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I. Wprowadzenie
1.

Niniejszy dokument stanowi realizację Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów
ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, (zwanego dalej
Rozporządzeniem CRR), innych rozporządzeń wykonawczych Komisji (UE)
ustanawiających wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących
ujawniania informacji, jak również Polityki informacyjnej Banku, udostępnionej
na stronie internetowej Banku www.bssucha.pl.

2.

Bank zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu CRR dokonuje ujawnienia
informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących profilu ryzyka Banku,
funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń oraz
innych informacji w niniejszym dokumencie zwanym dalej „Informacją” według stanu
na dzień 31 grudnia 2021r.

Informacje ogólne o Banku
1.

Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej, zwany dalej Bankiem, z siedzibą w Suchej
Beskidzkiej, ul. Piłsudskiego 5 wpisany jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000140035 nadanym w dniu
22.11.2002r.

2.

Bank jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

3.

Bank jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Informacje, o których mowa w art. 111a ust. 1 ustawy Prawo bankowe
1. W 2021 roku Bank prowadził działalność wyłącznie na terytorium Polski,
2. Stopa zwrotu z aktywów obliczona jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej na dzień
31.12.2021 r. wyniosła 0,11%,
W 2021 roku Bank nie zawierał umowy, o której mowa w art. 141t ustawy Prawo bankowe,
3. Zgodnie ze Statutem, Bank działa na terenie województwa małopolskiego oraz śląskiego.
Posiadane jednostki i komórki organizacyjne:
1) Centrala w Suchej Beskidzkiej,
2) Oddział w Budzowie,
3) Oddział w Stryszawie,
4) Punkt Obsługi Klienta w Suchej Beskidzkiej,
5) Punkt Obsługi Klienta w Zembrzycach.
4. Obrót w 2021 roku wykazywany w sprawozdaniu finansowym wyniósł 8.928.215,30 zł.
5. Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty w 2021 r. wyniosła 39,
6. Zysk przed opodatkowaniem za 2021 rok wyniósł 547.094,20 zł,
7. Podatek dochodowy za 2021 rok wyniósł 166.870,00 zł,
8. W 2021 roku Bank nie korzystał ze wsparcia finansowego pochodzącego ze środków
publicznych.
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II. Opis systemu zarządzania
Informacje dotyczące systemu zarządzania ryzykiem
Podstawowe założenia procesu zarządzania ryzykiem
1. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających
zagrożeniach, poszukiwania form obrony przed zagrożeniami i dostosowywania
działalności do zmieniających się warunków zewnętrznych. Ostrożnościowe
podejmowanie ryzyka oznacza utrzymywanie racjonalnej równowagi pomiędzy
prowadzeniem działalności przychodowej i kontrolowaniem ryzyka.
2. W celu przeprowadzania procesów wymienionych w ust. 1 realizowane są zadania,
związane z analizą wartości podstawowych mierników charakterystycznych
dla poszczególnych rodzajów ryzyka.
3. Do głównych zadań w zakresie zarządzania ryzykiem w Banku należy:
1) dostarczanie informacji na temat ryzyka i jego profilu,
2) stosowanie działań profilaktycznych redukujących ryzyko i jego skutki,
3) monitorowanie dopuszczalnego poziomu ryzyka, w tym norm płynnościowych,
określonych w Rozporządzeniu UE,
4) szacowanie wymogów kapitałowych na pokrycie poszczególnych rodzajów ryzyka,
zgodnie z Rozporządzeniem UE,
5) analiza pokrycia wymogów kapitałowych funduszami własnymi,
6) uwzględnienie efektów pomiaru ryzyka w metodach szacowania wymogów
kapitałowych,
7) agregacja procesów szacowania wymogów kapitałowych z procesami zarządzania
ryzykiem w Banku,
8) raportowanie wyników oceny ryzyk oraz adekwatności kapitałowej Zarządowi oraz
w sposób syntetyczny Radzie Nadzorczej,
9) audyt skuteczności zarządzania ryzykiem w Banku,
10) wykorzystywanie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą wyników kontroli wewnętrznej
i audytu do bieżącego zarządzania oraz nadzoru nad zarządzaniem Bankiem.
4. Bank zarządza rodzajami ryzyka uznanymi przez Bank za istotne zgodnie
z obowiązującymi wewnętrznymi regulacjami zarządzania tymi rodzajami ryzyka.
5. Na system zarządzania każdym rodzajem ryzyka składa się:
1) procedura opisująca zasady zarządzania ryzykiem,
2) identyfikacja, pomiar i monitorowanie,
3) system limitów ograniczających ryzyko,
4) system informacji zarządczej,
5) odpowiednio dostosowana organizacja procesu zarządzania.
6. Do rodzajów ryzyka uznanych przez Bank za istotne, o których mowa w ust. 4, zaliczane
są:
1) ryzyko kredytowe oraz jego pochodne tj. ryzyko koncentracji i rezydualne, ryzyko
ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie oraz detalicznych ekspozycji kredytowych,
2) ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej,
3) ryzyko operacyjne,
4) ryzyko płynności i finansowania
5) ryzyko biznesowe,
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6) ryzyko braku zgodności,
7) ryzyko rynkowe rozumiane jako ryzyko walutowe,
8) ryzyko kapitałowe (niewypłacalności), będące pochodną wyżej wymienionych ryzyk,
9) ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej,
10) ryzyko modeli,
11) inne ryzyka uznane przez Bank za istotne, na podstawie Instrukcji oceny adekwatności
kapitałowej Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej.
7. Procedury zarządzania ryzykiem podlegają przeglądowi i aktualizacji w cyklach rocznych
pod względem dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa przy uwzględnieniu
zmian w skali działalności Banku oraz zmian organizacyjnych. Wnioski z przeglądu
prezentowane są Zarządowi Banku oraz przekazywane do odpowiednich komórek
organizacyjnych Banku, celem ewentualnego uaktualnienia zasad zarządzania
poszczególnymi rodzajami ryzyka.
Proces zarządzania ryzykiem
W procesie zarządzania ryzykiem w Banku uczestniczą następujące organy, jednostki
i komórki organizacyjne:
1) Rada Nadzorcza,
2) Zarząd,
3) Członek Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym – Prezes Zarządu,
4) Komitet Kredytowy,
5) Zespół Zarządzania Ryzykami i Analiz,
6) Stanowisko ds. zgodności,
7) Stanowisko analityka kredytowego,
8) Komórka walidacji
9) Audyt wewnętrzny,
10) Pozostali pracownicy Banku.
Do podstawowych zadań poszczególnych podmiotów systemu zarządzania ryzykiem należy:
1) Rada Nadzorcza dokonuje okresowej oceny realizacji przez Zarząd założeń Strategii
w odniesieniu do zasad zarządzania ryzykiem oraz alokacji kapitału na pokrycie
istotnych rodzajów ryzyka w Banku. W tym celu Zarząd Banku okresowo przedkłada
Radzie Nadzorczej syntetyczną informację na temat skali i rodzajów ryzyka, na które
narażony jest Bank, prawdopodobieństwa jego występowania, skutków i metod
zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad
kontrolą systemu zarządzania ryzykiem oraz ocenia jej adekwatność i skuteczność.
Rada Nadzorcza Banku zatwierdza w Planie ekonomiczno-finansowym ogólny
poziom (profil) ryzyka Banku (apetyt na ryzyko).
2) Zarząd Banku odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii zarządzania
ryzykiem, w tym za zorganizowanie, wdrożenie i funkcjonowanie systemu
zarządzania ryzykiem oraz, jeśli to konieczne – dokonania weryfikacji w celu
usprawnienia tego systemu. Instrukcje i procedury zarządzania ryzykiem powinny
obejmować pełny zakres działalności Banku.
3) Członek Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym – odpowiada za
dostarczanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi rzetelnych sprawozdań w zakresie
zarządzania ryzykiem istotnym. W Banku funkcję ww. Członka Zarządu pełni Prezes
Zarządu.
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4) Komitet Kredytowy uczestniczy w procesie opiniowania transakcji kredytowych oraz
ich klasyfikacji pod kątem ryzyka ponoszonego przez Bank. Skład i szczegółowe
zadania Komitetu określa Regulamin działania Komitetu Kredytowego.
5) Zespół Zarządzania Ryzykami i Analiz monitoruje realizację wyznaczonych celów
i zadań strategicznych, procesów tworzenia zysku oraz przedstawia i monitoruje
pozycję Banku w zakresie bezpieczeństwa finansowego i operacyjnego. Podstawowe
