
 

 

 

1 

 



 

 

 

2 

 

 

 

Ujawnienie informacji Banku Spółdzielczego w Grójcu 

wg stanu na 31.12.2016r. 

 

 
dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie  

wynagrodzeń, i innych informacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych  

dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, część ósma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grójec, czerwiec 2017 rok 



 

 

 

3 

 

 

SPIS TREŚCI  

Wprowadzenie…………………………………………………………………………………………..4 

Podstawa sporządzenia informacji …………………………………………………………….……4 

Informacje ogólne…………………………………………………………………………………....4 

I. Zasady zarządzania Bankiem (art. 435 ust. 2 Rozporządzenia CRR) …………………….………5 

II. Cele i strategie w zakresie zarządzania ryzykiem (art. 435 Rozporządzenia CRR)……………….6 

III. Stosowanie wymogów Rozporządzenia (art. 436 Rozporządzenia CRR) zgodnie  

z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE ……………………………………15 

IV. Fundusze  własne (art. 437 Rozporządzenia CRR) ………………………………………………15 

V. Wymogi kapitałowe (art. 438 Rozporządzenia CRR) ……………………………………………31 

VI. Ekspozycje za ryzyko kredytowe kontrahenta (art. 439 Rozporządzenia CRR) ……………...…34 

VII. Bufory kapitałowe (art. 440 Rozporządzenia CRR) ………………………………………..…....34 

VIII. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego – informacje dotyczące ekspozycji Banku na ryzyko 

kredytowe i ryzyko rozmycia (art. 442 Rozporządzenia CRR) ………………………………….35 

IX. Aktywa wolne od obciążeń (art. 443 Rozporządzenia CRR) ……………………………………41 

X. Korzystanie z ECAI (art. 444 Rozporządzenia CRR)……………………………………………41 

XI. Ekspozycje na ryzyko rynkowe (art. 445 Rozporządzenia CRR)………………………………..41 

XII. Ryzyko operacyjne (art.446 Rozporządzenia CRR)……………………………………………..41 

XIII. Ekspozycje w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym 

(art. 447 Rozporządzenia CRR)…………………………………………………….…………….42 

XIV. Ekspozycje na ryzyko stopy procentowej (art.448 Rozporządzenia CRR)………………………43 

XV. Ekspozycje na pozycje sekurytyzacyjne (art. 449 Rozporządzenia CRR)……………………….45 

XVI. Polityka w zakresie wynagrodzeń (art. 450 Rozporządzenia CRR)… …………………………..45 

XVII. Dźwignia finansowa (art. 451 Rozporządzenia CRR) …………………………………………...47 

XVIII. Stosowanie technik ograniczenia ryzyka kredytowego (art. 453 Rozporządzenia CRR)...………47 

XIX. Inne istotne informacje……………………………………………………………………………49  

XX. Termin ujawnienia informacji………………………………………………………………….....58 

 

 

Załączniki: 

   Załącznik nr 1 – Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Grójcu (art. 435.ust.1 lit.e)  

                           Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 575/2013) 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Grójcu (art. 435.ust.1 lit.f)  

                           Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 575/2013) 



 

 

 

4 

 Wprowadzenie 

 
 1. Podstawa sporządzenia informacji 

Celem niniejszego dokumentu jest ujawnienie informacji przez Bank Spółdzielczy w Grójcu 

wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

Niniejsza informacja została opracowana zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów 

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, część ósma Rozporządzenia 

(zwanego    dalej „CRR”); zgodnie z ustawą - Prawo bankowe oraz „Zasadami polityki informacyjnej 

w Banku Spółdzielczym w Grójcu” przyjętymi Uchwałą Zarządu Nr 93/2017 z dnia 08 marca 2017r.  

i zatwierdzonymi Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 73/2017 z dnia 08 marca 2017r. 

 

 2. Informacje ogólne  

1. Informacje ujawniane w niniejszym dokumencie prezentowane są według stanu na 31.12.2016r. 

2. Dane liczbowe wyrażone są w złotych do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Bank Spółdzielczy w Grójcu  z siedzibą w Grójcu, ul. Jatkowa 3, 05-600 Grójec,                           

NIP 797 000 10 73, REGON 000508299, wpisany jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV 

Wydział Gospodarczy w Warszawie Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem  

KRS 0000017217. 

