- Wskaźnik Zobowiązania pozabilansowe udzielone/Aktywa - wg wartości bilansowej ukształtował się na koniec 

grudnia 2021 roku na poziomie 7,17. Wskaźnik ten znajduje się również na bezpiecznym poziomie, znacznie poniżej 

limitu ostrożnościowego, ustalonego na poziomie max 20%. 

Wskaźniki stabilności bazy depozytowej: 

- Wskaźnik Depozyty stabilne/Aktywa - wg wartości bilansowej wyniósł 78,06%. Wskaźnik ten znajduje się na 

bezpiecznym poziomie, powyżej ustalonego limitu ostrożnościowego ustalonego na poziomie min 55%. 

- Wskaźnik Depozyty niestabilne/Aktywa - wg wartości bilansowej wyniósł 9,89%. Wskaźnik ten w dalszym ciągu 

znajduje się na bezpiecznym poziomie, poniżej ustalonego limitu ostrożnościowego ustalonego na poziomie max 

40%. 

- Procentowy udział największych deponentów w depozytach klientów ogółem wyniósł 23,98%. Wskaźnik ten znajduje 

się nadal na bezpiecznym poziomie i nie przekracza limitu ostrożnościowego (max 40 %). 

Wskaźniki finansowania aktywów: 

- Wskaźnik Depozyty/Kredyty, skupione wierzytelności i zrealizowane gwarancje wyniósł 128,30%. Wskaźnik ten 

znajduje się obecnie na bezpiecznym poziomie; powyżej limitu ostrożnościowego, ustalonego na poziomie min. 

100%. 

- Wskaźnik Depozyty/Kredyty i zobowiązania pozabilansowe udzielone wyniósł 116,15%. Wskaźnik ten również 

znajduje się powyżej limitu ostrożnościowego, ustalonegona poziomie min 90 %. 

Wskaźniki finansowania aktywów długoterminowych: 

- Wskaźnik pokrycia Depozyty stabilne (50% ich wartości) oraz fundusze własne/ Należności z tytułu kredytów, 

skupionych wierzytelności i zrealizowanych gwarancji o terminie zapadalności powyżej 5 lat ukształtował się na 

koniec analizowanego miesiąca na poziomie 225,24 %,. Wskaźnik ten znajduje się powyżej limitu ostrożnościowego, 

ustalonego na poziomie min 190 %. 

- Wskaźnik udziału Należności z tytułu kredytów, skupionych wierzytelności i zrealizowanych gwarancji o terminie 

zapadalności powyżej 5 lat/ Kredyty, skupione wierzytelności i zrealizowane gwarancje ogółem ukształtował się na 

koniec analizowanego miesiąca na poziomie 31,87 %. Wskaźnik ten znajduje się poniżej limitu ostrożnościowego,  
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J. Źródła finansowania Banku i ich dywersyfikacja: 

Na dzień 31.12.2021r. źródła finansowania działalności Banku ukształtowały się na poziomie 128 708 tys. zł. W stosunku 

do początku roku pasywa wzrosły o 6 998 tys. zł, tj. o 5,8%. Zwiększenie się pasywów w 2021 roku było w głównej mierze 

wynikiem wzrostu zobowiązań wobec podmiotów sektora rządowego i samorządowego.  

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2021 r. ukształtowały się na poziomie 115 223 tys. zł. 

Depozyty bieżące ogółem ukształtowały się na poziomie 62 816 tys. zł i wzrosły w stosunku do końca ubiegłego roku  

o 12 482 tys. zł, tj. o 26,1%. 

Depozyty terminowe ogółem wyniosły 52 407 tys. zł i w 2021 roku spadły o 6 143 tys. zł, tj. o 1,2%. 

Poziom innych źródeł finansowania działalności Banku w analizowanym okresie ukształtował się na poziomie  

13 485 tys. zł i zwiększył się o 660 tys. zł, co stanowi wzrost o 5,1%. 

Poziom zobowiązań pozabilansowych otrzymanych ukształtował się na poziomie 2 000 tys. zł. 

K. Inne techniki wykorzystywane do ograniczania ryzyka płynności: 

1. Analiza zrywalności depozytów oraz przedterminowej spłaty kredytów. 

W grudniu 2021 zostało wycofanych przed terminem 39 depozytów terminowych o łącznej wartości 615 tys. zł. 

Zrywalność depozytów jest obecnie na niskim poziomie i nie zagraża sytuacji płynnościowej Banku. Udział 

procentowy depozytów wycofanych przed terminem wymagalności w depozytach klientów ogółem wyniósł  

w grudniu 1,17%.W porównaniu do końca 2020 roku udział procentowy tych depozytów wzrósł o 0,10%. 

W grudniu wystąpiło 5 spłat kredytów przed terminem zapadalności o łącznej wartości 240 tys. zł. Udział kredytów 

spłaconych przed terminem zapadalności w kredytach ogółem wyniósł w analizowanym okresie 0,28%. 

2. Analiza największych deponentów, dużych depozytów, oraz depozytów osób wewnętrznych w bazie depozytowej 

Banku.  

Depozyty największych deponentów w kwotach ≥ 0,8% depozytów ogółem dla podmiotów gospodarczych, instytucji 

sektora rządowego i samorządowego, podmiotów finansowych niebankowych oraz dla gospodarstw domowych, 

ukształtowały się na 31.12.2021 r. na poziomie 27 636 tys. zł.  

Duże depozyty, tj. których wartość wynosi minimum 1% wartości depozytów terminowych, na dzień 31.12.2021 r. 

wyniosły 6 891 tys. zł. Ilość dużych depozytów wyniosła 7. Procentowy udział dużych depozytów w depozytach 

terminowych ogółem wyniósł na koniec grudnia 13,15 %. Zarówno wartość jak i udział dużych depozytów  

w depozytach terminowych ogółem znajduje się na bezpiecznym poziomie. 

Depozyty osób wewnętrznych na dzień 31.12.2021r. wyniosły 1 421 tys. zł. W ujęciu ilościowym liczba osób 

wewnętrznych na koniec grudnia 2021r. wyniosła 29 osób. Procentowy udział depozytów osób wewnętrznych  

w depozytach klientów wyniósł 1,23% w grudniu 2021 roku i znajduje się na bardzo niskim poziomie. 

3. Analiza stabilności bazy depozytowej Banku 

Wskaźnik osadu ogółem zwiększył się z 93,85 % na koniec grudnia 2020 do 96,13% w grudniu 2021 roku tj. o 2,28%. 

Zmniejszenie się wskaźnika osadu ogółem było wynikiem w głównej mierze spadku wskaźnika osadu gospodarstw 

domowych. 

Poziom wskaźników składowych dotyczący gospodarstw domowych, stanowiących przeważającą część bazy 

depozytowej Banku, jest na wysokim poziomie, co świadczy o dużej stabilności bazy depozytowej Banku, zarówno  

w odniesieniu do zobowiązań bieżących, których wskaźnik osadu wyniósł 87,61 %, jak i zobowiązań terminowych, 

których wskaźnik wyniósł 95,03 %. 

L. Pojęcia stosowane w procesie mierzenia pozycji płynnościowej i ryzyka płynności. 

1. Aktywa płynne - aktywa łatwo wymienialne na gotówkę; do aktywów płynnych zalicza się w szczególności: 

- gotówkę w kasach i skarbcu, 

- rachunki bieżące złotowe i walutowe w Banku Zrzeszającym (z wyłączeniem rezerwy obowiązkowej), 

- lokaty typu O/N, 
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- lokaty złotowe z terminem zapadalności do 7 dni niezablokowane, 

- pozostałe należności od podmiotów regulowanych z terminem zapadalności do 7 dni 

- instrumenty dłużne o niskim ryzyku w kwocie możliwej do uzyskania w ciągu 7 dni, (np. bony pieniężne, bony 

skarbowe, obligacje skarbowe, na które istnieje płynny rynek wtórny), 

- rozliczenia międzybankowe (strona Wn), 

- lokaty złotowe z terminem zapadalności powyżej 7 dni i nie przekraczającym 30 dni niezablokowane, 

- pozostałe należności od podmiotów regulowanych z terminem zapadalności powyżej 7 dni i nie przekraczającym 

30 dni, 

- instrumenty dłużne o niskim ryzyku w kwocie możliwej do uzyskania w okresie powyżej 7 dni i do 30 dni,  

nie ujęte w podstawowej rezerwie płynności. 

2. Aktywa obciążone - aktywa, które - w sposób wyraźny lub dorozumiany - są przedmiotem zastawu lub umowy  

o zabezpieczenie albo podniesienie jakości kredytowej danej transakcji. Takie wykorzystanie aktywów może być 

stosowane do pozyskania finansowania (np. papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, obligacje zabezpieczone, 

transakcje repo) lub do celów handlowych i zarządzania ryzykiem (np. instrumenty pochodne i pożyczki papierów 

wartościowych). 

3. Aktywa nieobciążone - aktywa, które mogą być natychmiast wykorzystane przez bank jako przedmiot zastawu 

zabezpieczającego pozyskanie finansowania lub do celów handlowych, lub zarządzania ryzykiem. 

4. Alternatywne źródła finansowania - potencjalnie dostępne źródła płynności wzmacniające zdolność banku do 

przetrwania zdarzeń kryzysowych. W zależności od charakteru, dotkliwości oraz okresu trwania zdarzenia 

kryzysowego, do potencjalnych źródeł finansowania można zaliczyć, przykładowo: 

a) przyrost depozytów, 

b) wydłużenie terminów wymagalności zobowiązań, 

c) nowe emisje instrumentów dłużnych krótko- i długoterminowych, 

d) transfery funduszy wewnątrz grupy, nowe emisje kapitałowe, sprzedaż spółek zależnych lub linii biznesowych, 

e) sekurytyzację aktywów, 

f) sprzedaż lub transakcje repo nieobciążonych, wysoce płynnych aktywów, 

g) ciągnięcie przyznanych linii finansowania, 

h) kredyt lombardowy z banku centralnego. 

5. Analiza scenariuszowa - polega na założeniu scenariuszy jednoczesnej zmiany wielu współwystępujących czynników 

ryzyka oraz badaniu ich wpływu na sytuację banku. 

6. Analiza wrażliwości - polega na założeniu zmian poszczególnych czynników ryzyka, a także kombinacji takich zmian 

oraz statycznym analizowaniu ich wpływu na sytuację banku. 