zadania Zespołu to gromadzenie, przetwarzanie, pomiar i raportowanie odpowiednim
organom i komórkom Banku, informacji dotyczących podejmowanego przez Bank
ryzyka oraz opracowywanie regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykami
oraz szacowania wewnętrznych wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych
rodzajów ryzyka.
6) Audyt wewnętrzny ma za zadanie kontrolę i ocenę sprawności działania systemu
zarządzania ryzykiem oraz dokonywanie regularnych przeglądów prawidłowości
przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem, obowiązujących w Banku. Audyt
dostarcza obiektywnej oceny adekwatności i skuteczności funkcjonującego systemu
zarządzania oraz zgodności przeprowadzanych operacji bankowych z wewnętrznymi
regulacjami Banku. Audyt wewnętrzny wykonywany jest przez Spółdzielnię Systemu
Ochrony Zrzeszenia BPS.
7) Stanowisko ds. zgodności odpowiada za zapewnienie zgodności funkcjonowania
Banku z regulacjami wewnętrznymi, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
ogólnie przyjętymi zasadami postępowania i standardami rynkowymi, a także
identyfikację, ocenę, monitorowanie i kontrolowanie ryzyka braku zgodności oraz
raportowanie na temat ryzyka braku zgodności do Zarządu i Rady Nadzorczej.
8) Stanowisko analityka kredytowego odpowiada za weryfikację i opiniowanie ocen
zdolności kredytowej, proponowanych zabezpieczeń oraz dokumentacji kredytowej,
monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorców, dokonywanie
okresowego przeglądu zabezpieczeń, a także współpracę w zakresie projektowania
polityki kredytowej Banku oraz ustalania limitów związanych z działalnością
kredytową,
9) Komórka walidacji dokonuje walidacji modeli istotnych używanych w Banku,
z wykorzystaniem technik ilościowych i jakościowych oraz wydaje wnioski
i rekomendacje w zakresie walidacji modeli.
10) Pozostali pracownicy Banku mają obowiązek przestrzegania zasad zarządzania
poszczególnymi rodzajami ryzyka, obowiązujących w Banku w formie wewnętrznych
regulacji i zaleceń, uczestnictwa w postępowaniu wyjaśniającym przyczyny
wystąpienia zdarzeń generujących ryzyko oraz raportowania tych zdarzeń.
Identyfikacja, pomiar i monitorowanie ryzyka
Proces zarządzania ryzykiem w Banku obejmuje następujące działania:
1) Gromadzenie informacji.
2) Identyfikację i ocenę ryzyka.
3) Limitowanie ryzyka.
4) Pomiar i monitorowanie ryzyka.
5) Raportowanie.
6) Zastosowanie narzędzi redukcji ryzyka (działania zapobiegawcze).
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Niezależne zarządzanie ryzykiem w Banku polega na:
1) Gromadzeniu informacji dotyczących ryzyka.
2) Ograniczaniu ryzyka, powstającego w działalności Banku do akceptowalnego
poziomu, wykorzystując do tego celu informacje otrzymane z jednostek/komórek
organizacyjnych Banku.
3) Podejmowaniu działań zmierzających do ograniczenia liczby i skali występujących
zagrożeń.
4) Ograniczaniu/eliminowaniu negatywnych skutków ryzyka.
W niezależnym zarządzaniu ryzykiem w Banku szczególny nacisk położony jest na
wyjaśnienie przyczyn występowania zdarzeń generujących ryzyko oraz oszacowanie ich
wpływu na efektywność działania Banku, z wykorzystaniem technik testowania warunków
skrajnych. Rada Nadzorcza Banku zatwierdza obszary przeprowadzania testów warunków
skrajnych. Zasady przeprowadzania testów warunków skrajnych w Banku przebiegają według
następującego schematu:
1) Przeprowadzenie testu warunków skrajnych w oparciu o szczegółowe wytyczne
określone w Instrukcjach: zarządzania ryzykiem i oceny adekwatności kapitałowej
przez Zespół Zarządzania Ryzykami i Analiz.
2) Sporządzenie opisu wyników przeprowadzonych testów w ramach okresowych
raportów.
3) Przekazanie informacji o wynikach przeprowadzonych testów warunków skrajnych
wraz z analizami ryzyka i/lub adekwatności kapitałowej, zgodnie z procedurami
szczegółowymi.
4) Opracowanie propozycji działań w przypadku wykazania wysokiej wrażliwości Banku
na wystąpienie sytuacji awaryjnej (skrajnej) przez Zespół Zarządzania Ryzykami
i Analiz we współpracy z komórkami merytorycznymi.
5) Weryfikacja planów awaryjnych przez Zespół Zarządzania Ryzykami i Analiz.
6) Podjęcie decyzji przez Zarząd o podjęciu działań awaryjnych/uruchomieniu planu
awaryjnego.
7) Raportowanie wyników testów warunków skrajnych Radzie Nadzorczej zgodnie
z przyjętym zakresem raportowania.
Stosowanie technik testowania warunków skrajnych pozwala na ograniczenie ryzyka zmian
warunków makroekonomicznych w działalności Banku. W Banku testom warunków
skrajnych powinny być poddane takie czynniki ryzyka jak:
1) Zmiana rynkowych stóp procentowych.
2) Zmiany rynkowych cen nieruchomości.
3) Wzrost poziomu kredytów zagrożonych.
4) Wzrost koncentracji branżowej.
5) Poziom wskaźnika DtI.
6) Istotne pogorszenie się sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów stanowiących
duże ekspozycje Banku.
7) Wpływu zmian stóp procentowych ekspozycji kredytowych zabezpieczonych
hipotecznie na jakość portfela, poziom odpisów (rezerw).
8) Wpływu zmian stóp procentowych ekspozycji kredytowych zabezpieczonych
hipotecznie na wymagany poziom wskaźnika LtV.
9) Pogorszenie jakości portfela kredytowego.
10) Wypływ środków z tytułu udzielonych zobowiązań pozabilansowych.
11) Wypływ środków z kont z dostępem do bankowości internetowej.
12) Wskaźniki płynności: w tym wskaźnik LCR i nadzorcze miary płynności
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13) Wycofanie depozytów.
14) Wycofanie udziałów.
15) Zmiany cen na rynku walutowym.
16) Wzrost dodatkowych wymogów kapitałowych/spadek funduszy własnych.
17) Katastrofy naturalnej powodującej utratę placówki.
18) Zatrzymania banku internetowego.
19) Inne zmiany makroekonomiczne, koniunkturalne, społeczno-gospodarcze mogące
mieć wpływ na ryzyko Banku – ryzyko biznesowe.
Wybór konkretnych technik ograniczania ryzyka może rodzić konsekwencje finansowe,
dlatego Zarząd dokonuje analizy opłacalności i podejmuje decyzje o zastosowaniu najbardziej
optymalnych rozwiązań w zakresie organizacji, automatyzacji i dokumentowania procesów
zarządzania ryzykiem w Banku.
Limity ograniczające ryzyko
1. Bank wprowadza odpowiednie do skali, profilu i złożoności działalności limity
wewnętrzne ograniczające poziom ryzyka występującego w poszczególnych obszarach
działania Banku.
2. Procedury wewnętrzne określają zasady ustalania i aktualizowania wysokości limitów
oraz częstotliwość monitorowania ich przestrzegania i raportowania.
3. Poziom limitów wewnętrznych jest dostosowany do akceptowanego przez Radę
Nadzorczą ogólnego poziomu ryzyka Banku.
4. Analizy będące podstawą do określenia wysokości limitów wewnętrznych są sporządzane
w formie pisemnej.
5. Bank określa wysokość limitów (w zależności od rodzaju ryzyka lub charakteru limitu)
w oparciu o następujące przesłanki:
1) analizę historyczną stopnia wykorzystania limitu;
2) apetyt na ryzyko określony przez Radę Nadzorczą;
3) analizę wpływu zrealizowania się limitu w maksymalnej wysokości na sytuację
finansową Banku;
4) wysokość ryzyka, którym jest obciążona pozycja objęta limitem.
6. Z zachowaniem limitów określonych w ustawie Prawo bankowe, Bank ustalił
i weryfikuje wewnętrzne limity zaangażowań według kryteriów uwzględniających
specyfikę ich działalności.
7. Procedury wewnętrzne dotyczące zarządzania ryzykiem określają sytuacje, w których
dopuszczalne jest przekroczenie limitów wewnętrznych, określają warunki akceptacji
przekroczeń oraz sposób postępowania w przypadku przekroczenia limitów
wewnętrznych.
8. Przyjęte rodzaje limitów wewnętrznych, dotyczących poszczególnych rodzajów ryzyka
oraz ich wysokość, zatwierdza Zarząd Banku.
9. Przekroczenia limitów wewnętrznych są monitorowane i poddawane szczegółowej
analizie – zadania te wykonują komórki organizacyjne wskazane w procedurach
szczegółowych dotyczących zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka.
Informacja zarządcza dotycząca zarządzania ryzykiem
1. Podstawę monitorowania procesu zarządzania ryzykiem w Banku stanowi formalnie
ustanowiony system informacji zarządczej.
2. System sprawozdawczości zarządczej dostarcza informacji na temat:
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3.
4.
5.
6.