4. Bank Spółdzielczy w Grójcu (zwany dalej „Bankiem”) funkcjonuje od 144 lat.  

(od 23 sierpnia 1872 r.). 

5. Bank jest uczestnikiem Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB oraz jest zrzeszony w Spółdzielczej 

Grupie Bankowej na czele której stoi Bank Zrzeszający SGB Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu. 

6. Bank prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, działa na terenie województwa 

mazowieckiego oraz powiatu rawskiego i powiatu tomaszowskiego.  

7. Bank Spółdzielczy w Grójcu prowadzi działalność w ramach następujących jednostek 

organizacyjnych:  
1) Centrala Banku w Grójcu z siedzibą w Grójcu, ul. Jatkowa 3, 05-600 Grójec, 

2) Oddział Pniewy z/s w Przęsławicach, Przęsławice 26b, 05-652 Pniewy, 

3) Oddział w Błędowie, ul. Nowy Rynek 18, 05-620 Błędów, 

4) Punkt Kasowy w Golianach, Goliany 43, 05-620 Błędów, 

5) Punkt  Kasowy w Pniewach w siedzibie UG Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy, 

6) Punkt Kasowy w Wilkowie, Wilków Drugi,  05-620 Błędów. 

 

8. Bank prowadzi działalność na podstawie: 
 ustawy z dnia 7 grudnia 2000r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się  

i bankach zrzeszających, 

 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, 

 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze, 

 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r., 

 Statutu Banku,  
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       z uwzględnieniem przepisów wynikających z:  

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013  z dnia 26 czerwca 

2013roku  

w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych  i firm inwestycyjnych, 

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

warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru 

ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami  inwestycyjnymi, 

 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, 

 Rekomendacji wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, 

 obowiązujących regulacji wewnętrznych. 

 

9. Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Grójcu (art.435 ust.1 lit.e) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013) na temat adekwatności ustaleń dotyczących 

systemu zarządzania ryzykiem w Banku, dające pewność, że stosowane systemy zarządzania 

ryzykiem są odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii Banku - zawarte jest w Załączniku  

nr 1 do niniejszego dokumentu. 

 

10. Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Grójcu (art.435 ust.1 lit.f) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013) na temat ryzyka, w którym omówiono ogólny 

profil ryzyka Banku związany ze strategią działalności, zawierające kluczowe wskaźniki i dane 

liczbowe dotyczące ryzyka - zawarte jest w Załączniku nr 2 do niniejszego dokumentu. 

 

I. Zasady zarządzania Bankiem  

(art. 435 ust. 2 Rozporządzenia CRR) 

1. Zarząd Banku Spółdzielczego w Grójcu jest jedynym kolegialnym organem odpowiedzialnym  

za zarządzanie Bankiem. 

2. Zarząd Banku wybierany jest przez Radę Nadzorczą Banku. 

3. Zarząd Banku składa się z trzech osób.  

 

4. Zarząd Banku w 2016 roku: 

1) Teresa  Janina Przychodzień – Prezes Zarządu, 

2) Robert Boroń – Zastępca Prezesa (od 01.02.2016r.), 

3) Agnieszka Teresa Czupryjak – Członek Zarządu ds. finansowych. 

 

5. Zarząd Banku ustala, a Rada Nadzorcza zatwierdza wewnętrzny podział kompetencji w Zarządzie 

Banku. 

Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Banku pomiędzy 

osobami wchodzącymi w skład Zarządu Banku został dokonany w sposób przejrzysty, 

jednoznaczny 

i został odzwierciedlony w regulacjach wewnętrznych Banku.  