7. Baza depozytowa - zobowiązania terminowe i bieżące wobec osób fizycznych orazinnych podmiotów niefinansowych 

z wyłączeniem transakcji dotyczących obrotuna hurtowym rynku finansowym; 

8. Depozyty stabilne (stałe) - depozyty, które w długim okresie czasu wykazują nieznaczne wahania; dzięki tym 

depozytom Bank może finansować aktywa o dłuższych terminach zapadalności; wartość depozytów stabilnych jest 

wyznaczana jako iloczyn wartości depozytów w poszczególnych grupach podmiotowych i rodzajowych oraz 

wskaźnika osadu, wyliczonego dla danej grupy depozytów w analizowanym okresie; 

9. Depozyty niestabilne (zmienne) - stanowią różnicę pomiędzy łącznym stanem depozytów, a wartością depozytów 

stabilnych z tego samego okresu; Bank nie może na nich polegać przy finansowaniu aktywów o dłuższych terminach 

zapadalności; 

10. Duży depozyt – jeden depozyt terminowy, którego wartość jest wyższa niż 1 % depozytów terminowych ogółem;  

11. Dzień sprawozdawczy – dzień, na który Bank oblicza nadzorcze miary płynności, przy czym dla obliczeń nadzorczych 

miar płynności dniem sprawozdawczym jest każdy dzień roboczy; 

12. Efekty drugiej rundy - efekty wynikające z pogorszenia warunków ekonomicznych w sferze realnej gospodarki, które 

z pewnym opóźnieniem, w sposób pośredni, negatywnie oddziałują na bilanse banków, powodując pogorszenie 

kondycji finansowej całego sektora bankowego, m. in. poprzez obniżenie jakości aktywów, wzrost należności 

zagrożonych, obniżenie rentowności czy zwiększenie ryzyka niewypłacalności banku. 
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13. Kluczowe zobowiązania - zobowiązania, z których niewywiązanie się w określonym terminie w ciągu dnia może 

stanowić zagrożenie dla reputacji banku lub jego działalności. Mogą obejmować zobowiązania, dla których istnieje 

określony termin w ciągu dnia, takie, które wymagają rozliczenia pozycji w systemach płatniczych i rozliczeniowych 

oraz takie, które są związane z działalnością na rynku, jak np. dostarczenie lub zwrot instrumentu rynku pieniężnego 

czy płatności depozytów uzupełniających. 

14. FTP (fund transfer pricing) - mechanizm ustalania cen transferowych stosowany dla wszystkich istotnych rodzajów 

działalności oraz pozycji bilansowych i pozabilansowych do wewnętrznej wyceny płynności, pomiaru efektywności 

czy wyceny w ramach procesu analizy ryzyka i rentowności potencjalnych nowych produktów lub usług. 

15. Limity ostrożnościowe – minimalna lub maksymalna granica określająca dopuszczalną wielkość pozycji lub 

wskaźnika, decydujących o poziomie limitowanego ryzyka płynności; limity ustalane są dla całego Banku, mają na 

celu zachowanie właściwego poziomu narażenia Banku na ryzyko płynności; 

16. Luka płynności (kontraktowa) - zestawienie niedopasowania terminów zapadalności aktywów i wymagalności 

pasywów w danym przedziale czasowym, sporządzane na podstawie szacunków przepływów pieniężnych w celu 

ustalenia przyszłego poziomu płynności. Szacowanie przepływów pieniężnych polega na ustaleniu okresów 

pozostałych do zapadalności aktywów i wymagalności pasywów oraz pozycji pozabilansowych poprzez zestawienie 

tych aktywów, pasywów i pozycji pozabilansowych w narastających przedziałach czasowych, licząc od daty 

sporządzenia zestawienia. Występowanie dodatniej/ujemnej różnicy pomiędzy sumą aktywów zapadających a sumą 

pasywów wymagalnych i pozycji pozabilansowych w danym przedziale czasowym wskazuje na utrzymywanie luki 

dodatniej/ujemnej; 

17. Luka płynności (urealniona) - zestawienie niedopasowania terminów zapadalności aktywów i wymagalności 

pasywów w danym przedziale czasowym, uwzględniające założenia co do możliwych zachowań pozycji aktywów, 

pasywów i pozycji pozabilansowych w celu realnego ustalenia przyszłego poziomu płynności. Szacowanie 

urealnionych przepływów pieniężnych wymaga wypracowania przez bank własnej, ostrożnościowej techniki ich 

oceny, uwzględniającej założenia dotyczące m. in. wcześniejszych wypłat depozytów, późniejszych spłat kredytów, 

stabilności źródeł finansowania, zasad wpływu na pozycję płynności zobowiązań i należności warunkowych oraz 

innych transakcji pozabilansowych, kosztów wymuszonej sprzedaży aktywów czy zmian sytuacji gospodarczej  

i upodobań klientów. 

18. Łatwa zbywalność - możliwość zastawu bądź sprzedaży poszczególnych składników aktywów w sytuacji różnych 

zdarzeń kryzysowych bez ponoszenia dużych strat finansowych, związanych z wymuszonym, natychmiastowym 

upłynnieniem. Zbywalność może być różna w zależności od scenariusza kryzysowego i czasu jego trwania. Niemniej 

jednak wyróżnić można pewne ogólne czynniki, które mogą zwiększać płynność danego składnika aktywów, w tym: 

a) czynniki związane z charakterystyką składnika aktywów: 

- niskie ryzyko rynkowe, 

- krótki termin zapadalności, 

- przejrzystość struktury i charakterystyki ryzyka, 

- łatwość i pewność wyceny, 

- duża skala emisji, 

- niska korelacja z innymi aktywami generującymi ryzyko, 

b) czynniki związane z charakterystyką emitenta: 

- wysoka wiarygodność kredytowa emitenta, 

c) czynniki związane z charakterystyką rynku: 

- istnienie rynku regulowanego dla danego rodzaju aktywów, 

- szeroka, zdywersyfikowana baza kupujących i sprzedających, 

- płynny rynek dla danego rodzaju aktywów, 

- dopuszczalność przez bank centralny jako zabezpieczenie, 

d) czynniki związane z działalnością banku: 

- obecność banku na danym rynku, 

- regularny obrót aktywami zaliczanymi do nadwyżki płynności, 

- niski wolumen utrzymywanych aktywów w stosunku do przeciętnych obrotów na rynku,  

- działanie banku pod własną marką. 
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19. Nadwyżka płynności – suma pozycji bilansowych zaliczanych do aktywów płynnych. 

20. Pierwotny termin wymagalności - termin wymagalności liczony od pierwotnej daty przyjęcia środków do pierwszego 

terminu, w którym zgodnie z umową depozytu deponent może podjąć środki; w przypadku, gdy środki można podjąć 

od określonego terminu, wymagalność depozytu ustalona jest na podstawie wymaganego okresu, który musi 

upłynąć, aby deponent mógł podjąć dany depozyt bez ponoszenia żadnych sankcji z tego tytułu; jeśli deponentowi 

przysługuje prawo wycofania depozytu w różnych terminach lub w różnych okresach, należy wykazać termin 

wymagalności zgodnie z pierwszą możliwą datą podjęcia środków;  

21. Płynność finansowa - zdolność do wymiany aktywów na gotówkę, celem uregulowania swoich bieżących 

zobowiązań; utrzymanie odpowiedniej płynności oznacza posiadanie lub łatwy dostęp do dostatecznej ilości 

środków finansowych, aby sprostać obecnemu lub potencjalnemu zapotrzebowaniu na te środki ze strony klientów 

(deponentów i kredytobiorców) Banku; płynność polega na zdolności do finansowania aktywów, terminowego 

wywiązywania się ze zobowiązań i przetrwania spadku depozytów w toku sezonowej działalności Banku, jak również 

w rozmaitych innych dających się przewidzieć warunkach; 

22. Płynność śróddzienna (bieżąca) - zdolność wykonywania wszystkich zobowiązań pieniężnych w bieżącym dniu; 

23. Płynność krótkoterminowa - zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w terminie płatności 

przypadającym w okresie 30 kolejnych dni; 

24. Płynność średnioterminowa - zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w terminie płatności 

przypadającym w okresie powyżej 1 miesiąca i do 12 miesięcy; 

25. Płynność długoterminowa - zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w terminie płatności 

przypadającym w okresie powyżej 12 miesięcy; 

26. Płynność rynku (produktu) - możliwość łatwej zamiany na gotówkę w wymaganym czasie określonych produktów 

na rynku bez znacznych strat finansowych na tych produktach; 

27. Podmioty regulowane - zgodnie z ustawą o nadzorze uzupełniającym zaliczają się do nich w szczególności: banki, 

oddziały instytucji kredytowych, banki zagraniczne, zakłady ubezpieczeń, firmy inwestycyjne; 

28. Pozaumowne „zobowiązania" banku - zobowiązania, które w okresie sytuacji kryzysowej mogą powodować 

konieczność wspierania nieuwzględnionych w bilansie ani w zobowiązaniach pozabilansowych SPV. Podobnie,  

w okresie warunków skrajnych, obawa utraty reputacji może skłaniać bank do zakupu aktywów od funduszy rynku 

pieniężnego lub innych funduszy inwestycyjnych, którymi zarządza lub z którymi współpracuje. 

29. Rezerwa płynności – aktywa zabezpieczające utrzymanie płynności płatniczej; 

30. Ryzyko finansowania - zagrożenie niedostatku stabilnych źródeł finansowania w perspektywie średnio-  

i długoterminowej, skutkujące rzeczywistym lub potencjalnym ryzykiem niewywiązania się przez bank z zobowiązań 

finansowych, takich jak płatności i zabezpieczenia, w momencie ich wymagalności w perspektywie średnio-  

i długoterminowej, bądź w całości, bądź związane z koniecznością poniesienia nieakceptowalnych kosztów 

finansowania. 

31. Ryzyko płynności - zagrożenie utraty zdolności do finansowania aktywów i terminowego wykonania zobowiązań  

w toku normalnej działalności banku lub w innych warunkach, które można przewidzieć, powodujące konieczność 

poniesienia nieakceptowalnych strat; 

32. Ryzyko płynności śróddziennej - zagrożenie utraty zdolności do realizacji zobowiązań pieniężnych w bieżącym dniu; 

33. Ryzyko płynności rynku (produktu) - zagrożenie utraty możliwości zamiany na gotówkę w wymaganym czasie 

określonych produktów na rynku, powodujące konieczność poniesienia znacznych strat finansowych na tych 

produktach; 

34. Test odwrócony - polega na przyjęciu założenia wystąpienia negatywnych skutków zmaterializowania się ryzyka 

płynności oraz określeniu scenariuszy w ramach analizy scenariuszowej, które mogłyby do takich sytuacji 

doprowadzić. 

35. Termin płatności (zapadalności/wymagalności) - termin zapadalności lub wymagalności liczony od dnia, na który 

sporządzane jest zestawienie terminów płatności wynikających z umowy; 
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36. Transakcje zawierane na rynku hurtowym: 

a) transakcje zawierane z podmiotami regulowanymi, 

b) operacje dokonywane w ramach świadczenia usług pośrednictwa finansowego na rachunkach własnych  

w imieniu klienta. 

37. Wartość likwidacyjna lub pożyczkowa aktywów - oszacowana wartość gotówki dostępnej dla banku, jeśli aktywa są 

upłynniane bądź wykorzystywane jako zabezpieczenie dla zabezpieczonego finansowania. 

38. Zarządzanie dostępem do rynku - rozwój obecności na rynkach, na których bank może sprzedać aktywa lub 

wzmacnianie ustaleń (relacji) pozwalających bankowi na zaciąganie zobowiązań zabezpieczonych lub 

niezabezpieczonych. Wzmacnianie relacji z obecnymi i potencjalnymi inwestorami może odbywać się poprzez 

utrzymywanie odpowiedniej częstotliwości kontaktów oraz częstotliwości korzystania z danego źródła finansowania. 