1) rodzajów i wielkości ryzyka w działalności Banku,
2) profilu ryzyka,
3) stopnia wykorzystania limitów wewnętrznych,
4) wyników testów warunków skrajnych,
5) skutków decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem.
Monitorowanie ryzyka odbywa się z częstotliwością umożliwiającą dostarczenie
informacji o zmianach profilu ryzyka Banku.
Zakres oraz szczegółowość sprawozdań wewnętrznych są dostosowane do rodzaju
raportowanego ryzyka oraz odbiorców informacji.
Rzetelność, dokładność oraz aktualność dostarczanych informacji zapewnia wprowadzony
w Banku system kontroli wewnętrznej.
Szczegółowe zasady działania systemu informacji zarządczej reguluje w Banku odrębna
procedura. Ponadto w regulacjach dotyczących zarządzania poszczególnymi rodzajami
ryzyka bankowego został określony w sposób ogólny zakres informacji zarządczej
z obszaru, którego dotyczy regulacja. Szczegółowy wykaz sprawozdań zarządczych
określa odrębna regulacja.

Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe jest to dla Banku ryzyko potencjalnej straty z tytułu niewykonania
zobowiązania w określonym terminie przez klienta lub kontrahenta.
Ryzyko to wpływa w sposób najbardziej istotny na działalność Banku, ponieważ
niespłacenie udzielonych należności wiąże się z poniesieniem przez Bank ewentualnych
dużych strat. Na ryzyko kredytowe składają się również: ryzyko koncentracji, ryzyko
rezydualne, ryzyko detalicznych ekspozycji kredytowych oraz ryzyko ekspozycji
zabezpieczonych hipotecznie.
Nadrzędnym celem Banku w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym jest
utrzymywanie stabilnego, zrównoważonego i zdywersyfikowanego pod względem jakości
i wartości portfela kredytowego, równocześnie cechującego się wysoką dochodowością oraz
bezpieczeństwem rozumianym jako minimalizacja ryzyka wystąpienia kredytów
zagrożonych.
Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako całokształt zagrożeń związanych
z działalnością kredytową Banku. Naczelną zasadą, jaką powinny kierować się jednostki
i komórki organizacyjne Banku, jest zasada bezpieczeństwa, zarówno w odniesieniu
do pojedynczego kredytu jak i całego portfela kredytowego, realizowana poprzez właściwe
oszacowanie i zarządzanie ryzykiem kredytowym. Bank prezentuje ostrożnościowe podejście
do ryzyka i optymalizacji wymogu kapitałowego na ryzyko kredytowe.
W Banku ryzyko kredytowe będzie utrzymywane na umiarkowanym poziomie
poprzez stosowanie ustalonych zasad bezpieczeństwa działalności kredytowej
w poszczególnych segmentach rynku oraz niezbędnych instrumentów ograniczających
ryzyko.
Celem strategicznym w zakresie działalności kredytowej jest budowa odpowiedniego
do posiadanych funduszy własnych bezpiecznego portfela kredytowego, zapewniającego
odpowiedni poziom dochodowości.
Podstawowymi celami polityki kredytowej Banku są:
1) racjonalne zarządzanie ryzykiem kredytowym,
2) wzrost obliga kredytowego oparty na dywersyfikacji portfela kredytowego przy
minimalizacji ryzyka kredytowego i koncentracji,
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3) określenie podstawowych kierunków stabilnego rozwoju akcji kredytowej przy
zachowaniu planowanej dochodowości portfela oraz zasad ostrożnego zarządzania
Bankiem,
4) dostosowanie regulacji kredytowych do zmieniających się przepisów zewnętrznych oraz
warunków funkcjonowania Banku – wewnętrznych i zewnętrznych, ze szczególnym
uwzględnieniem zapisów Rekomendacji T oraz Rekomendacji S.
Zasady Polityki kredytowej muszą być ściśle powiązane z pozostałymi dziedzinami
działalności Banku pod względem dopasowania terminów zapadalności z terminami
wymagalności, dopasowania stóp procentowych, marży, zyskowności, wielkości zatrudnienia,
kwalifikacji kadr, kontrolą wewnętrzną.
Do podstawowych działań mających na celu optymalizację ryzyka kredytowego
należy zaliczyć:
1) dywersyfikację struktury przedmiotowej i podmiotowej portfela, poprzez wewnętrzne
limity koncentracji,
2) preferowanie produktów generujących niższy wymóg kapitałowy w celu efektywnego
zarządzania kapitałem,
3) analizę struktury portfela w celu wczesnej identyfikacji zagrożeń wynikających
z nadmiernych zaangażowań i wprowadzanie stosownych ograniczeń,
4) wzmacnianie centralnego nadzoru i monitoringu ekspozycji kredytowych,
5) stosowanie technik redukcji ryzyka kredytowego,
6) wykorzystywanie informacji o klientach Banku z dostępnych systemów,
7) nadzór nad czynnościami wykonywanymi w toku procesu kredytowania, mający na celu
weryfikacje sprawności działania mechanizmów kontrolnych (obejmujący m.in. proces
przestrzegania przepisów wewnętrznych Banku, kompetencji),
8) analizę i monitoring wartości przyjętych prawnych zabezpieczeń ekspozycji
kredytowych, prowadzenie aktywnej polityki szkoleń, także w formie bieżącego
instruktażu.
Ryzyko operacyjne
Ryzyko operacyjne zostało przez Bank określone jako ryzyko wystąpienia straty
wynikającej z nieodpowiednich lub zawodnych procedur wewnętrznych, błędów ludzi i
systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych, obejmując także ryzyko prawne.
Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku jest
ograniczanie ryzyka występowania strat operacyjnych oraz dążenie do ich minimalizowania.
Cele w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku to:
1. utrzymanie narażenia Banku na ryzyko operacyjne na akceptowanym przez Zarząd
i Radę Nadzorczą Banku, bezpiecznym dla działania i rozwoju Banku poziomie,
2. zapewnienie świadomości występowania ryzyka operacyjnego obciążającego Bank
na wszystkich szczeblach zarządzania,
3. minimalizowanie strat z tytułu ryzyka operacyjnego,
4. wdrożenie i systematyczna weryfikacja procesów zapobiegania występowaniu oraz
zmniejszania skutków ryzyka, odpowiednio do rodzaju ryzyka i jego możliwego
wpływu na wynik Banku,
5. zapobieganie powstawaniu zagrożeń o charakterze katastroficznym lub zagrażającym
utratą ciągłości działania Banku,
6. zapewnienie opłacalności stosowania wybranych metod ograniczania ryzyka,
odpowiednio do skali działania Banku i wielkości ryzyka.
7. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w Banku ukierunkowane jest na:
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1) działania prewencyjne, związane z identyfikacją i monitoringiem ryzyka
prowadzenia operacji, rozpoznawaniem i zapobieganiem powstawaniu zdarzeń
ryzyka operacyjnego w trakcie codziennej działalności, a także zapewnienie
identyfikacji i oceny ryzyka przed podjęciem istotnych decyzji związanych
z wdrożeniem nowych produktów, procesów, systemów,
2) osłabianie i niwelowanie skutków zaszłych zdarzeń poprzez przygotowanie
odpowiednich procedur i sposobów reagowania pracowników Banku na wypadek
zajścia zdarzenia ryzyka operacyjnego, a także poprzez dokonanie przeniesienia
ryzyka na inne podmioty w przypadku opłacalności i dostępności takiej metody dla
danego rodzaju ryzyka.
Ryzyko płynności i finansowania – opisane w pkt. VI niniejszego opracowania.
Ryzyko stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej
jest to możliwy negatywny wpływ zmian stóp
procentowych na wynik finansowy (głównie wynik odsetkowy) oraz na fundusze własne
Banku, według definicji Metodyki BION KNF:
a) ryzyko szczególne stóp procentowych - ryzyko utraty wartości aktywów, wzrostu
poziomu zobowiązań lub zmiany wyniku finansowego w konsekwencji zmiany
ceny danego instrumentu dłużnego w następstwie zmian czynników związanych z
emitentem tego instrumentu lub emitentem instrumentu bazowego;
b) ryzyko ogólne stóp procentowych w portfelu bankowym - ryzyko strat
wynikających z niekorzystnych zmian stóp procentowych, które prowadzą do
spadku przychodów odsetkowych, wzrostu kosztów odsetkowych lub zmniejszenia
wartości bieżącej netto pozycji wrażliwych na zmiany stóp procentowych (dotyczy
również pozycji zabezpieczających te pozycje),
Celem strategicznym zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest utrzymanie relacji
przychodów i kosztów odsetkowych oraz bilansowej wartości zaktualizowanej kapitału
wynikającej ze zmian stóp procentowych, w granicach nie zagrażających bezpieczeństwu
Banku i akceptowanych przez Radę Nadzorczą.
Celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest utrzymanie:
1. zmienności wyniku finansowego oraz bilansowej wartości kapitału wynikającej
ze zmian stóp procentowych, w granicach nie zagrażających bezpieczeństwu Banku
i akceptowanych przez Radę Nadzorczą w ramach zatwierdzonych strategii,
2. niskiej wrażliwości wyniku odsetkowego na zmiany rynkowych stóp procentowych.
Bank będzie utrzymywał pozycję luki dla działalności w ramach przyjętych w Banku
limitów.
Ograniczanie ryzyka bazowego stopy procentowej i jego możliwego, negatywnego
wpływu na zmiany rynkowych stóp procentowych będzie prowadzone poprzez szybką reakcję
Banku (zmiany oprocentowania depozytów) w przypadku niekorzystnych zmian rynkowych
stóp procentowych.
Aktualna oferta produktowa Banku oraz struktura aktywów i pasywów powoduje,
że ryzyko opcji klienta można uznać za nieznaczące. Wynika to przede wszystkim z faktu, że
po stronie pasywnej wszystkie produkty depozytowe dla klientów niefinansowych posiadają
wycenione i wkalkulowane opcje klienta związane z wycofaniem środków przed terminem
kontraktowym. Jeżeli chodzi o kredyty, to Bank posiada w swoim bilansie znikomy udział
produktów o stałym oprocentowaniu, gdzie ryzyko stopy procentowej z tytułu opcji klienta
jest największe.
11

Bank jest narażony na ryzyko stopy procentowej z punktu widzenia przeszacowania
aktywów i pasywów wrażliwych na zmianę oprocentowania w zakresie działalności złotowej
na niskim poziomie. Przyczyną tego stanu rzeczy jest stosowanie – w transakcjach
depozytowych i kredytowych z klientami niefinansowymi i jednostkami samorządu
terytorialnego - głównie stóp procentowych ustalanych uchwałą Zarządu Banku w zakresie
strony pasywnej, powiązanych ze stawkami rynku międzybankowego (kredyty) oraz
zasadniczo krótki horyzont czasowy lub marginalny wolumen transakcji na stałą stopę
procentową. Bank narażony jest ponadto na ryzyko bazowe, z tytułu posiadania znacznego
portfela kredytowego indeksowanego do stopy redyskonta weksli i stawek rynku pieniężnego
oraz na ryzyko opcji klienta.