 

6. Rada Nadzorcza Banku jest organem nadzorującym i oceniającym działalność Zarządu. 

7. Rada Nadzorcza Banku w 2016 roku: 

1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – Andrzej  Adam Pietrzak, 

2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej- Elżbieta Szewczyk, 

3) Sekretarz Rady Nadzorczej – Danuta Czarnecka, 

4) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Wanda Rutkowska, 

5) Członek Rady – Tomasz Zbigniew  Grzejszczyk, 

6) Członek Rady – Tadeusz Skarzyński, 

7) Członek Rady – Tadeusz Szymański. 
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8. W Banku funkcjonują następujące Zespoły/ Komitety pełniące funkcje opiniodawczo-doradcze dla 

Zarządu w zakresie zarządzania ryzykiem: 

 Zespół Zarządzania Aktywami, Pasywami i Ryzykami występującym w działalności Banku 

(ZZAPiR), 

w 2016 roku odbył 36 posiedzeń, 

 Komitet Ryzyka Operacyjnego (KRO), w 2016 roku odbyły 23 posiedzenia, 

 Komitet Kredytowy (KK), w 2016 roku odbył 32 posiedzenia. 

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

 

9. W Banku funkcjonuje system bieżącego i okresowego informowania i raportowania Zarządu i Rady 

Nadzorczej w zakresie ryzyka występującego w Banku. Podstawą monitorowania procesu 

zarządzania ryzykiem w Banku jest formalnie ustanowiony system informacji zarządczej przyjęty w 

„Instrukcji sporządzania informacji zarządczej w Banku Spółdzielczym w Grójcu”. 

 

 

II. Cele i strategie w zakresie zarządzania ryzykiem  

(art. 435 Rozporządzenia CRR) 
 

Strategie i procesy zrządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka 

 
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. Zarządzanie ryzykiem w Banku odbywa się zgodnie ze „Strategią zarządzania ryzykiem w Banku 

Spółdzielczym w Grójcu”, wprowadzoną przez Zarząd Banku i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą 

Banku. Jest ona zgodna z założeniami strategii działania Banku i podlega corocznemu przeglądowi 

zarządczemu i weryfikacji. Przegląd i weryfikacja dokonywana jest również w przypadku 

występowania znaczących zmian wewnątrz lub w otoczeniu Banku.  

 

3. „Strategia zarządzania ryzykiem (…)” jest powiązana z innymi regulacjami o charakterze 

strategicznym m.in.:  „Strategią zarządzania i planowania kapitałowego w Banku Spółdzielczym w 

Grójcu”, zasadami  

i procedurami szczegółowymi w zakresie zarządzania ryzykiem. 

„Strategia zarządzania ryzykiem (…)” zawiera cele definiujące apetyt na ryzyko Banku, rozumiany 

jako maksymalny, akceptowalny poziom ryzyka jaki Bank może ponosić. 

Cele definiujące apetyt na ryzyko mają charakter wskaźników ilościowych, w tym limitów 

wewnętrznych, a także założeń dotyczących zasad zarządzania ryzykiem o charakterze jakościowym. 

4. W celu ograniczania nadmiernego ryzyka realizowane są zadania, związane z analizą wartości 

podstawowych mierników charakterystycznych dla poszczególnych rodzajów ryzyka. Do głównych 

zadań w zakresie zarządzania ryzykiem w Banku należy: dostarczanie informacji na temat ryzyka i 

jego profilu, stosowanie działań profilaktycznych redukujących ryzyko i jego skutki, monitorowanie 

dopuszczalnego poziomu ryzyka. 

5. System zarządzania każdym istotnym rodzajem ryzyka obejmuje: 

1) procedurę opisującą zasady zarządzania ryzykiem, 

2) identyfikację, pomiar i monitorowanie ryzyka, 

3) system limitów ograniczających ryzyko, 

4) system informacji zarządczej, 

5) odpowiednio dostosowaną organizację procesu zarządzania. 
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6. Bank zarządza rodzajami ryzyka uznanymi przez Bank za istotne zgodnie z obowiązującymi 

wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi zarządzania tymi rodzajami ryzyka. 