39. Zdarzenia progowe - zdarzenia związane z pozycjami pozabilansowymi, których wystąpienie uruchamia zawarte  

w umowach działania generujące zapotrzebowanie na płynność. Zdarzenia progowe dotyczą w szczególności 

kontraktów pochodnych, transakcji sekurytyzacyjnych i związków ze spółkami specjalnego przeznaczenia (dalej: SPV 

- special purpose vehicles)., udzielonych gwarancji i przyznanych linii kredytowych. Mogą obejmować np. zmiany 

uwarunkowań ekonomicznych, obniżenie ratingu kredytowego banku, ryzyko kraju, szczególne zakłócenia na rynku 

(np. papierów wartościowych), modyfikacje umów w wyniku zmiany przepisów prawnych, rachunkowych lub 

podatkowych oraz inne podobne zmiany. Wystąpienie zdarzeń progowych może warunkować m. in. uruchomienie 

klauzul wymagających likwidacji pochodnego kontraktu pozagiełdowego lub przedłożenia zabezpieczenia, 

konieczność uzupełnienia depozytu zabezpieczającego w instrumentach pochodnych, konieczność przedterminowej 

spłaty w niektórych transakcjach sekurytyzacji aktywów, realizację udzielonych zobowiązań warunkowych lub 

konieczność sfinansowania ciągnięć przyznanych linii kredytowych. 

40. Zdarzenia/sytuacje/warunki kryzysowe - najbardziej dotkliwe scenariusze warunków skrajnych, które mogą 

wpływać na zdolność banku do sprzedaży aktywów lub ograniczyć dostęp zarówno do zabezpieczonych, jak  

i niezabezpieczonych źródeł finansowania. Mogą dotyczyć wyłącznie banku, całego rynku lub kombinacji tych 

czynników. 

41. Zdolność do kompensacji niedoborów - plan utrzymywania nadwyżki płynności lub posiadania dostępu do źródeł 

płynności w stosunku do scenariusza warunków normalnych w krótkim, średnim i długim horyzoncie czasowym oraz 

na wypadek realizacji scenariuszy skrajnych, jak również plan sposobów dalszego pozyskania płynności, czy to 

poprzez nowe źródła finansowania, przystosowanie działalności lub inne działania określone w awaryjnym planie 

płynności. Zdolność do kompensacji niedoborów zawiera nadwyżkę płynności i jest od niej znacznie szersza. 

M. Analiza wpływu nowych produktów na poziom ryzyka płynności 

1. Wprowadzenie do oferty Banku nowych produktów depozytowych i kredytowych, jak też zamiar zaangażowania się 

Banku w nowe kategorie instrumentów finansowych, poprzedzone jest zbadaniem wpływu potencjalnych decyzji 

Zarządu na poziom ryzyka płynności. 

2. Badanie, o którym mowa w ust.1, przeprowadza osoba (lub osoby) odpowiedzialna za proces zarządzania ryzykiem 

płynności; analiza uwzględnia: 

1) prognozowaną wartość sprzedaży produktu/zaangażowania w instrument finansowy, 

2) w przypadku analizy dotyczącej depozytów – zagospodarowanie pozyskanych środków w aktywach, 

3) w przypadku analizy dotyczącej kredytów/instrumentów finansowych – sposób finansowania tych aktywów (np. 

pomniejszenie lokat bankowych), 

4) wprowadzenie nowych pasywów/aktywów do właściwych przedziałów płynności (zmiana poziomu oraz 

struktury aktywów/pasywów według przedziałów płynności), 

5) korektę dotychczasowych przedziałów płynności, uwzględniającą nowe pasywa/aktywa, 

6) zbadanie stopnia wykorzystania limitów obowiązujących w Banku w zakresie ryzyka płynności oraz kształtowania 

się poziomu nadzorczych miar płynności. 

3. Uzyskanie pozytywnych wyników analizy, sporządzonej zgodnie z ust.2, może stanowić przesłankę do podjęcia 

decyzji o wprowadzeniu nowego produktu do oferty Banku bądź podjęcia decyzji inwestycyjnej przez Zarząd Banku. 
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4. Warunkiem podjęcia decyzji, o których mowa w ust.3, są pozytywne wyniki analiz w zakresie pozostałych rodzajów 

ryzyka bankowego (m.in. stopy procentowej, kredytowego, operacyjnego, walutowego), jak też uzasadnienie pod 

względem efektywności ekonomicznej – analizy te wykonywane są w oparciu o obowiązującą w Banku Procedurę 

„Zasady zarządzania zmianami w Banku Spółdzielczym w Wąsewie”. 

N. W celu ograniczania ryzyka płynności Bank przeprowadza testy warunków skrajnych. Zakres przeprowadzania 

testów warunków skrajnych w Banku jest współmierny do charakteru, rozmiaru i skali działalności banku, 

złożoności modelu biznesowego oraz profilu ryzyka. Testy warunków skrajnych(ich założenia i scenariusze) 

podlegają przeglądom co najmniej raz w roku, a w przypadku istotnej zmiany warunków rynkowych lub skali 

prowadzonej działalności częściej. 

Testy warunków skrajnych, badających wpływ zmiany zarówno czynników wewnętrznych, jak i systemowych 

(oddzielnie, jak i łącznie) na możliwość utrzymania płynności przez Bank, sporządza się według poniższych zasad: 

1) projektowania testów warunków skrajnych:  

a) projektowanie testu warunków skrajnych polega na określeniu głównych cech jakie ma spełniać, 

b) w procesie projektowania testów warunków skrajnych uwzględnia się możliwe interakcje pomiędzy rodzajami 

ryzyk, 

2) ustalania założeń testów warunków skrajnych: 

a) ustalenie założeń testu polega na określeniu konserwatywnych i rygorystycznych założeń, które mimo tego,  

że nie wystąpiły nigdy w Banku mogą mieć miejsce, 

b) przy ustalaniu założeń winno się kierować tym, aby testy rzetelnie przedstawiały mogące się pojawić zagrożenia 

bez względu na bieżącą sytuację płynnościową Banku, 

3) ustalania zakresu testów warunków skrajnych: 

a) określenie wykazu testów obrazujących sytuacje skrajne dla wielu aspektów mogących mieć wpływ na sytuację 

płynnościową Banku oraz zakresu ich sporządzania, 

4) wykorzystywania rezultatów testów warunków skrajnych: 

a) wyniki testów warunków skrajnych winny być szczegółowo omówione i analizowane przez Stanowisko 

zarządzania ryzykami i analiz, Zarząd Banku, jak również o ich rezultatach winna być informowana Rada 

Nadzorcza, 

b) rezultaty testów warunków skrajnych winny być brane pod uwagę przy ustalaniu i weryfikacji tzw. apetytu na 

ryzyko poprzez odpowiednie kształtowanie limitów ostrożnościowych ustalonych w Banku, 

c) bardzo wnikliwie winny być analizowane przyczyny niespełniania przez Bank założeń ustalonych w testach, 

d) wyniki testów warunków skrajnych winny być wykorzystywane w procesie zarządzania ryzykiem,  

a w szczególności w ramach awaryjnych planów płynności oraz w procesie planowania strategicznego banku. 

5) dokonywania przeglądów testów warunków skrajnych: 

a) przegląd i aktualizacja zarówno cech testu jak i jego założeń winna być dokonywana przynajmniej raz w roku  

i powinna obejmować przegląd trafności założeń, wyników testów pod kontem przestrzegania przyjętych limitów 

– założeń minimalnych, 

b) szczególnie ważne jest dokonywanie analizy przekroczeń założeń minimalnych testów. Należy wówczas poddać 

ocenie trafność i rygorystyczność przyjętych założeń. 

c) przegląd ma również na celu dostosowanie założeń testów warunków skrajnych do zmian warunków, 

zachodzących zarówno wewnątrz Banku (znaczna zmiana skali prowadzonej działalności i skali ryzyka), jak  

i zewnętrznych. 

Bank sporządza poniższe testy warunków skrajnych w okresach kwartalnych. 

Test warunków skrajnych polegający na testowaniu przestrzegania przez Bank miar nadzorczych wynikających  

z Uchwały Nr 386/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności. 

1. Do przeprowadzania testów warunków skrajnych Bank wykorzystuje relację posiadanej na datę analiz wartości sumy 

podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności, powiększonej o kwotę limitu łącznego zaangażowania 

otrzymanego z Banku Zrzeszającego, do aktywów ogółem, przy czym do podstawowej i uzupełniającej rezerwy 

płynności Bank zalicza pozycje bilansu określone w §12 i §13 oraz limit, stanowiący 100% limitu łącznego 

otrzymanego z Banku Zrzeszającego. Test ten odzwierciedla w swojej konstrukcji kwestie płynności śróddziennej. 
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2. Bank dokonuje analizy sytuacji szokowej, zakładającej nagły spadek zobowiązań bieżących i terminowych od sektora 

niefinansowego i budżetowego o 20%, przy jednoczesnym założeniu konieczności utrzymania wartości wskaźnika 

udziału sumy podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności w aktywach ogółem na poziomie minimum 0,2. 

3. Spadek wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 przy założeniu zaistnienia sytuacji szokowej tworzy konieczność 

ponoszenia dodatkowego kosztu (w sensie wyniku) - Bank tworzy wewnętrzny wymóg kapitałowy na pokrycie ryzyka 

płynności obliczany zgodnie z zasadami opisanymi w Procedurze „Wewnętrzny proces oceny adekwatności 

kapitałowej w Banku Spółdzielczym w Wąsewie” przyjętej Uchwałą Zarządu BS nr 34/6/2021 z dnia 27.04.2021r.  

Odwrócony test warunków skrajnych polegający na testowaniu przestrzegania przez Bank miar nadzorczych 

wynikających z Uchwały Nr 386/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm 

płynności. 

1. Do przeprowadzania odwróconego testu warunków skrajnych Bank wykorzystuje relację posiadanej na datę analiz 

wartości sumy podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności, powiększonej o kwotę limitu łącznego 

zaangażowania otrzymanego z Banku Zrzeszającego, do aktywów ogółem, przy czym do podstawowej  

i uzupełniającej rezerwy płynności Bank zalicza pozycje bilansu określone w § 12 i § 13 oraz limit, stanowiący  

100 % limitu łącznego otrzymanego z Banku Zrzeszającego. Test ten odzwierciedla w swojej konstrukcji kwestie 

płynności śróddziennej. 

2. Bank dokonuje analizy polegającej na sytuacji szokowej, zakładającej nagły spadek zobowiązań bieżących  

i terminowych od pozostałych podmiotów sektora finansowego, sektora niefinansowego i rządowego oraz 

samorządowego, przy jednoczesnym założeniu konieczności utrzymania wartości współczynnika udziału sumy 

podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności w aktywach ogółem na poziomie minimum 0,20. 

3. Wynikiem testu odwróconego jest obliczenie, o ile mogłyby spaść zobowiązania bieżące i terminowe ogółem, 

zarówno w wartości procentowej jak i kwotowej. 

Test warunków skrajnych polegający na testowaniu przestrzegania przez Bank miar nadzorczych wynikających  

z Rozporządzenia delegowanego nr 2015/61 z dnia 10 października 2014 r. w odniesieniu do wymogu  pokrycia 

wypływów netto dla instytucji kredytowych (LCR). 