Ryzyko walutowe
Ryzyko walutowe określane jako ryzyko kursowe (rynkowe) to niebezpieczeństwo
pogorszenia się sytuacji finansowej Banku wskutek niekorzystnej zmiany kursu walutowego.
W szczególności jest ono związane z:
1. niedopasowaniem odpowiednich pozycji aktywów i pasywów banku, których wartość
wyrażona jest w walucie obcej,
2. zawartymi transakcjami, tj. zmianą kursu walutowego między dniem zawarcia
transakcji a dniem, w którym otrzymywana jest płatność (ryzyko kursowe).
Podstawowym celem zarządzania ryzykiem walutowym jest ograniczanie skutków
narażenia Banku oraz klientów na nieoczekiwane zmiany kursów walut.
Cel ten jest realizowany w oparciu o poniższe cele pośrednie:
1. Zarządzanie ryzykiem walutowym polega m.in. na zawieraniu transakcji o takiej
strukturze oraz warunkach, które w najbardziej efektywny sposób zabezpieczają Bank
przed potencjalnymi stratami z tytułu zmian kursów walutowych minimalizując
związane z nim ryzyko.
2. Podstawowym celem Banku jest utrzymywanie pozycji walutowej całkowitej
w wysokości nie przekraczającej 2% funduszy własnych, która nie wiąże się
z koniecznością utrzymywania regulacyjnego wymogu kapitałowego na ryzyko
walutowe.
3. Strategią Banku jest prowadzenie konserwatywnej polityki w zakresie ryzyka
walutowego, tzn. kształtowanie pozycji w granicach nie wiążących się
z koniecznością utrzymywania wymogu kapitałowego, zgodnie z zapisami
Rozporządzenia UE. Należy podkreślić, że takie podejście nie ogranicza w żaden
sposób rozwoju wolumenu transakcji walutowych oferowanych klientom Banku.
4. Na rynku walutowym, Bank przykłada szczególną uwagę do rozwoju operacji
z klientami i prowadzi ciągłe prace nad rozszerzeniem zakresu i udoskonaleniem
oferty produktów i usług. Działania swoje opiera w szczególności na uelastycznieniu
oferty produktowej, pozwalającej na lepsze zaspokojenie indywidualnych potrzeb
klientów adekwatnie do sytuacji rynkowej.
5. Zgodnie z profilem biznesowym Banku oraz strukturą jego bazy klientów, szczególny
nacisk położono na dopasowywanie oferty produktowej i kanałów zawierania
transakcji do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących wymianę
handlową z zagranicą.
6. W ramach stosowanej polityki ograniczania ryzyka Bank dąży do utrzymywania
maksymalnie zrównoważonej pozycji walutowej.
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7. Poziom ryzyka walutowego w działalności Banku z tytułu ryzyka kursowego
ograniczony jest poprzez limity maksymalnej pozycji walutowej (w tym limity pozycji
dla poszczególnych walut).
8. Wszystkie limity z zakresu ryzyka walutowego uchwala Zarząd Banku.
9. Monitoring wykorzystania limitów w zakresie ryzyka walutowego realizowany jest
przez Zespół Zarządzania Ryzykami i Analiz, z zachowaniem niezależności oceny
ryzyka od działalności, która to ryzyko generuje.
10. Pomiar ryzyka walutowego dokonywany jest codziennie. Do wyliczenia ryzyka
walutowego wyznaczane są pozycje walutowe dla poszczególnych walut oraz pozycja
całkowita dla wszystkich walut łącznie, przeliczone na PLN po kursie średnim NBP.
Wyliczenia pozycji dokonywane są zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Prezesa
Narodowego Banku Polskiego oraz Komisji Nadzoru Finansowego.
11. Bank zakłada, że skala działalności walutowej będzie nieznacząca, tj. udział aktywów
walutowych w sumie bilansowej Banku nie przekroczy 5%.
Ryzyko kapitałowe
Ryzyko kapitałowe (niewypłacalności) zostało przez Bank określone jako ryzyko
wynikające z niezapewnienia kapitału, jak i braku możliwości osiągnięcia poziomu kapitału
adekwatnego do ponoszonego przez Bank ryzyka prowadzonej działalności, niezbędnego do
pokrycia nieoczekiwanych strat oraz spełniającego wymogi nadzorcze umożliwiające dalsze
samodzielne funkcjonowanie 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. zwiększanie wysokości funduszy własnych,
2. zapewnienie odpowiedniego poziomu kapitałów Tier I, Tier I podstawowy
i Tier II,
3. odpowiednie kształtowanie struktury bilansu Banku w celu utrzymania
planowanego poziomu wymogów kapitałowych, dostosowanych do wymagań
Rozporządzenia UE,
4. zarządzanie ryzykiem bankowym, w tym ryzykiem nadmiernej dźwigni
finansowej.
Ryzyko braku zgodności
Ryzyko braku zgodności należy rozumieć jako ryzyko skutków nieprzestrzegania
przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych w procesach
funkcjonujących w banku.
Celem zarządzania ryzykiem braku zgodności jest w szczególności:
1. zapewnienie zgodności regulacji wewnętrznych Banku z przepisami zewnętrznymi,
2. wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania komórek odpowiedzialnych za tworzenie
regulacji wewnętrznych o planowanych zmianach przepisów zewnętrznych,
3. zapewnienie wewnętrznej spójności regulacji obowiązujących w Banku,
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4. minimalizowanie negatywnych skutków nie przestrzegania regulacji zewnętrznych,
wewnętrznych oraz przyjętych standardów postępowania,
5. dostosowanie narzędzi informatycznych do zmieniających się przepisów
zewnętrznych i wewnętrznych,
6. wprowadzenie zasad zarządzania ładem korporacyjnym w oparciu o regulacje Komisji
Nadzoru Finansowego oraz wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.
Proces zarządzania ryzykiem braku zgodności realizowany w Banku obejmuje:
1. identyfikację ryzyka – poprzez analizę przepisów prawa, regulacji wewnętrznych
i standardów rynkowych – na podstawie uzyskiwania informacji wewnętrznych
i zewnętrznych o wymaganiach w zakresie zgodności,
2. ocenę ryzyka – pomiar lub szacowanie, analizę ryzyka,
3. kontrolę ryzyka – stosowanie środków/mechanizmów kontrolnych oraz
środków/mechanizmów ograniczających ryzyko,
4. monitorowanie ryzyka,
5. raportowanie na temat ryzyka braku zgodności – do Zarządu, i Rady Nadzorczej.
Ryzyko modeli
Ryzyko modeli to ryzyko wynikające z niedoskonałości lub nieprawidłowości
występujących w stosowanych przez Bank modelach wykorzystywanych do pomiaru ryzyka,
jak również niewłaściwego stosowania modeli.
Podstawowym celem zarządzania ryzykiem modeli jest ograniczanie potencjalnych
strat Banku w wyniku decyzji, które opierają się na danych uzyskanych przy zastosowaniu
modeli z powodu błędów w opracowaniu, wdrażaniu lub stosowaniu takich modeli.
Cel ten jest realizowany w oparciu o poniższe cele pośrednie:
1. Dążenie do stosowania prostych modeli o uznanym charakterze, w sposób zapewniający
minimalizację potencjalnych strat.
2. Zarządzając ryzykiem modeli Bank:
1) formalizuje wprowadzanie modeli, poprzez wymóg akceptacji regulacji wewnętrznych
dotyczących systemu zarządzania ryzykiem zawierających opis stosowanych modeli,
2) identyfikuje źródła zagrożeń i dokonuje analizy poziomu ryzyka modeli,
3) wdraża system monitoringu ryzyka modeli, w tym celu zdarzenia ryzyka modeli są
rejestrowane w odpowiednim rejestrze zdarzeń operacyjnych i wyceniane na tej
podstawie,
4) wymaga walidacji, monitorowania i aktualizacji modeli,
5) identyfikuje modele istotne.
Informacje dotyczące systemu kontroli wewnętrznej:
System kontroli wewnętrznej Banku (SKW) funkcjonuje w sposób zapewniający
osiąganie celów, o których mowa w art. 9c ust. 1 ustawy Prawo bankowe, czyli:
1) skuteczności i efektowności 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.
Rada Nadzorcza Banku zatwierdza strategię działania Banku oraz zasady ostrożnego
i stabilnego zarządzania Bankiem, w tym Regulamin Kontroli Wewnętrznej Banku.
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Zarząd Banku podejmuje decyzje w ramach zarządzania Bankiem uwzględniając
rezultaty badań przeprowadzonych przez SSOZ BPS w ramach audytu wewnętrznego,
podmiot zewnętrzny w ramach audytu zewnętrznego oraz kontroli zewnętrznej.
Zarząd Banku odpowiada za opracowanie, wprowadzenie oraz aktualizację
pisemnych strategii oraz procedur w zakresie systemu kontroli wewnętrznej.
Zarząd Banku podejmuje działania mające na celu zapewnienie ciągłości działania
systemu kontroli wewnętrznej, w tym właściwej współpracy wszystkich pracowników
Banku w ramach funkcji kontroli oraz współpracy ze Stanowiskiem ds. zgodności,
komórką audytu wewnętrznego, a także zapewnienie dostępu pracownikom tych komórek
do niezbędnych dokumentów źródłowych, w tym zawierających informacje prawnie
chronione w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych.
W przypadku wykrycia nieprawidłowości przez system kontroli wewnętrznej Zarząd
Banku podejmuje odpowiednie działania w celu usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości, w tym określone środki naprawcze i dyscyplinujące.
Zapewnianie zgodności zorganizowane jest w Banku na trzech, niezależnych
i wzajemnie uzupełniających się poziomach zarządzaniach (trzech liniach obrony):
1.

pierwsza linia obrony (pierwszy poziom zarządzania) – zarządzanie ryzykiem
w działalności operacyjnej Banku, na podstawie między innymi ustanowionych
limitów, zgodności działania z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
przepisami wewnętrznymi Banku oraz przyjętymi w Banku standardami rynkowymi.
Na tym poziomie komórki/jednostki organizacyjne w ramach funkcji kontroli
odpowiadają za identyfikację ryzyka, zaprojektowanie i wdrożenie mechanizmów
kontrolnych oraz za monitorowanie poziome (weryfikacja bieżąca lub testowanie)
przestrzegania mechanizmów kontrolnych w ramach własnej linii.