Bank w 2016 roku uznał za ryzyka istotne: 

1) ryzyko kredytowe; 

2) ryzyko operacyjne; 

3) ryzyko koncentracji; 

4) ryzyko płynności; 

5) ryzyko stopy procentowej wynikające z działalności w ramach portfela niehandlowego; 

6) ryzyko kapitałowe; 

7) ryzyko wyniku finansowego (ryzyko biznesowe); 

8) ryzyko braku zgodności. 

 

 

Cele strategiczne w zakresie zarządzania istotnymi rodzajami ryzyka 

 
 Ryzyko kredytowe i ryzyko koncentracji 

 
Cele strategiczne w zakresie ryzyka kredytowego obejmują: 

1) wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem kredytowym zapewniające stabilny rozwój optymalnego 

jakościowo portfela kredytowego; 

2) dostarczanie Zarządowi Banku informacji o poziomie ryzyka kredytowego umożliwiających 

podejmowanie ostrożnościowych, zasadnych decyzji dotyczących działalności kredytowej Banku; 

3) utrzymywanie jakości portfela kredytowego Banku, wyrażonej udziałem kredytów zagrożonych w 

kredytach ogółem na poziomie 1,00% (limit nie może być wyższy od limitu w Systemie Ochrony 

SGB wynoszącego 10%); 

4) utrzymywanie pokrycia rezerwami celowymi należności zagrożonych od podmiotów sektora 

niefinansowego i instytucji rządowych lub samorządowych na poziomie co najmniej 30%; 

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

aktywów Banku. 

Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 

1) stosowanie odpowiednich standardów zawartych w regulacjach kredytowych, w szczególności 

dotyczących oceny zdolności kredytowej klientów Banku oraz prowadzenia monitoringu kredytów; 

2) ustanawianie skutecznych i adekwatnych do ponoszonego ryzyka zabezpieczeń spłaty kredytów, w 

szczególności weryfikacja ich wartości i płynności, zarówno podczas oceny wniosku kredytowego, 

jak i w ramach prowadzonego monitoringu, ograniczanie ryzyka prawnego w procesie 

ustanawiania zabezpieczeń; 

3) inwestowanie nadwyżek zgromadzonych środków na lokatach w Banku Zrzeszającym lub za 

pośrednictwem Banku Zrzeszającego w papierach wartościowych Skarbu Państwa lub 

Narodowego Banku Polskiego w ramach limitów ustanowionych przez System Ochrony SGB; 

Bank zakłada, że maksymalna kwota instrumentów finansowych wyemitowanych przez Skarb 

Państwa  lub NBP nie może przekroczyć 20% funduszy własnych Banku; 

4) utrzymywanie w bilansie Banku głównie  portfeli aktywów o charakterze bankowym; 

5) utrzymywanie aktywów obciążonych ryzykiem kredytowym w wysokościach zapewniających 

utrzymanie współczynników kapitałowych określonych w art. 92 Rozporządzenia nr 575/2013 i wg 

zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego; 

6) utrzymywanie aktywów obciążonych najwyższym ryzykiem kredytowym, tj. portfela kredytów 

podmiotów niefinansowych na poziomie nie wyższym niż 80% ich udziału w sumie bilansowej 

powiększonej o zobowiązania pozabilansowe udzielone dotyczące finansowania. 

 

Cele strategiczne w zakresie ryzyka koncentracji obejmują: 

1) utrzymywanie umiarkowanie zdywersyfikowanego portfela kredytowego w zakresie 

uwarunkowanym terenem działania Banku; 

2) bezwzględne przestrzeganie limitów koncentracji dużych ekspozycji określonych w 

Rozporządzeniu nr 575/2013 (art. 395 limity dużych ekspozycji). 
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Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 

1) angażowanie się Banku  w branże, w których obsłudze Bank posiada wieloletnie doświadczenie 

oraz w branże o sprawdzonej, dobrej i stabilnej  sytuacji finansowej;  

2) ograniczenie kredytowania klientów, których zaangażowanie wyniosłoby 10% uznanego kapitału 

(zgodnie z definicją dużej ekspozycji art. 392 Rozporządzenia); 

3) ograniczenie ryzyka koncentracji w ten sam rodzaj zabezpieczenia w postaci hipoteki  

poprzez opracowanie i stosowanie odpowiednich standardów postępowania dotyczących 

zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie; 

4) dywersyfikacja ryzyka koncentracji geograficznej Banku poprzez dotychczasowe  placówki. 