1. Do przeprowadzania testów warunków skrajnych Bank wykorzystuje relację posiadanej na datę analiz wartości 

aktywów płynnych, wypływy i wpływów określonych zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 27 dotyczącymi 

obliczania wskaźnika LCR. Test ten odzwierciedla w swojej konstrukcji kwestie płynności śróddziennej. 

2. Bank dokonuje analizy sytuacji szokowej zakładającej nagły wzrost wypływów o 20% co powoduje spadek wartości 

aktywów płynnych o tą wartość i oblicza się wskaźnik LCR zgodnie z powyższymi założeniami i zakłada się 

konieczności utrzymania wartości wskaźnika LCR na poziomie minimum 110%. 

Test warunków skrajnych obrazujący możliwość wycofania przez klientów środków za pomogą kanałów 

elektronicznych oparty o wskaźnik pokrycia wypływów netto (LCR). 

1. Do przeprowadzania testów warunków skrajnych Bank wykorzystuje relację posiadanej na datę analiz wartości 

aktywów płynnych, wypływy i wpływów określonych zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 27 dotyczącymi 

obliczania wskaźnika LCR. Test ten odzwierciedla w swojej konstrukcji kwestie płynności śróddziennej. 

2. Bank dokonuje analizy sytuacji szokowej zakładającej nagły spadek o 25 % wartości depozytów zgromadzonych przez 

klientów, do których mają oni dostęp za pomocą kanałów elektronicznych co powoduje wzrost wypływów  

o powyższą wartość, oraz spadek wartości aktywów płynnych również o tą wartość. Na podstawie powyższych 

założeń oblicza się wskaźnik LCR i zakłada się konieczności utrzymania wartości wskaźnika LCR na poziomie minimum 

110%. 

Odwrócony test warunków skrajnych obrazujący stopień zabezpieczenia zobowiązań Banku 

1. Do przeprowadzania odwróconego testu warunków skrajnych obrazującego stopień zabezpieczenia zobowiązań 

Banku wykorzystuje się sumę wolnych, nieobciążonych środków, dostępnych w aktywach Banku oraz inne źródła 

finansowania. 
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2. Bank dokonuje testu, polegającego na obliczeniu wartości procentowej zobowiązań bieżących i terminowych 

ogółem lub wartości procentowej zobowiązań bieżących, które zostaną pokryte posiadanymi środkami, jak  

i możliwościami refinansowania odpływu zobowiązań. 

Test warunków skrajnych obrazujący wystąpienie nadwyżki lub niedoboru środków w przypadku spadku depozytów 

ogółem o 20 % 

1. Do przeprowadzania testu warunków skrajnych obrazującego wystąpienie nadwyżki lub niedoboru środków 

wykorzystuje się sumę wolnych, nieobciążonych środków, dostępnych w aktywach Banku oraz inne źródła 

finansowania, przy założeniu spadku depozytów ogółem o 20%. 

2. W skład możliwych do pozyskania środków zaliczamy: 

a) środki pieniężne w kasach Banku, 

b) środki na rachunkach w Banku Zrzeszającym, 

c) posiadane lokaty terminowe w podmiotach finansowych (bez zablokowanych), 

d) posiadane papiery wartościowe łatwo zbywalne (bez zablokowanych), 

e) niewykorzystany debet lub kredyt w rachunku bieżącym, 

f) limit zaangażowania w Banku przyznany przez Bank Zrzeszający. 

3. Bank dokonuje symulacji odpływu depozytów ogółem o 20% i możliwości pozyskania środków poprzez upłynnienie 

posiadanych aktywów, czy też zaciągnięcie zobowiązań od podmiotów finansowych.  

4. Na podstawie testu dokonuje się analizy nadwyżki, czy też niedoboru środków. Nadwyżka środków świadczy  

o możliwości zrefinansowania odpływu depozytów o zakładaną wartość procentową. Niedobór środków może 

oznaczać pojawienie się problemów płynnościowych przy założonym odpływie depozytów. 

Test warunków skrajnych obrazujący maksymalny okres obsługi klientów Banku w przypadku różnej dynamiki 

wypływów środków 

1. Do przeprowadzania testu warunków skrajnych, obrazującego maksymalny okres obsługi klientów Banku, 

wykorzystuje się sumę wolnych, nieobciążonych środków, dostępnych w aktywach Banku oraz inne źródła 

finansowania. 

2. Przyjmuje się następujące założenia: 

a) jako wypływy środków traktuje się: 

- wypływy gotówkowe z kas Banku stanowiące wartość maksymalnego zasilenia się w gotówkę w jednym dniu 

operacyjnym na przestrzeni analizowanego miesiąca, 

- wypływy bezgotówkowe, obciążające rachunek bieżący Banku, w kwocie stanowiącej maksymalne obciążeń 

rozliczonych przez Bank Zrzeszający w jednym dniu operacyjnym na przestrzeni analizowanego miesiąca. 

3. Wynikiem testu jest obliczenie w liczbie dni okresu obsługi klientów Banku przy różnej dynamice wypływu środków. 

Bank dokonuje testów warunków skrajnych – scenariuszowych, polegających na zmianach struktury aktywów  

i pasywów, które mogą ulec zmianie w przypadku zmiany sytuacji na rynkach finansowych, zmiany otoczenia, w którym 

Bank funkcjonuje, wpływu konkurencji oraz zmian kształtowania się pozycji aktywów i pasywów. 

Test warunków skrajnych polegający na uwzględnieniu pogorszenia się jakości portfela kredytowego 

1. Do przeprowadzania testu warunków skrajnych Bank wykorzystuje urealnione zestawienie płynności.  

2. Bank dokonuje symulacji pogorszenia się jakości kredytów w sytuacji normalnej i pod obserwacją o 10%  

i przekwalifikowania ich do klasy należności zagrożonych. Na podstawie testu dokonuje się analizy zmiany 

skumulowanych wskaźników płynności wg stanu rzeczywistego oraz po założeniu testu warunków skrajnych. Wyniki 

testu porównywane są z minimalnymi limitami wewnętrznymi wskaźników płynności ustalonymi przez Bank. 

Test warunków skrajnych polegający na uwzględnieniu pogorszenia się jakości portfela kredytowego oraz zmiany 

struktury aktywów polegającej na wzroście portfela kredytowego 

1. Do przeprowadzania testu warunków skrajnych Bank wykorzystuje urealnione zestawienie płynności.  

2. Bank dokonuje symulacji pogorszenia się jakości kredytów w sytuacji normalnej i pod obserwacją o 10%  

i przekwalifikowania ich do klasy należności zagrożonych oraz jednocześnie wzrostu należności z tytułu kredytów  
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i pożyczek o 10%. Na podstawie testu dokonuje się analizy zmiany skumulowanych wskaźników płynności wg stanu 

rzeczywistego oraz po założeniu testu warunków skrajnych. Wyniki testu porównywane są z minimalnymi limitami 

wewnętrznymi wskaźników płynności ustalonymi przez Bank. 

Test warunków skrajnych polegający na uwzględnieniu pogorszenia się jakości portfela kredytowego, zmiany 

struktury aktywów polegającej na wzroście portfela kredytowego, oraz spadku depozytów terminowych 

1. Do przeprowadzania testu warunków skrajnych Bank wykorzystuje urealnione zestawienie płynności.  

2. Bank dokonuje symulacji pogorszenia się jakości kredytów w sytuacji normalnej i pod obserwacją o 10%  

i przekwalifikowania ich do klasy należności zagrożonych, wzrostu należności z tytułu kredytów i pożyczek o 10% 

oraz jednocześnie spadku depozytów terminowych o 10%. Na podstawie testu dokonuje się analizy zmiany 

skumulowanych wskaźników płynności wg stanu rzeczywistego oraz po założeniu testu warunków skrajnych. Wyniki 

testu porównywane są z minimalnymi limitami wewnętrznymi wskaźników płynności ustalonymi przez Bank. 

Test kształtowania się wskaźników płynności przy zastosowaniu prognoz kształtowania się aktywów, pasywów  

i zobowiązań pozabilansowych w oparciu o zatwierdzony w Banku plan finansowy 

1. Do przeprowadzania testu Bank wykorzystuje urealnione zestawienie płynności oraz plan operacyjny z planem 

finansowym na przyszły rok. 

2. Bank dokonuje symulacji kształtowania się wskaźników płynności w oparciu o prognozy i szacunki zawarte w planie. 

Wyniki testu porównywane są z minimalnymi limitami wewnętrznymi wskaźników płynności ustalonymi przez Bank. 

O. Plany awaryjne określają różne sytuacje kryzysowe mogące wystąpić w działalności Banku, harmonogramy 

działań, procedury postępowania, system informacji dla kierownictwa, oraz komórki/stanowiska odpowiedzialne 

za wdrożenie planu awaryjnego. Bank posiada następujące plany awaryjne: 

Plany awaryjne wynikające z sytuacji kryzysowej wewnątrz Banku 

I. Plan awaryjny w przypadku utraty możliwości regulowania zobowiązań Banku z rachunku bieżącego w dniu 

operacyjnym 

II. Plan awaryjny w przypadku przejściowej utraty płynności (w okresie do 3 miesięcy – oznacza spadek skumulowanego 

wskaźnika płynności do 3 miesięcy poniżej ustalonego limitu ostrożnościowego) 

III. Plan awaryjny w przypadku strukturalnej utraty płynności (w okresie powyżej 3 miesięcy – oznacza spadek 

skumulowanych wskaźnika płynności powyżej 3 miesięcy poniżej ustalonego limitu ostrożnościowego) 

IV. Plan awaryjny w przypadku niedotrzymywania poziomu nadzorczych miar płynności – oznacza spadek 

współczynników nadzorczych miar płynności poniżej limitów wynikających z Uchwały Nr 386/2008 KNF z dnia 17 

grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności 

V. Plan awaryjny w przypadku niedotrzymywania przez Bank miar nadzorczych, wynikających z Rozporządzenia 

delegowanego nr 2015/61 z dnia 10 października 2014 r., w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto dla 

instytucji kredytowych. 

VI. Plan awaryjny w przypadku niedotrzymywania poziomu wewnętrznych limitów ostrożnościowych określonych  

w § 7 pkt 1 „Polityki zarządzania ryzykiem płynności i finansowania”  

VII. Zasady sprzedaży aktywów i przebudowy struktury bilansu przy różnych scenariuszach sytuacji kryzysowych. 

 Plany awaryjne wynikające z sytuacji kryzysu zewnętrznego 

I. Plan awaryjny w przypadku kryzysu płynności całego systemu bankowego 

II. Plan awaryjny na wypadek utraty płynności wskutek pojawienia się w środkach masowego przekazu niekorzystnych 

informacji o Banku 

III. Plan awaryjny na wypadek awarii technicznych lokalnych / ogólnokrajowych 

IV. Plan awaryjny na wypadek awarii systemów w innych bankach. 

Plany awaryjne wynikające z sytuacji kryzysu wewnętrznej Banku i zewnętrznej 

I. Plan awaryjny w przypadku utraty możliwości regulowania zobowiązań Banku z rachunku bieżącego w dniu 

operacyjnym 

II. Plan awaryjny w przypadku przejściowej utraty płynności (w okresie do 3 miesięcy – oznacza spadek skumulowanego 

wskaźnika płynności do 3 miesięcy poniżej ustalonego limitu ostrożnościowego) 
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III.  Plan awaryjny w przypadku strukturalnej utraty płynności (w okresie powyżej 3 miesięcy – oznacza spadek 

skumulowanych wskaźnika płynności powyżej 3 miesięcy poniżej ustalonego limitu ostrożnościowego) 

IV. Plan awaryjny w przypadku niedotrzymywania poziomu nadzorczych miar płynności – oznacza spadek 

współczynników nadzorczych miar płynności poniżej limitów, wynikających z Uchwały Nr 386/2008 KNF z dnia 17 

grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności. 