2.

druga linia obrony (drugi poziom zarządzania) – zarządzanie ryzykiem przez
pracowników na specjalnie powołanych do tego stanowiskach/komórkach
organizacyjnych (niezależnie od zarządzania ryzykiem na I linii) poprzez
identyfikację, ocenę, kontrolowanie, monitorowanie i raportowanie ryzyka, a także
monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych w ramach własnej linii oraz
w stosunku do I linii obrony w ramach monitorowania pionowego. Drugą linię obrony
stanowią w Banku komórki organizacyjne mające za zadanie zapewnienie stosowania
mechanizmów kontrolnych oraz dokonywanie niezależnego monitorowania ich
przestrzegania. Komórki drugiej linii obrony, poza komórkami wskazanymi
w przepisach prawa, wybierane są z zachowaniem zasady niezależności oraz zgodnie
z kryteriami przypisania do odpowiedniej linii.

3.

trzecia linia obrony (trzeci poziom zarządzania) – audyt wewnętrzny, mający za
zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności
i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej,
który jest realizowany przez niezależną komórkę audytu wewnętrznego
umiejscowioną na mocy zapisów Umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
w Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.
W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank wyodrębnia:

1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów
kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w procesach
funkcjonujących w Banku, która obejmuje wszystkie komórki i jednostki
organizacyjne Banku odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji,
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2) Stanowisko ds. zgodności mające za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę
i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa,
regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów
w tym zakresie,
3) niezależną komórkę audytu wewnętrznego mającą za zadanie badanie i ocenę,
w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w Banku.
W strukturze organizacyjnej Banku wyodrębniono Stanowisko ds. zgodności, które
podlega bezpośrednio pod Prezesa Zarządu (podległość organizacyjna) i ma zapewniony
dostęp do Rady Nadzorczej (podległość funkcjonalna).
Na funkcję kontroli składają się:
1) mechanizmy kontrolne,
2) niezależne monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych,
3) raportowanie w ramach funkcji kontroli.
Bank zapewnia dokumentację funkcji kontroli w szczególności przez opis, w formie
matrycy funkcji kontroli, powiązania celów, o których mowa w art. 9c ust. 1 ustawy
Prawo bankowe, z procesami w działalności Banku, które przez Bank zostały uznane za
istotne, oraz kluczowymi mechanizmami kontrolnymi i niezależnym monitorowaniem
przestrzegania tych mechanizmów kontrolnych.
Do głównych rodzajów mechanizmów kontrolnych występujących w Banku należą:
1) procedury – rozumiane jako zdefiniowany sposób określonego postępowania przez
pracowników poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych;
2) podział obowiązków – rozumiany jako podział zadań i uprawnień przypisanych
pracownikom na poszczególnych stanowiskach organizacyjnych w ramach danego
procesu mający na celu zapobieganie sytuacjom, w których pracownik kontroluje
samego siebie lub istnieje potencjalny konflikt interesów między pracownikami
mającymi powiązania personalne (np. poprzez oddzielenie etapu zawierania transakcji
od etapów jej rejestrowania i weryfikowania jej prawidłowości albo tzw. kontrolę na
drugą rękę);
3) autoryzacja, w tym zwłaszcza autoryzacja operacji finansowych i gospodarczych –
rozumiana jako system zatwierdzania decyzji i czynności wykonywanych przez
pracowników na poszczególnych stanowiskach organizacyjnych w ramach danego
procesu;
4) kontrola dostępu – rozumiana jako zestaw uprawnień dostępu do określonego obszaru,
systemu, procesu;
5) kontrola fizyczna – rozumiana jako zestaw uprawnień dostępu do określonego,
fizycznie wydzielonego obszaru w banku (np. poprzez zapewnienie wstępu, z
zastosowaniem kodu dostępu lub indywidualnego klucza, na teren niektórych
jednostek lub pomieszczeń Banku);
6) proces ewidencji operacji finansowych i gospodarczych w systemach: księgowym,
sprawozdawczym i operacyjnym – rozumiany jako rejestrowanie i przechowywanie
określonych rodzajowo danych wprowadzonych i generowanych w danym systemie;
7) inwentaryzacja – rozumiana jako porównywanie stanu faktycznego ze stanem
wymaganym odnośnie składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia;
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8) dokumentowanie odstępstw – rozumiane jako wykaz zarejestrowanych wyjątków w
ramach wykonywania określonych czynności wynikających z ustalonych przez bank
zasad postępowania;
9) organizacja cyklicznych szkoleń dla pracowników Banku mających na celu
podwyższanie wiedzy użytecznej w codziennych służbowych obowiązkach;
10) samokontrola – rozumiana jako weryfikacja prawidłowości własnych działań
dokonywana przez pracownika w toku wykonywania przez niego czynności
operacyjnych (np. weryfikacja poprawności dokumentacji kredytowej lub danych
wprowadzonych w odpowiednich polach w systemie informatycznym).
Zarząd Banku co najmniej raz w roku informuje Radę Nadzorczą o:
1) wypełnieniu obowiązków w zakresie zaprojektowania, wprowadzenia oraz
zapewnienia we wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Banku
funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, który
obejmuje działania trzech linii obrony,
2) skali i charakterze nieprawidłowości znaczących i krytycznych oraz najważniejszych
działaniach zmierzających do usunięcia tych nieprawidłowości, w tym podjętych
środków naprawczych i dyscyplinujących,
3) zapewnieniu niezależności Stanowiska ds. zgodności i komórki audytu wewnętrznego,
4) zapewnieniu odpowiednich zasobów kadrowych oraz środków finansowych
niezbędnych do skutecznego wykonywania zadań oraz systematycznego podnoszenia
umiejętności i kwalifikacji przez pracownika na Stanowisku ds. zgodności.
Informacja ta przedstawiana jest Radzie Nadzorczej w ramach sporządzanego raz
w roku przez Zarząd Banku Sprawozdania Zarządu z funkcjonowania systemu kontroli
wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej.
W ramach nadzoru nad działalnością Banku Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność
systemu kontroli wewnętrznej w oparciu o informacje uzyskane od Stanowiska ds.
zgodności, audytu wewnętrznego oraz Zarządu Banku.
Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu
kontroli wewnętrznej, w tym corocznej oceny adekwatności i skuteczności funkcji
kontroli oraz skuteczności Stanowiska ds. zgodności. W ramach dokonywanej oceny,
Rada Nadzorcza w szczególności uwzględnia:
1) Sprawozdanie Zarządu z funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,
2) okresowe raporty Stanowiska ds. zgodności,
3) ustalenia dokonane przez biegłego rewidenta,
4) wyniki audytów zrealizowanych przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia
BPS,
5) wyniki oceny rocznej Badania i Oceny Nadzorczej (BION) oraz inspekcji
dokonywanej przez KNF,
6) stopień realizacji celów strategicznych Banku,
7) osiągnięcia zakładanych założeń finansowych na dany rok, w tym wskaźników
określonych w Umowie Systemu Ochrony,
8) raporty z przeprowadzenia niezależnego monitorowania i testowania w ramach funkcji
kontroli,
9) istotne z punktu widzenia adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej,
oceny i opinie dokonywane przez podmioty spoza Banku.
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Bank wyznacza następujące obszary mające wpływ na ocenę systemu kontroli wewnętrznej:
1) Osiągnięcie wskaźników określonych w Umowie SOZ,
2) Realizacja WPN,
3) Ocena SKW w Systemie Ochrony,
4) Wynik oceny punktowej,
5) Wynik ostatniego badania audytowego,
6) Wynik inspekcji KNF,
7) Ocena Nadzorcza BION,
8) Wyniki kontroli/ przeglądów/ monitorowania realizowanych przez komórki
wewnętrzne,
9) Realizacja zaleceń poaudytowych oraz zaleceń wynikających z ocen zewnętrznych,
testowania pionowego i poziomego oraz zaleceń sformułowanych w wyniku inspekcji
KNF,
10) Realizacja celów strategicznych,
11) Realizacja planu finansowego
12) Straty operacyjne
13) Limity wewnętrzne
14) Skargi Klientów do KNF
15) Skargi Klientów do banku
16) Materializacja ryzyka reputacji.
Rada Nadzorcza i Zarząd Banku promują wysokie normy etyczne oraz znaczenie
elementów systemu kontroli wewnętrznej wśród wszystkich pracowników Banku.
Informacje dotyczące polityki wynagrodzeń:
Na dzień 31.12.2021r. obowiązywała Polityka wynagrodzeń pracowników, których
działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Suchej
Beskidzkiej zatwierdzona przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 12/6/RN/2020 z dnia
29.12.2020 r. Nadzór nad ww. polityką pełni Rada Nadzorcza, która w okresach rocznych
dokonuje jej przeglądów.
W okresie od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. obowiązywały następujące
założenia wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na
profil ryzyka w Banku:
1. Osoby których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku to:
członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu, Kierownik Zespołu Zarządzania
Ryzykami i Analiz (dalej Kierownik ZZRiA),Stanowisko ds. zgodności.
2. Do zmiennych składników wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej zalicza się nagrodę
roczną.
3. Do zmiennych składników wynagrodzeń członków Zarządu zalicza się premię
motywacyjno-uznaniową oraz nagrodę roczną.
4. Do zmiennych składników wynagrodzenia Kierownika ZZRiA oraz Stanowiska ds.
zgodności zalicza się premię motywacyjno-uznaniową (miesięczną i kwartalną) oraz
dodatkowe wynagrodzenie roczne (nagrodę).
5. Oceny efektów pracy członków Rady Nadzorczej dokonuje Zebranie Przedstawicieli.
6. Do oceny efektów pracy członków Zarządu Rada Nadzorcza przyjmuje wskaźniki
z ostatnich trzech lat określone w § 7 ust. 3 Polityki wynagrodzeń pracowników, których
działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku oraz zatwierdzone w
Strategii rozwoju Banku i w Planie ekonomiczno-finansowym.
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7. Za pozytywne osiągnięcie ww. wskaźników uznaje się ich wykonanie na poziomie co
najmniej 80%.
8. Zmienne składniki wynagrodzeń przyznawane są w przypadku pozytywnej oceny
efektów pracy członków Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą.
9. Zmienne składniki wynagrodzeń dla Kierownika Zespołu Zarządzania Ryzykami i Analiz
oraz Stanowiska ds. zgodności ustala Zarząd. Oceny efektów pracy dokonuje się przed
przyznaniem zmiennych składników wynagrodzeń.
10. Od 01.06.2020 r. stałe i zmienne składniki wynagrodzenia Stanowiska ds. zgodności
podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą przed ich wypłaceniem.
11. Całość przyznanej premii jest wypłacana po przyznaniu– bez stosowania odroczenia.
12. Stosunek zmiennych składników wynagrodzeń do stałych składników wynagrodzeń
w danym roku nie może przekraczać 100% w odniesieniu do każdej osoby której
działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku.
13. W przypadku, gdy kwota wypłaconych w danym roku zmiennych składników
wynagrodzeń przekroczy wartość 2% funduszy własnych Banku należy wdrożyć zasadę
odraczania wypłaty części zmiennych składników wynagrodzeń.
14. Łączna kwota wypłaconych zmiennych składników wynagrodzeń osobom których
działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku za dany rok nie może
spowodować obniżenia wyniku finansowego Banku do poziomu, który nie zapewni
realnego przyrostu funduszy własnych Banku oraz budowy bezpiecznej bazy kapitałowej.
Wynagrodzenia osób objętych polityką wynagrodzeń, tj. wynagrodzenia członków
Zarządu w części zmiennej były zależne od:
1) kryteriów ilościowych (osiągane w ostatnich 3 latach):
 zysku netto,
 zwrotu z kapitału własnego (ROE),
 jakości portfela kredytowego,
 łącznego współczynnika kapitałowego,
 wskaźnika płynności LCR.
2) kryteriów jakościowych (w okresach objętych oceną):
 efektów
realizacji
zadań
wynikających
z
zakresu
obowiązków
i odpowiedzialności w ramach podziału zadań w Zarządzie,
 oceny działań nadzorowanego obszaru dokonaną przez audyt wewnętrzny
(wyniki audytu wewnętrznego nie zawierające krytycznych nieprawidłowości.)
 pozytywnej ocena rękojmi należytego wykonania obowiązków, zgodnie z art.
22aa ustawy Prawo bankowe,
 ogólnej dobrej oceny przez Radę Nadzorczą realizacji założeń zawartych w
Planie ekonomiczno-finansowym oraz w Strategii rozwoju Banku w okresach
objętych oceną.
W przypadku zagrożenia nie spełnienia wymogów ostrożnościowych lub zagrożenia
upadłością zmienne składniki wynagrodzenia nie zostają przyznane.
Stosunek zmiennych składników wynagrodzenia do składników stałych, ustalony
zgodnie z § 25 ust. 3 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu
kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach w odniesieniu do każdej osoby
podlegającej polityce wynagrodzeń nie przekroczył 100%.
Wynagrodzenie zmienne za 2021 rok wypłacane było w formie pieniężnej.
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Kierując się zasadą proporcjonalności, Bank wdraża zasadę odraczania wypłaty części
zmiennych składników wynagrodzeń gdy kwota wypłaconych zmiennych składników
wynagrodzeń przekroczy wartość 2 % funduszy własnych Banku.
W roku 2021 żaden z członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej nie otrzymał
wynagrodzenia w wysokości co najmniej 1 mln EUR.
Z uwagi na skalę działalności Banku nie powoływano komisji/komitetu
ds. wynagrodzeń. Bank nie korzystał z konsultanta zewnętrznego w zakresie ustalania polityki
w zakresie wynagrodzeń.
Informacje o spełnieniu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów
określonych w art. 22a ustawy Prawo bankowe
Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu posiadają wiedzę, umiejętności
i wystarczające doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych
im obowiązków oraz dają rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków.
III. Najważniejsze wskaźniki zgodnie z art. 433b ust. 2 w związku z art. 447
Rozporządzenia UE w zakresie informacji wskazanych w Części Ósmej
Rozporządzenia UE
dane w tys. zł]
2020

2021

Dostępne fundusze własne (kwoty)
1

Kapitał podstawowy Tier I

20 797

21 348

2

Kapitał Tier I

20 797

21 348

3

Łączny kapitał

21 521

22 072

113 222

125 947

Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem

4

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko
Współczynniki kapitałowe (jako odsetek kwoty ekspozycji
ważonej ryzykiem)

5

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (%)

18,37

16,9504

6

Współczynnik kapitału Tier I (%)

18,37

16,9504

7

Łączny współczynnik kapitałowy (%)

19,001

17,5252

20

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 (%)

-

EU-7b

W tym: obejmujące kapitał podstawowy Tier I (punkty procentowe)

-

EU-7c

W tym: obejmujące kapitał Tier I (punkty procentowe)

-

EU-7d

Łączne wymogi w zakresie funduszy własnych SREP (%)

EU-7a

8.0000

8.0000

2.5000

2.5000

Wymóg połączonego bufora i łączne wymogi kapitałowe (jako
odsetek kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem)
8

Bufor zabezpieczający (%)

EU-8a

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

-

-

9

Specyficzny dla instytucji bufor antycykliczny (%)

-

-

EU-9a

Bufor ryzyka systemowego (%)

-

-

10

Bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (%)

-

-

EU-10a

Bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym (%)

-

-

11

Wymóg połączonego bufora (%)

2.50

2.5000

EU-11a

Łączne wymogi kapitałowe (%)

10,50

10,5000

12

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

7,00

8,9504

280 900

335 666

Wskaźnik dźwigni

13

Miara ekspozycji całkowitej

21

14

Wskaźnik dźwigni (%)

7,40

6,36

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

EU-14a

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

-

EU-14b

W tym: obejmujące kapitał podstawowy Tier I (punkty procentowe)

-

EU-14c

Łączne wymogi w zakresie wskaźnika dźwigni SREP (%)

3,0000

Bufor wskaźnika dźwigni i łączny wymóg w zakresie wskaźnika
dźwigni (jako odsetek miary ekspozycji całkowitej)
EU-14d

Wymóg w zakresie bufora wskaźnika dźwigni (%)

-

EU-14e

Łączny wymóg w zakresie wskaźnika dźwigni (%)

3,0000

Wskaźnik pokrycia wypływów netto

15

Aktywa płynne wysokiej jakości (HQLA) ogółem (wartość ważona –
śred nia)

68 527

80 877

EU-16a

Wypływy środków pieniężnych – Całkowita wartość ważona

47 083

52 366

EU-16b

Wpływy środków pieniężnych – Całkowita wartość ważona

7 649

19 497

16

Wypływy środków pieniężnych netto ogółem (wartość skorygowana)

39 423

32 869

17

Wskaźnik pokrycia wypływów netto (%)

173,82

246,0612

Wskaźnik stabilnego finansowania netto

18

Dostępne stabilne finansowanie ogółem

246 464

19

Wymagane stabilne finansowanie ogółem

182 908

20

Wskaźnik stabilnego finansowanie netto (%)

22

134,7500

IV. Ogólne podejście do zarządzania ryzykiem
z Rekomendacją M Komisji Nadzoru Finansowego

operacyjnym

zgodnie

1.

System zarządzania ryzykiem operacyjnym Banku funkcjonuje według postanowień
Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca
2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz
polityki wynagrodzeń w bankach oraz Rekomendacji M, co w szczególności przejawia
się jasnym określeniem kompetencji i zadań w zakresie nadzorowania i kontroli systemu
zarządzania ryzykiem operacyjnym, jak również w zakresie realizacji procesu
zarządzania tym ryzykiem.

2.

Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym obejmuje identyfikację, pomiar, limitowanie,
monitorowanie, raportowanie oraz redukowanie tego ryzyka i jest realizowany w sposób
ciągły.

3.

Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego obliczane są przez Bank metodą
wskaźnika bazowego (art. 315-316 Rozporządzenia CRR). Wymóg kapitałowy z tytułu
ryzyka operacyjnego na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1 063 tys. zł.

4.

Straty z tytułu zdarzeń ryzyka operacyjnego - zdarzenia ryzyka operacyjnego
zarejestrowane w rejestrze zdarzeń ryzyka operacyjnego w 2021 roku podane są
w poniższej tabeli.

Lp.

5.

Kategoria

Strata brutto w zł

Strata netto w zł

1.

Oszustwa wewnętrzne

0,00

0,00

2.

Oszustwa zewnętrzne

0,00

0,00

3.

Zasady dotyczące zatrudnienie
i bezpieczeństwa w miejscu pracy

0,00

0,00

4.

Klienci, produkty i praktyki operacyjne

1 345,00

1 345,00

5.

Szkody związane z aktywami rzeczowymi

0,00

0,00

6.

Zakłócenia działalności banku i awarie systemu

580,65

580,65

7.

Wykonywanie transakcji, dostawa i zarządzanie
procesami operacyjnymi

27 624,24

0,00

Razem

29 549,89

1 925,65

Działania mitygujące, jakie zostały podjęte w celu uniknięcia w przyszłości ww. strat:
1) dalszy transfer ryzyka w postaci ubezpieczeń o wysokiej efektywności,
2) automatyzacja niektórych procesów operacyjnych,
3) uproszczenie wewnętrznych procedur operacyjnych w niezbędnym zakresie,
4) szkolenia pracowników,
5) rozwój narzędzi i systemów informatycznych,
6) inwestycje w infrastrukturę teleinformatyczną,
7) wprowadzenie dodatkowych mechanizmów kontrolnych.

V.