V. Plan awaryjny w przypadku niedotrzymywania poziomu wewnętrznych limitów ostrożnościowych określonych w § 

7 pkt 1 „Polityki zarządzania ryzykiem płynności i finansowania”  

VI. Zasady sprzedaży aktywów i przebudowy struktury bilansu przy różnych scenariuszach sytuacji kryzysowych 

VII. Plan awaryjny w przypadku kryzysu płynności całego systemu bankowego. 

P. Polityka Banku w zakresie płynności Banku stanowi załącznik do niniejszej Informacji. 

Q. Bank Spółdzielczy w Wąsewie będący Uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS jest zobowiązany 

przestrzegać regulacji przyjętych w Spółdzielni SOZ BPS S.A. 

IV. System kontroli wewnętrznej 

Funkcjonujący w Banku system kontroli wewnętrznej jest zgodny z zapisami art. 9c Ustawy Prawo bankowe i składa się 

z następujących podstawowych elementów:
 

1. Kontrola bieżąca – każdy pracownik ma obowiązek stosowania mechanizmów kontroli, zawartych w wewnętrznych 

regulacjach Banku. W zakres kontroli bieżącej wchodzi również weryfikacja bieżąca pozioma i pionowa, której 

wymogi są określone w procedurach Banku.  

2. Kontrole planowane: 

1) audyt wewnętrzny – sprawowany przez odpowiednie komórki Banku Zrzeszającego Spółdzielni Systemu Ochrony 

BPS w zakresie oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka oraz 

adekwatnością kapitałową. 

2) kontrole kierownicze – testowanie poziome stosowania mechanizmów kontrolnych, sprawowane przez 

przełożonych w stosunku do nadzorowanych pracowników, 

3) kontrole problemowe – testowanie stosowania mechanizmów kontrolnych obejmujące badanie wybranych 

zagadnień lub przebiegu określonych czynności w jednej lub kilku komórkach organizacyjnych Banku, przez 

wyznaczone komórki organizacyjne Banku. Testowanie poziome występuje w przypadku kontrolowania 

komórek organizacyjnych przez inne komórki w ramach tej samej linii obrony. Testowanie pionowe występuje 

w przypadku, gdy komórki pierwszej linii obrony są kontrolowane przez komórki organizacyjne drugiej linii 

obrony. 

3. Kontrole doraźne – postępowania wyjaśniające, podejmowane na polecenie Prezesa Zarządu lub na wniosek Rady 

Nadzorczej Banku. 

4. W obszarze bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego i informacji Zarząd może podjąć decyzję o zlecenie 

audytu Bankowi Zrzeszającemu lub podmiotowi zewnętrznemu, który zapewni: 

1) odpowiednie kwalifikacje osób przeprowadzających audyt, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, 

2) wykorzystanie uznanych standardów międzynarodowych i dobrych praktyk. 

5. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie zgodności, którego schemat opisuje obowiązująca w Banku 

Instrukcja zarządzania ryzykiem braku zgodności. 

Nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej sprawuje Rada Nadzorcza, a odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu 

kontroli wewnętrznej ponosi Prezes Zarządu. 

W Banku działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych, przyczyniających 

się do zapewnienia: 

1) skuteczności i efektywności działania banku; 

2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej; 

3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w banku; 

4) zgodności działania banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi; 

5) bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego i informacji. 
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Kontrola wewnętrzna w Banku wykonywana jest w sposób niezależny, obiektywny, odpowiedzialny. Poprzez 

niezależność kontroli wewnętrznej rozumieć należy warunki działania kontroli wewnętrznej, dające gwarancję,  

że kontrolujący bez żadnych zewnętrznych nacisków przeprowadza kontrolę według ustalonych metod, dokonuje oceny 

skuteczności procedur i regulaminów oraz sporządza dokumentację pokontrolną. Niezależność umożliwia bezstronny  

i niedwuznaczny osąd działalności poddanej kontroli. 

Obiektywność kontroli rozumiana jest jako niezależna od czynników pozamerytorycznych ocena dokonywana przez 

kontrolujących, co oznacza, że kontrolujący nie mogą być stronniczy i nie mogą uzależniać swojej opinii od kwestii 

kontrolowanego tematu od opinii innych. 

Odpowiedzialność kontroli wewnętrznej oznacza dokonywanie prawidłowej oceny, adekwatności, skuteczności oraz 

efektywności i jakości wewnętrznych systemów Banku, co oznacza prezentowanie w dokumentacji pokontrolnej 

sprawdzonych zadań, które wymagają podjęcia działań naprawczych, unikanie niedomówień i nieścisłości. 

Rada Nadzorcza Banku zapewnia, aby kontrola wewnętrzna i audyt były sprawowane z zachowaniem zasad 

zapewniających unikanie konfliktów interesów, w tym z zachowaniem zasady, że osoby przeprowadzające kontrolę 

wewnętrzną i audyt nie powinny być powiązane personalnie z osobami kontrolowanymi. 

Funkcjonujący w Banku system kontroli wewnętrznej jest dostosowany do ogólnego profilu ryzyka, tj. obejmuje  

w szczególności obszary obarczone wysokim ryzykiem. 

Przez obszary generujące wysokie ryzyko należy rozumieć te obszary działania, gdzie istnieje potencjalne 

niebezpieczeństwo wystąpienia nieprawidłowości, które mogą wywołać niepożądane skutki finansowe lub negatywne 

zjawiska, godzące w bezpieczeństwo i reputację funkcjonowania Banku. W szczególności do obszarów obarczonych 

wysokim ryzykiem w Banku zalicza się działalność kredytową, obsługę klienta, rozliczenia, działalność kasowo-

skarbcową, zarządzanie bankiem. Do ww. obszarów należy zaliczyć również bezpieczeństwo fizyczne i informatyczne 

oraz dbałość o wizerunek i dobre imię Banku. 

W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank identyfikuje i ocenia ryzyko bankowe. Proces efektywnej oceny ryzyka 

obejmuje: 

1) określenie rodzaju i poziomu ryzyka, na które narażony jest Bank, 

2) wyznaczenie limitów i poziomu ryzyka oraz kontrola ich przestrzegania, 

3) analizę czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą niekorzystnie wpłynąć na poziom ryzyka, 

4) określenie możliwości Banku w ograniczaniu skutków zaistniałych zdarzeń podwyższających poziom ryzyka oraz w 

zapobieganiu wystąpienia takich zdarzeń w przyszłości, 

5) wskazanie, w jakim zakresie i z jaką częstotliwością Bank powinien kontrolować określone rodzaje ryzyka, 

6) określenie, które elementy ryzyka podlegają ocenie jakościowej, a które ocenie ilościowej. 

Czynności kontrolne stanowią integralną część codziennej działalności wszystkich pracowników banku oraz umożliwiają 

szybkie reakcje na zmieniające się warunki.  

V. Informacja dotycząca zasad wynagradzania w Banku oraz polityki zarządzania konfliktem interesów.  

1. Zasady ustalania wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku zostały zawarte w „Polityce 

wynagradzania w Banku Spółdzielczego w Wąsewie”.  

Celem opracowania i wdrożenia Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczego w Wąsewie, zwanej dalej „Polityką” 

jest:
 

1) określenie zasad ustalania zmiennych składników wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa 

ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 08 czerwca 2021r. oraz Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego. 

2) wspieranie prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem i niezachęcanie do podejmowania nadmiernego 

ryzyka, wykraczającego poza zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą skłonność do ryzyka, 

3) wspieranie realizacji strategii działalności oraz ograniczanie konfliktu interesów. 

2. Zasady zarządzania konfliktem interesów w Banku zostały zawarte w „Polityce w zakresie zarządzania ryzykiem 

konfliktu interesów w Banku Spółdzielczym w Wąsewie”, która określa zasady identyfikacji, zarządzania oraz 

zapobiegania ryzyku wynikającego z rzeczywistych oraz potencjalnych konfliktów interesów, a także zasady 
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wyłączania z procesu decyzyjnego członka organu zarządzającego/ nadzorującego Banku, w przypadku zaistnienia 

konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. 

Celem Polityki jest identyfikacja i ocena rzeczywistych oraz potencjalnych konfliktów między interesami Banku, a 

prywatnymi interesami pracowników lub członków organów Banku oraz osób trzecich powiązanych z pracownikami 

lub członkami organów, oraz ich minimalizacji lub zapobiegania ich występowaniu, a także zapobieganie konfliktowi 

postrzeganemu.
 

VI. W 2021 roku Rada Nadzorcza Banku odbyła 7 posiedzeń.  

VII. Informacja w zakresie ryzyka operacyjnego.  

Bank Spółdzielczy w Wąsewie wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne oblicza metodą podstawowego wskaźnika 

bazowego określony jako stały procent średniego rocznego wyniku odsetkowego definiowanego jako suma wyniku 

odsetkowego netto i pozostałych przychodów operacyjnych z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym 

obowiązuje wymóg.  

Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego na dzień 31.12.2021 roku wynosi - 737,76 tys. zł, natomiast w okresie 

01.01.2021 r. - 30.12.2021 r. wynosił 660,67 tys. zł.  

W 2021 r. zarejestrowano następującą ilość zdarzeń ryzyka operacyjnego: 

Lp  Kategoria zdarzeń Ilość zdarzeń 

1  Oszustwa wewnętrzne 0 

2  Oszustwa zewnętrzne 0 

3  Praktyka kadrowa i bezpieczeństwo pracy 0 

4  Klienci i produkty i praktyka biznesowa 1 

5  Uszkodzenia aktywów 0 

6  Zakłócenia działalności i błędy systemów 1 

7  Dokonywanie transakcji, dostawa oraz zarządzanie procesami 10 

Na podstawie analizy występowania incydentów ryzyka operacyjnego w 2021r. oraz skutków tych zdarzeń należy 

stwierdzić, że: 

1. Straty finansowe (w tym utracone korzyści): 13 284,00 zł, 

2. Straty niefinansowe – nie wystąpiły. 

3. Ryzyko operacyjne w Banku jest na umiarkowanie niskim poziomie, a prowadzone i planowane działania powodują, 

że utrzymuje się na niezmienionym poziomie. Działania długofalowe, związane ze sprzedażą usług elektronicznych 

oraz szkoleniami pracowników, powinny się przyczynić do dalszego zmniejszania się skutków ryzyka operacyjnego. 

VIII. Fundusze własne  

1. Fundusze własne Banku składają się z kapitału podstawowego Tier I. Bank nie posiada pozycji kapitałowych 

zaliczanych do kapitału dodatkowego Tier I i kapitału Tier II.  

2. Poniższe zestawienie przedstawia poziom poszczególnych pozycji funduszy własnych Banku według stanu na dzień 

31.12.2021 roku. 

I  Kapitał podstawowy Tier I 12 973 521,42 zł 

 1. Kapitał założycielski 12 806 293,40 zł 

  wpłacony fundusz udziałowy wg stanu na dzień 28.06.2013r. 800 170,00 zł 

   - pomniejszony o wypłaty udziałów w 2013-2020 -264 830,00 zł 

  Wartość funduszu udziałowego przyjęta do kapitału Tier I 535 340,00 zł 

  c) fundusz zasobowy 12 135 384,87 zł 

  d) fundusz rezerwowy 135 568,53 zł 

 2. Pozycje - dodatkowe kapitału podstawowego Tier I 167 228,02 zł 

  a) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej 190 000,00 zł 

  b) niepodzielony zysk z lat ubiegłych   

  c) skumulowane inne całkowite dochody -22 771,98 zł 

 3. Pozycje pomniejszające kapitał podstawowy Tier I 0,00 zł 

  a) wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 

  b) niepokryta strata z lat ubiegłych   
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  c) strata w trakcie zatwierdzania   

  d) inne korekty w okresie przejściowym w kapitale podstawowym Tier I 0,00 zł 

  e) kwota niedoboru pokrycia ekspozycji nieobsługiwanych  0,00 zł 

II  Kapitał dodatkowy Tier I 0,00 zł 

 1. Kapitał z aktualizacji wyceny majątku  0,00 zł 

III  KAPITAŁ TIER I 12 973 521,42 zł 

IV  Kapitały Tier II 0,00 zł 

V  Fundusze pomniejszające kapitały własne Banku   

 1. Brakująca kwota rezerw na ryzyko związane z działalnością Banku   

 2. Inne pomniejszenia   

VI  Uznany kapitał Banku na dzień 31.12.2021r. 12 973 521,42 zł 

3. Metody wyliczania wymogów kapitałowych minimalnych i wewnętrznych zawiera: Procedura „Wewnętrzny proces 

oceny adekwatności kapitałowej w Banku Spółdzielczym w Wąsewie” oraz „Instrukcja oceny adekwatności 

kapitałowej w Banku Spółdzielczym w Wąsewie”, stanowiące załącznik do niniejszej Informacji. 

Poniższe zestawienie przedstawia poziom minimalnych wymogów kapitałowych na poszczególne rodzaje ryzyka. 

Lp. Wyszczególnienie Kwota w tys. zł 

1.  ryzyko kredytowe 5 692,96
 

2.  ryzyko rynkowe 0,00 

3.  przekroczenie limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań 0,00 

4.  przekroczenie progu koncentracji kapitałowej 0,00 

5.  ryzyko operacyjne 737,76
 

 RAZEM 6 430,72 

Bank uznaje za akceptowany udział aktywów i zobowiązań pozabilansowych o podwyższonych wagach ryzyka tj. 75%  

i więcej, na poziomie nie przekraczającym 70% sumy aktywów według wartości bilansowej powiększonych  

o udzielone zobowiązania pozabilansowe. 

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiło przekroczenie akceptowalnego udziału aktywów i zobowiązań pozabilansowych  

o podwyższonych wagach ryzyka czyli 75% i więcej na poziomie do 70% sumy aktywów, według wartości bilansowej 

powiększonych o udzielone zobowiązania pozabilansowe dotyczącego ryzyka kredytowego. 

Poniższe zestawienie przedstawia poziom wewnętrznych wymogów kapitałowych: 
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4. Wskaźnik dźwigni - „dźwignia finansowa” oznacza względną - w stosunku do funduszy własnych danej instytucji - 

wielkość posiadanych przez instytucja aktywów, zobowiązań pozabilansowych oraz zobowiązań warunkowych 

dotyczących płatności lub dostawy lub dostarczenia zabezpieczenia, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu 

otrzymanych środków finansowych, zaciągniętych zobowiązań, umów dotyczących instrumentów pochodnych lub 

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

w przypadku likwidacji instytucji. 

Wskaźnik dźwigni Bank oblicza jako miarę kapitału Tier 1 podzielona przez miarę całkowitej kwoty ekspozycji. 

Wskaźnik dźwigni finansowej (LR) na dzień 31.12.2021 r wyniósł 9,51%. 

  

Rodzaj ryzyka

Wymagany według 

Banku łączny kapitał 

wewnętrzny na 

zabezpieczenie 

ryzyka

Alokacja kapitału 

według minimalnych 

wymogów 

kapitałowych

Alokacja kapitału 

ponad minimalne 

wymogi kapitałowe

Ryzyko kredytowe 5 692,96 5 692,96 0

Ryzyko rynkowe (ryzyko walutowe) 0 0 0

Ryzyko operacyjne 737,76 737,76 0

Łączny kapitał wewnętrzny na ryzyka objęte wyznaczaniem 

minimalnego wymogu kapitałowego 6 430,72 6 430,72 0

Ryzyko koncentracji zaangażowań, z tego: 0 X 0

koncentracji dużych zaangażowań 0 X 0

koncentracji w sektor gospodarki 0 X 0

koncentracji przyjętych form zabezpieczenia 0 X 0

koncentracji zaangażowań w jednorodny instrument finansowy 0 X 0

koncentracji geograficznej 0 X 0

Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej 446,00 X 446,00

Ryzyko płynności 12,34 X 12,34

Ryzyko wyniku finansowego 0 X 0

Ryzyko kapitałowe, z tego: 0 X 0

amortyzacja pozycji funduszy własnych 0 X 0

ryzyko obniżenia wewnętrznego współczynnika kapitałowego 0 X 0

Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej 0 X 0

Pozostałe ryzyka, z tego: 0 X 0

ryzyko cyklu gospodarczego 0 X 0

ryzyko strategiczne 0 X 0

ryzyko utraty reputacji 0 X 0

ryzyko rezydualne 0 X 0

ryzyko modeli 0 X 0

Kapitał wewnętrzny 6 889,06 6 430,72 458,34

Fundusze własne 12 974,00 X X

Uznany kapitał 12 974,00

Kapitał podstawowy CET1 12 974,00 X X

Kapitał Tier I 12 974,00 X X

Nadwyżka (+) / niedobór (-) funduszy własnych 6 084,94 X X

Łączny współczynnik kapitałowy [%] 16,14% X X

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I [%] 16,14 X X

Współczynnik kapitału Tier I [%] 16,14 X X

Wskaźnik dźwigni finansowej [%] 9,51 X X

Wewnętrzny współczynnik kapitałowy [%] 15,07 X X
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 Przegląd najważniejszych wskaźników art. 447 Rozporządzenia CRR 31.12.2020 31.12.2021 

Dostępne fundusze własne (kwoty) 

Kapitał podstawowy Tier 1 12 390 12 974 

Kapitał Tier 1 12 390 12 974 

Łączny kapitał 12 390 12 974 

Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem     

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 70 886 80 385 

Współczynniki kapitałowe (jako odsetek kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem)     

Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (%) 17,48% 16,14% 

Współczynnik kapitału Tier 1 (%) 17,48% 16,14% 

Łączny współczynnik kapitałowy (%) 17,48% 16,14% 

Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych w celu uwzględnienia ryzyka innego niż ryzyko nadmiernej 
dźwigni (jako odsetek kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem) 

Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych w celu uwzględnienia ryzyka 
innego niż ryzyko nadmiernej dźwigni (%) 

- - 

W tym: obejmujące kapitał podstawowy Tier 1 (punkty procentowe) - - 

W tym: obejmujące kapitał Tier 1 (punkty procentowe) - - 

Łączne wymogi w zakresie funduszy własnych SREP (%) 8% 8% 

Wymóg połączonego bufora i łączne wymogi kapitałowe (jako odsetek kwoty 
ekspozycji ważonej ryzykiem) 

    

Bufor zabezpieczający (%) 2,5% 2,5% 

Bufor zabezpieczający wynikający z ryzyka makroostrożnościowego lub ryzyka 
systemowego zidentyfikowanego na poziomie państwa członkowskiego (%) 

- - 

Specyficzny dla instytucji bufor antycykliczny (%) - - 

Bufor ryzyka systemowego (%) - - 

Bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (%) - - 

Bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym (%) - - 

Wymóg połączonego bufora (%) 2,5% 2,5% 

Łączne wymogi kapitałowe (%) 10,5% 10,5% 

Kapitał podstawowy Tier 1 dostępny po spełnieniu łącznych wymogów w zakresie 
funduszy własnych SREP (%) 

9,48% 8,14% 

Wskaźnik dźwigni     

Miara ekspozycji całkowitej 129 704 136 412 

Wskaźnik dźwigni (%) 9,55% 9,51% 

Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych w celu uwzględnienia ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej 
(jako odsetek miary ekspozycji całkowitej) 

Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych w celu uwzględnienia ryzyka 
nadmiernej dźwigni finansowej (%) 

- - 

W tym: obejmujące kapitał podstawowy Tier 1 (punkty procentowe) - - 

Łączne wymogi w zakresie wskaźnika dźwigni SREP (%) 3% 3% 

Bufor wskaźnika dźwigni i łączny wymóg w zakresie wskaźnika dźwigni (jako odsetek miary ekspozycji całkowitej) 

Wymóg w zakresie bufora wskaźnika dźwigni (%) - - 

Łączny wymóg w zakresie wskaźnika dźwigni (%) 3% 3% 

Wskaźnik pokrycia wypływów netto     

Aktywa płynne wysokiej jakości (HQLA) ogółem (wartość ważona - średnia) 13 382 26 118 

Wypływy środków pieniężnych - Całkowita wartość ważona 7 035 11 200 

Wpływy środków pieniężnych - Całkowita wartość ważona 3 244 3 234 

Wypływ środków pieniężnych netto ogółem (wartość skorygowana) 3 791 7 966 

Wskaźnik pokrycia wypływów netto (%) 353% 328% 

Wskaźnik stabilnego finansowania netto 

Dostępne stabilne finansowanie ogółem   119 109 

Wymagane stabilne finansowanie ogółem   86 502 

Wskaźnik stabilnego finansowanie netto (%)   138% 
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IX. Informacje wymagane przez Zasady ładu korporacyjnego.  

1. Polityka w zakresie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz Oświadczenie 

Zarządu w sprawie stosowania w Banku Zasad Ładu Korporacyjnego stanowią załączniki do niniejszej Informacji. 

2. Struktura organizacyjna Banku stanowi załącznik do niniejszej Informacji. 

3. Polityka Informacyjna przyjęta w Banku stanowi załącznik do niniejszej Informacji. 

4. Wyniki oceny stosowania ładu korporacyjnego przeprowadzone przez Radę Nadzorczą przedstawiają się 

następująco: 

„Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie 

o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego 

W związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 „Zasad Ładu Korporacyjnego”, 

Bank Spółdzielczy w Wąsewie z siedzibą w Wąsewie, ul. Zastawska 8, 07-311 Wąsewo - zwany dalej „Bankiem”, 

oświadcza, że wprowadził „Zasady Ładu Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego 

poprzez uchwalenie „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Wąsewie”, zgodnie z zasadą 

proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.  

Polityka Ładu Korporacyjnego przyjęta w Banku Uchwałą Zarządu Nr 92/2014 z dnia 20 października 2014 roku, 

z późniejszymi zmianami i zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 29/2014 z dnia 29 października 2014 roku,  

z późniejszymi zmianami, stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku, w tym relacje  

z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów  

i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.  