Informacje dotyczące ryzyka płynności i pozycji płynnościowej zgodnie
z wymaganiami Rekomendacji P Komisji Nadzoru Finansowego

1. Przez zarządzanie ryzykiem płynności i finansowania rozumie się proces kształtowania
struktury ilościowej (zróżnicowanie składników zarówno pasywów, jak i aktywów),
w celu zapewnienia płynności finansowej Banku, przy jednoczesnym osiągnięciu
optymalnego wyniku finansowego.
2. Polityka zarządzania ryzykiem płynności i finansowania ma całościowy i skonsolidowany
charakter:
a) Całościowy charakter zarządzania oznacza uwzględnienie wszystkich istotnych dla
Banku rodzajów ryzyka i zależności między nimi;
b) Skonsolidowane zarządzanie ryzykiem płynności i finansowania oznacza objęcie
procesem zarządzania wszystkich jednostek Banku.
3. System zarządzania ryzykiem płynności i finansowania Banku składa się z trzech
niezależnych poziomów:
a) Zarządzania działalnością operacyjną Banku.
b) Monitorowania ryzyka płynności i finansowania,
c) Kontroli ryzyka płynności i finansowania.
4. Realizacja strategii zarządzania płynnością i finansowania następuje poprzez
równoczesne zarządzanie aktywami i pasywami oraz pozycjami pozabilansowymi Banku.
5. Zapewnienie Bankowi poziomu płynności, niezbędnego do wykonania przyjętych
zobowiązań, wymaga następujących działań:
a) śledzenie i analiza zmian przepisów prawnych, które mogą oddziaływać na
zarządzanie płynnością,
b) uwzględnienie założeń przyjętych w Strategii rozwoju oraz Strategii Zarządzania
Ryzykiem, w zakresie polityki depozytowej, kredytowej i inwestycyjnej,
c) ocena sezonowości zmian w poziomie zobowiązań i należności Banku,
d) określenie pożądanej i efektywnej struktury pasywów i aktywów,
e) ocena kosztu utrzymania płynności na bezpiecznym poziomie,
f) stworzenie warunków niezbędnych do realizacji działań awaryjnych w przypadku
zagrożenia utraty płynności.
6. Celem Banku jest wydłużenie średniego terminu wymagalności przyjmowanych
depozytów, w szczególności poprzez pozyskiwanie środków obcych stabilnych tak, aby
Bank mógł otwierać po stronie aktywnej pozycje o dłuższym horyzoncie czasowym, przy
czym Bank będzie dążył do takiego konstruowania produktów depozytowych, aby było
to optymalne pod kątem ryzyka płynności uwzględniając przyjęte przez Bank limity
koncentracji, zakładające ograniczenia w zakresie uzależnienia od poszczególnych źródeł
finansowania.
4. Do głównych źródeł występowania ryzyka płynności i finansowania w Banku zalicza się:
1) Niedopasowanie terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów Banku,
2) Ryzyka związane ze stroną pasywną bilansu Banku:
a) Ryzyko nieprzewidywalnego zachowania się deponentów,
b) Ryzyko związane ze zdolnością pozyskania depozytów, oraz zaciągania kredytów
i pożyczek,
c) Ryzyko poniesienia nieplanowanych kosztów, powodujące obniżenie wyniku
finansowego Banku;
3) Ryzyka związane ze stroną aktywną bilansu Banku:
a) Ryzyko braku wystarczającej ilości aktywów płynnych, lub możliwości zbycia
tych aktywów,
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b) Ryzyko braku wystarczającej ilości środków pieniężnych w kasach Banku,
c) Ryzyko niedotrzymania terminów spłat kredytów oraz innych należności;
4) Ryzyko dużych koncentracji zobowiązań i należności,
5) Inne czynniki wpływające na ryzyko płynności Banku, do których zaliczamy:
a) Wzrost aktywów niepracujących,
b) Brak możliwości pozyskiwania nowych klientów,
c) Zmiany przepisów prawnych, mogących wpłynąć na spadek depozytów w Banku
5. W Banku obowiązuje scentralizowany system zarządzania ryzykiem płynności, w którym
uczestniczą:
1) Rada Nadzorcza sprawująca nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem, oceniająca
jego adekwatność i skuteczność oraz nadzorująca realizację założeń Strategii
zarządzania ryzykiem w Banku oraz polityk w tym zakresie i ich zgodności ze
Strategią rozwoju Banku i Planem ekonomiczno-finansowym.
2) Zarząd Banku odpowiadający za opracowanie i wdrożenie Strategii zarządzania
ryzykiem oraz polityk, w tym za zorganizowanie, wdrożenie i funkcjonowanie
systemu zarządzania ryzykiem, monitorowanie skuteczności systemu oraz
zatwierdzenie procedur i limitów ograniczających poszczególne rodzaje ryzyka.
Wiceprezes Zarządu ds. finansowo-księgowych zarządza ryzykiem płynności,
współtworzy Politykę zarządzania ryzykiem płynności oraz sprawuje nadzór jej
realizacją.
3) Członek Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym odpowiada za
dostarczanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi rzetelnych sprawozdań w zakresie
zarządzania ryzykiem istotnym. W Banku funkcję ww. Członka Zarządu pełni Prezes
Zarządu, który sprawuje nadzór nad ryzykiem płynności.
4) Zespół Zarządzania Ryzykami i Analiz (ZZRiA) opracowujący projekty strategii i
polityk, instrukcji dotyczących zarządzania ryzykiem oraz limitów ograniczających
ryzyko, a także odpowiedzialny za monitorowanie i raportowanie ryzyka w Banku.
Monitoruje w trybie dziennym kształtowanie się Nadzorczych miar płynności
i w trybie miesięcznym pozostałe limity określone przez Zarząd.
5) Stanowisko ds. zgodności odpowiada za zapewnienie zgodności funkcjonowania
Banku z regulacjami wewnętrznymi, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
ogólnie przyjętymi zasadami postępowania i standardami rynkowymi, a także
identyfikację, ocenę, monitorowanie i kontrolowanie ryzyka braku zgodności oraz
raportowanie na temat ryzyka braku zgodności do Zarządu i Rady Nadzorczej.
6) Główny Księgowy / Zespół Finansowo-Księgowy odpowiadający za utrzymanie
i skład portfela aktywów płynnych na poziomie zabezpieczającym płynność finansową
Banku i zapobiegającym powstaniu strat operacyjnych wynikających z ryzyka
płynności. Monitoruje w trybie dziennym kształtowanie się płynności Banku.
7) Audyt wewnętrzny kontrolujący i oceniający sprawność działania systemu
zarządzania ryzykiem, dokonujący regularnych przeglądów prawidłowości
przestrzegania zasad obowiązujących w Banku w zakresie zarządzania
poszczególnymi rodzajami ryzyka, oraz zgodności procesu zarządzania ryzykiem z
przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi Banku.
8) Pozostali pracownicy Banku mający obowiązek przestrzegania zasad zarządzania
ryzykiem, obowiązujących w Banku w formie wewnętrznych strategii, polityk,
instrukcji, regulaminów, uczestniczący w postępowaniu wyjaśniającym przyczyny
wystąpienia zdarzeń generujących ryzyko oraz w raportowaniu tych zdarzeń.
Kierownicy jednostek/komórek sprzedażowych odpowiadają za zarządzanie
płynnością w zakresie planowania i informowania Głównego Księgowego / Zespół
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Finansowo-Księgowy o znaczących przepływach pieniężnych powstających w toku
bieżącej działalności operacyjnej (wypłaty kredytów, depozytów).
6. Zapewnienie Bankowi poziomu płynności, niezbędnego do wykonania przyjętych
zobowiązań, wymaga następujących działań:
a) Śledzenie i analiza zmian przepisów prawnych, które mogą oddziaływać na
zarządzanie płynnością,
b) Uwzględnienie założeń przyjętych w Strategii rozwoju oraz Strategii Zarządzania
Ryzykiem, w zakresie polityki depozytowej, kredytowej i inwestycyjnej,
c) Ocena sezonowości zmian w poziomie zobowiązań i należności Banku,
d) Określenie pożądanej i efektywnej struktury pasywów i aktywów,
e) Ocena kosztu utrzymania płynności na bezpiecznym poziomie,
f) Stworzenie warunków niezbędnych do realizacji działań awaryjnych w przypadku
zagrożenia utraty płynności.
7. Kształtowanie się w horyzoncie 1 roku urealnionej luki płynności (w tys. zł) na 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie

SUMA

AKTYWA BILANSOWE

331 041

Lp

ZOBOWIĄZANIA
POZABILANSOWE
OTRZYMANE

PASYWA BILANSOWE
ZOBOWIĄZANIA
POZABILANSOWE
UDZIELONE

A'vista

> 24 h < =
7 dni

16 623 117 149

> 7 dni <
= 1 m-ca

> 1 m-ca > 3 m-cy < > 6 m-cy <
< = 3 m-cy = 6 m-cy
= 1 rok

15 947

8 271

3 883

13 619

3 000

3 000

0

0

0

0

0

331 041

73 987

107

323

6 830

1 204

828

10 540

5 705

0

506

4 328

0

0

Wskaźniki płynności
1. Luka

-

-60 069

117 042

15 117

-2 887

2 679

12 791

2. Luka skumulowana

-

-60 069

56 973

72 091

69 204

71 883

84 674

3. Wskaźnik płynności

-

0,25

1 094,19

19,23

0,74

3,22

16,45

4. Wskaźnik płynności skumulowany

-

0,25

1,71

1,89

1,75

1,77

1,90

8. Nadwyżka płynności to nadwyżka nieobciążonych, wysokiej jakości aktywów płynnych,
stanowiąca zabezpieczenie na wypadek zrealizowania się trzech scenariuszy warunków
skrajnych płynności. Nadwyżki płynności są obliczane na podstawie scenariuszowych
testów warunków skrajnych opartych na urealnionym zestawieniu płynności dla
określonych horyzontów przeżycia. Nadwyżka płynności składa się z wartości
podstawowej i uzupełniającej. Na dzień 31.12.2021 r. nadwyżka płynności przy
uwzględnieniu założeń testu warunków skrajnych polegających na pogorszenia się jakości
portfela kredytowego o 10 % wyniosła dla części podstawowej do 7 dni 56 891 tys. zł,
natomiast część uzupełniająca do 1 miesiąca 71 922 tys. zł.
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9. Współczynniki miar nadzorczych na dzień 31.12.2021 r. kształtowały się w następujący
sposób:
wartość na dzień
31.12.2021

wymagane minimum
(limit wewnętrzny)