Tekst „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Wąsewie” (zwanej dalej też „Polityką”) dostępny 

jest w Banku oraz na stronie internetowej Banku pod adresem: http://www.bswasewo.pl. 

Główne postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego”, które, zgodnie z zasadą proporcjonalności, w ocenie 

Banku nie stosują się do Banku lub stosowane są w zmodyfikowanej postaci to: 

1. Zasady określone w § 11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” - transakcje z podmiotami powiązanymi. 

Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,  

w związku z czym nie wprowadził zapisów dotyczących § 11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” do Polityki. 

Zasady określone w rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” „Zasad Ładu 

Korporacyjnego”. 

W związku z tym, że Bank nie wykonuje działalności w zakresie określonym w Rozdziale 9, tj. Bank nie realizuje 

transakcji finansowych na zlecenie i ryzyko klienta – Bank Spółdzielczy w Wąsewie nie wprowadził postanowień tego 

Rozdziału do swojej Polityki.” 

X. Informacje określone w art. 111 i art. 111 b Ustawy Prawo bankowe. 

1. Stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek dostępne są  

w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku www.bswasewo.pl 

2. Stosowane stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat dostępne są w placówkach Banku oraz na stronie 

internetowej Banku www.bswasewo.pl. 

3. Terminy kapitalizacji odsetek są uzależnione od oferowanego produktu i są określone w Regulaminie poszczególnych 

produktów bankowych. 

4. Stosowane kursy walutowe są zgodne z kursami Banku Zrzeszającego, gdyż Bank w 2018 roku rozpoczął prowadzenie 

działalności walutowej. 

5. Bilans ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta za 2021 rok 

stanowią załącznik do niniejszej Informacji. 

6. Skład Zarządu, Rady Nadzorczej Banku i Komitetu Audytu: 

  

http://www.bswasewo.pl/
http://www.bswasewo.pl/
http://www.bswasewo.pl/
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Zarząd Banku: 

1) Urszula Zalewska - Prezes Zarządu,  

2) Marta Powierża - Wiceprezes Zarządu / Główny Księgowy, 

3) Michał Mścichowski - Wiceprezes Zarządu ds. handlowych. 

Rada Nadzorcza Banku: 

1) Grzegorz Jaworski - Przewodniczący Rady, 

2) Józef Równy - Z-ca Przewodniczącego Rady, 

3) Tadeusz Łoniewski - Sekretarz Rady, 

4) Janusz Dzikowski - Członek Rady, 

5) Małgorzata Kalapeta - Członek Rady, 

6) Anna Skalik - Członek Rady, 

7) Sylwester Sot - Członek Rady.  

Komitet Audytu: 

1) Józef Równy - Przewodniczący Komitetu Audytu, 

2) Anna Skalik - Członek Komitetu Audytu, 

3) Sylwester Sot - Członek Komitetu Audytu. 

7. Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku: 

Zarząd Banku: 

1) Urszula Zalewska - Prezes Zarządu,  

2) Marta Powierża - Wiceprezes Zarządu / Główny Księgowy, 

3) Michał Mścichowski - Wiceprezes Zarządu ds. handlowych, 

8. Bank działa na terenie województwa mazowieckiego oraz na terenie powiatów: wysokomazowieckiego, 

zambrowskiego i łomżyńskiego. 

9. Bank Spółdzielczy w Wąsewie jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 

10. Bank nie powierza przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu czynności, o których mowa w art. 6a ust. 1. 

XI. Informacje zgodnie z Ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. 

Depozyty gromadzone w Banku, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania 

przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1937 z późn.zm.) według następujących zasad: 

1) gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących 

deponentów: 

a) osoby fizyczne, 

b) szkolne kasy oszczędności, pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe i Rady Rodziców, 

c) osoby prawne, 

d) jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną; 

2) W przypadku prowadzenia przez Bank jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny), deponentem jest każda 

z tych osób – w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowień umownych lub 

przepisów w tym zakresie – w częściach równych; 

3) W przypadku prowadzenia przez Bank rachunku powierniczego, deponentem jest każdy z powierzających  

w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku, a w granicach pozostałej kwoty 

deponentem jest powiernik; 

4) gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w Banku przez jednego deponenta, według stanu na 

dzień zawieszenia działalności Banku, do wysokości równowartości w złotych 100 000 EUR, obliczanej według kursu 

średniego NBP z dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji 

o zawieszeniu działalności Banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, 

oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości; 

5) środkami objętymi ochroną gwarancyjną, są środki w złotych lub w walucie obcej; 
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6) wartość środków objętych ochroną gwarancyjną, powiększonych o odsetki naliczone do dnia spełnienia warunku 

gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie, niezależnie od terminu ich wymagalności, ustala się 

według stanu na początek dnia spełnienia warunku gwarancji; 

7) środki pieniężne zgromadzone w Banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach 

deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową 

lokatę oszczędnościową); 

8) w przypadku rachunków wspólnych każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota 

gwarantowana w wysokości równowartości 100 000 EUR; 

9) oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz 

z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym 

w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także należności 

wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez Bank (m.in. 

przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) lub imiennymi świadectwami 

depozytowymi, o których mowa w art. 9, ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

(Dz. U. z 2018r., poz. 2286 z późn.zm.), o ile należności te stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku 

gwarancji; 

10) gwarancjami BFG nie są objęte środki zdeponowane przez następujące jednostki: 

a) Skarbu Państwa, 

b) Narodowego Banku Polskiego, 

c) banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie - Prawo bankowe, 

d) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, 

e) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 

f) instytucji finansowych, 

g) firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, i uznanych firm 

inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia (rozporządzenie 

nr 575/2013 to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.  

w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniające 

rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn.zm.), 

h) osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez Bank, 

i) krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji, o których 

mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019r. 

poz. 381), 

j) funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających  

i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 z późn.zm.), 

k) otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw 

emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r.  

o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1906 ze zm.), 

l) jednostek samorządu terytorialnego, 

m) organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, 

w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw; 

11) Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez 

Narodowy Bank Polski; 

12) Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których Bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak 

np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe; 

13) Świadczenie pieniężne, gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest płatne w złotych, w terminie 7 dni 

roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji; 

14) Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji; 

15) Kontakt z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym: 

Adres:  ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa 

Kontakt w sprawie zasad gwarantowania depozytów: 

Telefon:  22 58 30 942, 22 58 30 943, 22 58 30 945 Fax:  22 58 30 589 

E-mail:  kancelaria@bfg.pl 
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XII.  Informacje zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. 

Bank Spółdzielczy w Wąsewie przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):  

1. Administrator danych osobowych. 

Bank Spółdzielczy w Wąsewie z siedzibą przy ul. Zastawskiej 8, 07-311 Wąsewo, jest Administratorem danych 

osobowych (zwanym dalej „Administratorem”).  

2. Inspektor Ochrony Danych. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich 

danych osobowych pod adresem e -mail: iod@bswasewo.pl, pisemnie na adres siedziby Banku wskazany w ustępie 

1 powyżej.  

3. Cele i podstawy przetwarzania. 

Administrator przetwarza dane: 

1) w celu realizacji zawartej umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO); 

2) w celu oceny ryzyka kredytowego na podstawie obowiązku z art. 70 i 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 z późn.zm.) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO); 

3) w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 

na podstawie obowiązku z rozdziału 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) o Przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO); 

4) w celu wypełnienia zobowiązania do wymieniania z innymi państwami Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na 

rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe zgodnie z ustawą o wymianie informacji 

podatkowych z innymi państwami [Euro – Fatca] (Dz.U. z 2017 r. poz. 648), gdy zawarliśmy umowę (podstawa  

z art. 6 ust 1 lit. c RODO); 

5) w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  

o Rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2017 poz. 2270 

z późn. zm.) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO); 

6) w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, 

w tym profilowania operacji finansowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania 

zgłoszenia, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom bankowym przez 

Administratora oraz obrony przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

7) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia 

informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

8) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

9) w celach analitycznych doboru usług do potrzeb klientów Administratora, optymalizacji produktów, optymalizacji 

procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w tym reklamacji 

będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

10) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora 

określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

11) w celu oferowania przez Administratora reklam produktów i usług Administratora i podmiotów z Grupy BPS,  

w tym dobierania ich pod kątem potrzeb, czyli profilowania, na co Administrator pobierze stosowną zgodę 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 

12) w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących 

z Administratorem (partnerów Administratora), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Klienta, czyli 

profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i jego partnerów (podstawa 

z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
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4. Prawo do sprzeciwu. 

1) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu 

administratora, przysługuje klientowi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. 

Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać,  

że w stosunku do danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne 

wobec interesów klienta, praw i wolności lub dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

2) Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z placówką sprzedażową Banku i złożyć pisemny 

wniosek.  

5. Okres przechowywania danych.  

Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez Administratora: 

1) dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności dokonywania oceny zdolności kredytowej 

i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku 

wyrażenia przez Klienta zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 i 5 Prawa bankowego, 

przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych 

wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym,  

że dane te będą udostępniane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania; 

2) dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 i 5 

Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania; 

3) dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia 

zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 

10 lat od jego przekazania. 

6. Odbiorcy danych. 

Dane osobowe Klientów mogą zostać ujawnione: Bankowi BPS S.A., partnerom Administratora, czyli firmom,  

z którymi Administrator współpracuje, łącząc produkty lub usługi, m. in. w szczególności BPS S.A., z siedzibą  

w Warszawie, ul. Grzybowska 81. 

Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania 

na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa 

bankowego, w szczególności do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 

77 A, do Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Zbigniewa Herberta 8, do Krajowego Rejestru Długów 

Biura Informacji Gospodarczej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12, a także do Systemu Bankowy 

Rejestr, Systemu Dokumenty Zastrzeżone, Systemu Amron, w celu wykonywania czynności bankowych. 

Administrator oraz inne instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji 

stanowiących tajemnicę bankową, utworzone wspólnie przez banki i bankowe izby gospodarcze, mogą na podstawie 

art. 105 ust. 4d Prawa bankowego udostępniać informacje o Klientach zobowiązaniach powstałych z tytułu umów 

związanych z wykonywaniem czynności bankowych instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od 

banków. 

Na podstawie art. 105 ust. 4 d Prawa bankowego, Administrator może - za pośrednictwem Biura Informacji 

Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od 

banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem czynności 

bankowych. 

Do danych mogą też mieć dostęp zakłady ubezpieczeń, z którymi współpracuje Administrator, a także 

podwykonawcy Administratora, np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy windykacyjne, agencje 

marketingowe. 

7. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, Klientom przysługuje: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
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3) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

5) prawo przenoszenia danych; 

6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

XIII. Informacje na temat poziomu ekspozycji nieobsługiwanych zgodnie z wytycznymi EBA/GL/06/2018. 

Definicja dla należności: nieobsługiwanych i restrukturyzowanych oraz przeterminowanych i zagrożonych, podejścia 

w zakresie korekt wartości i rezerw celowych/odpisów dotyczących odsetek, w tym również rezerwy na ryzyko 

Ekspozycje nieobsługiwane i restrukturyzowane są zdefiniowane w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 

680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości 

nadzorczej instytucji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (dalej: 

Rozporządzenie 680/2014). 