148 598

> 0,00 tys. zł

M2 Współczynnik płynności krótkoterminowej

4,81

1,10

M3 - Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych
funduszami własnymi

2,49

1,10

M4 - Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i
aktywów o ograniczonej płynności funduszami
własnymi i środkami obcymi stabilnymi

2,34

1,02

Wskaźnik
M1 Luka płynności krótkoterminowej

10. W 2021 w Banku minimalny poziom wskaźników był przestrzegany: LCR (wymagany
poziom wskaźnika min. 100%), a jego wartość na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 279%, a
także wskaźnik NSFR (wymagany poziom wskaźnika min. 100%), którego wartość na
koniec 2021 roku ukształatowała się na poziomie 135%.
11. Bank zawarł Umowę ze Spółdzielnią Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS (SSOZ BPS)
i przystąpił do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Banki jako uczestnicy SSOZ BPS
zobowiązane są do utrzymywania depozytów w określonej wysokości w Banku
Zrzeszającym służących zabezpieczeniu płynności zrzeszonych z nim banków
spółdzielczych oraz Banku Zrzeszającego (depozyt obowiązkowy). Depozyt
obowiązkowy Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej wg stanu na dzień
31.12.2021r. wynosił 20 008 tys. zł. Depozyty te stanowią podstawę systemu wsparcia
płynności w SSOZ BPS. Dodatkowo banki zobligowane są do wniesienia wkładu
pieniężnego na fundusz zabezpieczający w określonej wysokości do SSOZ BPS. Dzięki
odpowiednio skonstruowanym mechanizmom gwarantującym płynność i wypłacalność
System Ochrony Zrzeszenia BPS ma zapewnić poczucie bezpieczeństwa nie tylko dla
samych banków, które go tworzą, ale i dla ich klientów.
12. Bank co najmniej raz w roku przeprowadza przegląd obowiązujących limitów, zarówno w
zakresie miar nadzorczych, jak i waskaźników wewnętrznych, z punktu widzenia
dostosowania siatki limitów i ich wysokości do aktualnej i planowanej sytuacji Banku.
13. W celu określenia wpływu innych rodzajów ryzyk na płynność finansową Banku, przy
analizie ryzyk uznanych przez Bank za istotne (w szczególności: ryzyka kredytowego,
ryzyka operacyjnego, ryzyka stopy procentowej, ryzyka walutowego i ryzyka reputacji)
dokonuje się przeglądu ich wpływu na ryzyko płynności.
14. W celu ograniczenia ryzyka płynności i finansowania Bank stosuje się do poniższych
zaleceń:
1) Kształtowanie struktury aktywów i pasywów (zapadalności/wymagalności) w taki
sposób, aby dopasować ją do potrzeb wynikających z cyklu działalności Banku;
2) Utrzymywanie odpowiednich zasobów aktywów płynnych dla zapewnienia
nieprzewidzianego zapotrzebowania na środki, na poziomie uzależnionym od
stabilności depozytów oraz prawdopodobieństwa szybkiego wzrostu portfela
kredytowego;
3) Wykorzystywanie rezerwy obowiązkowej do bieżących rozliczeń pieniężnych
(Zarządzenie Prezesa NBP w sprawie zasad i trybu naliczania i utrzymywania rezerwy
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obowiązkowej), przy utrzymywaniu średniego stanu rezerwy na zadeklarowanym
poziomie;
4) Ograniczanie koncentracji wierzytelności, zaangażowań wobec udziałowców i grup
powiązanych kapitałowo i organizacyjnie oraz innych nadmiernych zaangażowań;
5) Wyodrębnienie stabilnych źródeł finansowania i podejmowanie działań w celu ich
powiększenia;
6) Utrzymywanie zróżnicowanej bazy depozytowej, zarówno w kategoriach
terminowości, jak i podmiotowości klientów (ograniczanie uzależnienia od
poszczególnych źródeł finansowania);
7) Stałe umowy współpracy z bankami umożliwiające przyjęcie lokat międzybankowych
lub zaciągnięcie kredytów i pożyczek;
8) Pozyskiwanie środków na rynkach finansowych innymi dostępnymi metodami;
9) Trafne prognozy krótko-, średnio- i długoterminowe dotyczące przepływów
pieniężnych;
10) Wypracowywanie technik szybkiego reagowania na działanie czynników
zewnętrznych;
11) Kształtowanie właściwych relacji z klientami – zarówno kredytobiorcami, jak
i deponentami – w celu zmniejszenia niepewności co do ewentualnych zachowań w
momencie powstania sytuacji kryzysowej.
15. W ramach zarządzania ryzykiem płynności i finansowania w Banku przeprowadzane są
testy warunków skrajnych:
1) scenariusz nr 1: 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.
2) scenariusz nr 2: 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.
3) scenariusz nr 3: 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).
4) scenariusz nr 4: Test warunków skrajnych obrazujący możliwość wycofania przez
klientów środków za pomogą kanałów elektronicznych oparty o wskaźnik pokrycia
wypływów netto (LCR).
5) scenariusz nr 5: Test warunków skrajnych obrazujący wystąpienie nadwyżki lub
niedoboru środków w przypadku spadku depozytów ogółem o 20%.
6) scenariusz nr 6: Test warunków skrajnych obrazujący maksymalny okres obsługi
klientów Banku w przypadku różnej dynamiki wypływów środków.
7) scenariusz nr 7: Test scenariuszowy warunków skrajnych polegający
uwzględnieniu pogorszenia się jakości portfela kredytowego.

na

8) scenariusz nr 8: Test scenariuszowy warunków skrajnych polegający na
uwzględnieniu pogorszenia się jakości portfela kredytowego, oraz zmiany struktury
aktywów polegającej na wzroście portfela kredytowego.
9) scenariusz nr 9: Test scenariuszowy warunków skrajnych polegający na
uwzględnieniu pogorszenia się jakości portfela kredytowego, zmiany struktury
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aktywów polegającej na wzroście portfela kredytowego, oraz spadku depozytów
terminowych.
16. Bank dokonuje identyfikacji zagrożeń związanych z ryzykiem utraty płynności oraz
niebezpieczeństwem ukształtowania się nadzorczych miar płynności poniżej
obowiązujących limitów i w zależności od stwierdzonego charakteru zagrożenia,
postępuje według określonych w Instrukcji Plany awaryjne zachowania ciągłości
działania.
17. Wyniki testów warunków skrajnych wykorzystywane są w procesie zarządzania
ryzykiem, a w szczególności w ramach awaryjnych planów płynności oraz w procesie
planowania strategicznego banku.
18. Plany awaryjne są zintegrowane z ciągłym procesem analizy ryzyka płynności i
finansowania w Banku, założeniami oraz rezultatami testów warunków skrajnych. Plany
awaryjne są powiązane z wynikami testów warunków skrajnych w następujący sposób:
1) 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 powiązany jest z testem „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”. Powiązanie to polega na tym, iż w
przypadku nie dotrzymania minimalnych założeń w ramach sporządzanego testu
Zarząd potencjalnie wprowadziłby ten plan awaryjny.
2) Plan awaryjny w przypadku przejściowej utraty płynności (w okresie do 3 miesięcy –
oznacza spadek skumulowanego wskaźnika płynności do 3 miesięcy poniżej
ustalonego limitu ostrożnościowego) powiązany jest z testami scenariuszowymi, a w
szczególności z testem o najbardziej konserwatywnych założeniach, tj. „Test
warunków skrajnych polegający na uwzględnieniu pogorszenia się jakości portfela
kredytowego, zmiany struktury aktywów polegającej na wzroście portfela
kredytowego, oraz spadku depozytów terminowych”. Powiązanie to polega na tym, iż
w przypadku spadku wskaźnika płynności do 3 miesięcy w sporządzonym teście
poniżej ustalonego limitu ostrożnościowego dotyczącego tego wskaźnika, Zarząd
potencjalnie wprowadziłby ten plan awaryjny.
3) Plan awaryjny w przypadku strukturalnej utraty płynności (w okresie powyżej 3
miesięcy – oznacza spadek skumulowanych wskaźnika płynności powyżej 3 miesięcy
poniżej ustalonego limitu ostrożnościowego) powiązany jest z testami
scenariuszowymi, a w szczególności z testem o najbardziej konserwatywnych
założeniach, tj. „Test warunków skrajnych polegający na uwzględnieniu pogorszenia
się jakości portfela kredytowego, zmiany struktury aktywów polegającej na wzroście
portfela kredytowego, oraz spadku depozytów terminowych”. Powiązanie to polega na
tym, iż w przypadku spadku wskaźników płynności powyżej 3 miesięcy w
sporządzonym teście poniżej ustalonego limitu ostrożnościowego dotyczącego tego
wskaźnika, Zarząd potencjalnie wprowadziłby ten plan awaryjny.
19.

System zarządzania płynnością zapewnia codzienny monitoring ekspozycji na ryzyko
płynności. Dzienne raporty przedstawiające bieżącą sytuację płynnościową Banku
przekazywane są członkom Zarządu oraz zainteresowanym, merytorycznym komórkom
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Banku. Raz w miesiącu raporty z analizy ryzyka płynności są przedmiotem obrad
Zarządu, a raporty kwartalne przedstawiane są Radzie Nadzorczej Banku.
Sucha Beskidzka, dnia 31.05.2022r.
Zarząd Banku Spółdzielczego
w Suchej Beskidzkiej
/.../
Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego
w Suchej Beskidzkiej
/.../
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