Zgodnie z Załącznikiem V do Rozporządzenia 680/2014, za ekspozycje nieobsługiwane uznaje się ekspozycje, które 

spełniają dowolne z poniższych kryteriów: 

- przeterminowanie istotnych ekspozycji o ponad 90 dni, 

- małe prawdopodobieństwo wywiązania się w całości przez dłużnika ze swoich zobowiązań kredytowych bez 

konieczności realizacji zabezpieczenia, niezależnie od istnienia przeterminowanych kwot lub liczby dni 

przeterminowania. 

Jednocześnie ekspozycje, w odniesieniu do których uznaje się, że miało miejsce niewykonanie zobowiązania zgodnie  

z art. 178 CRR, oraz ekspozycje, w odniesieniu do których stwierdzono utratę wartości zgodnie z mającymi zastosowanie 

standardami rachunkowości, zawsze uznaje się za ekspozycje nieobsługiwane. W praktyce za ekspozycje nieobsługiwane 

Bank uznaje ekspozycje zagrożone. 

Należnościami zagrożonymi są ekspozycje kredytowe zaliczone do kategorii poniżej standardu, wątpliwej i straconej 

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

banków. 

Bank tworzy rezerwy celowe na ekspozycje zagrożone oraz odpisy na odsetki od tych ekspozycji w wysokości co 

najmniej: 

- 20% w zakresie ekspozycji w kategorii poniżej standardu, 

- 50% w zakresie ekspozycji w kategorii wątpliwej, 

- 100% w zakresie ekspozycji w kategorii straconej, 

po uwzględnieniu pomniejszeń podstawy naliczania rezerw i odpisów. 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 
 

1. Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane oraz związane z nimi rezerwy 

  

Wartość bilansowa brutto/kwota nominalna 
Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z 

tytułu ryzyka kredytowego i rezerw 

Skumulowane 
odpisania 
częściowe 

Otrzymane zabezpieczenie i gwarancje 
finansowe   

  Ekspozycje obsługiwane 
Ekspozycje 

nieobsługiwane 

Ekspozycje obsługiwane - 
skumulowana utrata wartości 

i rezerwy 

Ekspozycje nieobsługiwane - skumulowana utrata 
wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości 
godziwej z powodu ryzyka kredytowego i rezerw 

Z tytułu ekspozycji 
obsługiwanych  

Z tytułu ekspozycji 
nieobsługiwanych      

w tym 
etap 1 

w tym 
etap 2  

w tym 
etap 2 

w tym 
etap 3  

w tym 
etap 1 

w tym 
etap 2  w tym etap 2 w tym etap 3 

1 Kredyty i zaliczki 95 029 106     662 654     651 682     3 673 363           

2 Banki centralne                               

3 Instytucje rządowe 2 590 709                             

4 Instytucje 
kredytowe 

9 176 009                             

5 Inne instytucje 
finansowe 

627 364                             

6 Przedsiębiorstwa 
niefinansowe 

2 806 671                             

7 w tym MSP 2 806 671                             

8 Gospodarstwa 
domowe 

79 828 353     662 654     651 682     3 673 363           

9 Dłużne papiery 
wartościowe 

29 790 588                             

10 Banki centralne  9 357 304                             

11 Instytucje rządowe 10 699 598                             

12 Instytucje 
kredytowe 

9 733 686                             

13 Inne instytucje 
finansowe 

                              

14 Przedsiębiorstwa 
niefinansowe 

                              

15 Ekspozycje 
pozabilansowe 

9 388 947                             

16 Banki centralne                                

17 Instytucje rządowe                               

18 
Instytucje 
kredytowe 

                              

19 
Inne instytucje 
finansowe 

                              

20 
Przedsiębiorstwa 
niefinansowe 

                              

21 
Gospodarstwa 
domowe 

                              

22 Łącznie 134 208 641     662 654     651 682     3 673 363           
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2. Jakość kredytowa ekspozycji obsługiwanych i nieobsługiwanych w podziale według liczby dni przeterminowania 

  

Wartość bilansowa brutto / kwota nominalna 
  

Ekspozycje obsługiwane Ekspozycje nieobsługiwane 
  

 
Nieprzeterminowane 
lub przeterminowania 

dni ≤ 30 dni 

Przeterminowane  
> 30 dni ≤ 90 dni 

 

Małe 
prawdopodobieństwo 

spłaty ekspozycji 
nieprzeterminowanych 

albo przeterminowanych 
≤ 90 dni 

Przeterminowane  
> 90 dni ≤ 180 dni 

Przeterminowane  
> 180 dni ≤ 1 rok 

Przeterminowane  
> 1 rok ≤ 5 lat 

Przeterminowane  
> powyżej 5 lat 

Przeterminowane  
> 5 lat ≤ 7 lat 

Przeterminowane  
> 7 lat 

w tym ekspozycje, 
których dotyczy 
niewykonanie 
zobowiązania 

1 Kredyty i zaliczki 98 702 469 95 029 106   3 673 363 1 984 620  323 431   1 365 312       1 688 743 

2 Banki centralne                          

3 Instytucje rządowe 2 590 709 2 590 709                     

4 
Instytucje 
kredytowe 

 9 176 009  9 176 009                     

5 
Inne instytucje 
finansowe 

627 364 627 364                     

6 
Przedsiębiorstwa 
niefinansowe 

2 806 671 2 806 671                     

7 w tym MSP 2 806 671 2 806 671                     

8 
Gospodarstwa 
domowe 

79 828 353 79 828 353  3 673 363 1 984 620 323 431    1 365 312       1 688 743 

9 
Dłużne papiery 
wartościowe 

29 790 588 29 790 588                     

10 Banki centralne  9 357 304 9 357 304                     

11 Instytucje rządowe 10 699 598 10 699 598                     

12 
Instytucje 
kredytowe 

9 733 686 9 733 686                     

13 
Inne instytucje 
finansowe 

                        

14 
Przedsiębiorstwa 
niefinansowe 

                        

15 
Ekspozycje 
pozabilansowe 

                        

16 Banki centralne                          

17 Instytucje rządowe                         

18 
Instytucje 
kredytowe 

                        

19 
Inne instytucje 
finansowe 

                        

20 
Przedsiebiorstwa 
niefinansowe 

                        

21 
Gospodarstwa 
domowe 

                        

22 Łącznie  128 493 057 124 819 694  3 673 363 1 984 620 323 431    1 365 312       1 688 743 
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3. Jakość kredytowa ekspozycji restrukturyzowanych 

  Wartość bilansowa brutto/kwota nominalna ekspozycji,  

wobec których zastosowano środki restrukturyzacji 

Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany 

wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw 

Zabezpieczenie i gwarancje finansowe otrzymane  

z powodu inwestycji restrukturyzowanych   
  
  

Obsługiwane 

ekspozycje 

restrukturyzowane 

Nieobsługiwane ekspozycje 

restrukturyzowane  

obsługiwanych ekspozycji 

restrukturyzowanych 

nieobsługiwanych ekspozycji 

restrukturyzowanych  

 

w tym zabezpieczenie i gwarancje finansowe otrzymane 

z powodu nieobsługiwanych ekspozycji, wobec których 

zastosowano środki restrukturyzacyjne 

   
   w tym ekspozycje, 

których dotyczy 

niewykonania 

zobowiązania 

w tym 

ekspozycje  

z utratą wartości 

 

     

1 Kredyty i zaliczki 1 978 177       1 978 177       

2 banki centralne                 

3 instytucje rządowe                 

4 instytucje kredytowe                 

5 inne instytucje finansowe                 

6 przedsiębiorstwa niefinansowe                 

7 gospodarstwa domowe 1 978 177       1 978 177       

8 Dłużne papiery wartościowe                 

9 
Zobowiązania do udzielenia 

pożyczki 
                

10 Łącznie 1 978 177       1 978 177       
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4. Informacje na podstawie wytycznych EUNB w zakresie ujawniania informacji o aktywach obciążonych i wolnych 

od obciążeń 

dane w zł 

Formularz A – Aktywa 

 
Wartość bilansowa 

aktywów 

obciążonych 

Wartość godziwa 

aktywów 

obciążonych 

Wartość bilansowa 

aktywów wolnych od 

obciążeń 

Wartość godziwa 

aktywów wolnych od 

obciążeń 

     010 040 060 090 

  010 Aktywa Banku  380 202,00   130 622171,00   

 227 Kredyty na żądanie   1 214 336,00  

  030 Instrumenty udziałowe     1 019 693,00 1 019 693,00 

  040 Dłużne papiery wartościowe       29 790 588,00  29 790 588,00 

 050 w tym: obligacje zabezpieczone     

 060 
w tym: papiery wartościowe 

zabezpieczone aktywami 
    

 070 
w tym: wyemitowane przez sektor 

instytucji rządowych i samorządowych 
  10 699 598,00 10 699 598,00 

 080 
w tym: wyemitowane przez instytucje 

finansowe 
  9 733 686,00 9 733 686,00 

 090 
w tym: wyemitowane przez 

przedsiębiorstwa niefinansowe 
    

  120 Inne aktywa      5 015 999,00   

Formularz B - Zabezpieczenia otrzymane 

  

 

Wartość godziwa obciążonych zabezpieczeń 

otrzymanych lub wyemitowanych własnych 

dłużnych papierów wartościowych 

Wartość godziwa zabezpieczeń otrzymanych 

lub wyemitowanych własnych dłużnych 

papierów wartościowych dostępnych dla 

celów obciążenia 

  

  

  010 040 

  130 Zabezpieczenia otrzymane przez Bank     

 140 Kredyty na żądanie  1 214 336,00  

  150 Instrumenty udziałowe     

  160 Dłużne papiery wartościowe     

 170 w tym: obligacje zabezpieczone   

 180 
w tym: papiery wartościowe 

zabezpieczone aktywami 
  

 190 
w tym: wyemitowane przez sektor 

instytucji rządowych i samorządowych 
  

 200 
w tym: wyemitowane przez instytucje 

finansowe 
  

 210 
w tym: wyemitowane przez 

przedsiębiorstwa niefinansowe 
  

 220 
Kredyty i zaliczki inne niż kredyty na 

żądanie 
380 202,00 92 782 886,00 

  230 Inne zabezpieczenia otrzymane     

  240 

Wyemitowane własne dłużne papiery 

wartościowe inne niż obligacje 

zabezpieczone lub papiery typu ABS 

   

 250 

Aktywa, otrzymane zabezpieczenie i 

wyemitowane własne dłużne papiery 

wartościowe ogółem 

  

Formularz C - Aktywa obciążone/zabezpieczenia otrzymane i powiązane zobowiązania  

      

Odpowiadające zobowiązania, zobowiązania 

warunkowe i udzielone pożyczki papierów 

wartościowych 

Aktywa, zabezpieczenia otrzymane 

i wyemitowane  

własne dłużne papiery wartościowe inne niż 

obciążone obligacje zabezpieczone i papiery 

typu ABS 

      010 030 

  010 
Wartość bilansowa wybranych 

zobowiązań finansowych 

  

Formularz D - Informacje o istotności obciążeń jeśli uznano za istotne 
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