 

Cele strategiczne w zakresie ryzyka związanego z udzielaniem kredytów zabezpieczonych hipotecznie 

obejmują:  

1) wdrożenie, weryfikację i aktualizację zasad zarządzania ryzykiem w obszarze związanym z 

ekspozycjami zabezpieczonymi hipotecznie, które będą uwzględniały w sposób adekwatny do skali 

prowadzonej działalności zapisy dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami 

kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie; 

2) prowadzenie działalności w zakresie związanym z udzielaniem kredytów zabezpieczonych 

hipotecznie mającej na celu utrzymanie zaangażowania na nieistotnym poziomie tj. poniżej 2% 

wartości ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie dla całego sektora bankowego w 

Polsce; 

3) utrzymywanie udziału portfela kredytów zagrożonych zabezpieczonych hipotecznie w portfelu 

kredytów zabezpieczonych hipotecznie na poziomie 1,30%; 

4) zaangażowanie w ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie w portfelu kredytowym na 

poziomie ustalonym w Zasadach polityki kredytowej na dany rok. 

 Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 

1) udzielanie kredytów zabezpieczonych hipotecznie, tym klientom detalicznym w przypadku których 

poziom relacji wydatków związanych z obsługą zobowiązań kredytowych i innych niż kredytowe 

zobowiązań finansowych do dochodów tych klientów (wskaźnik DtI) nie przekracza poziomu 

ustalonego na dany rok kalendarzowy i zatwierdzonego odrębną Uchwałą przez organy Banku; 

2)  stosowanie szczegółowych limitów LtV w przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych 

na nieruchomościach mieszkalnych i ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na 

nieruchomościach komercyjnych, na maksymalnym poziomie ustalonym na dany rok 

kalendarzowy i zatwierdzonym odrębną Uchwałą przez organy Banku. Wielkość wskaźników DtI i 

LtV na dany rok nie mogą przekroczyć wielkości zawartych w Rekomendacjach KNF. Bank 

weryfikuje co roku poziom wskaźnika DtI i poziom wskaźnika LtV na podstawie pisemnych analiz 

w wyniku których Zarząd Banku ustala i Rada Nadzorcza zatwierdza maksymalny poziom 

wskaźnika DtI i maksymalny poziom wskaźnika LtV na dany rok;    

3) udzielanie klientom detalicznym kredytów zabezpieczonych hipotecznie wyłącznie w walucie, w 

jakiej uzyskują oni dochód, także w przypadku klientów o wysokich dochodach; 

4) stosowanie maksymalnego okresu kredytowania klientom detalicznym o okresie spłaty zobowiązań 

nie dłuższym niż  25 lat, w uzasadnionych przypadkach okres kredytowania może być wydłużony 

do 35 lat.  Jeśli przewidywany okres spłaty ekspozycji jest dłuższy niż 30 lat, Bank powinien 

przyjmować w procesie oceny zdolności kredytowej okres spłaty ekspozycji wynoszący 

maksymalnie 30 lat. Przy ustalaniu długości okresu kredytowania uwzględnia się zdolność 

kredytobiorcy do kreowania dochodów w całym okresie trwania umowy, zwracając szczególną 

uwagę na okres, w którym należy oczekiwać osiągnięcia przez kredytobiorcę wieku emerytalnego; 

bierze się pod uwagę zmianę w wysokości osiąganych przez klienta dochodów, w przypadkach, w 

których długość okresu kredytowania jest większa od okresu osiągnięcia przez klienta wieku 

emerytalnego; 

5) rzetelną i kompleksową ocenę zdolności kredytowej klienta w oparciu o przedstawione źródła 

spłaty zobowiązania, koszty typowe dla danego kredytobiorcy, wszystkie zobowiązania finansowe 

oraz ustalony okres kredytowania; 

6) w przypadku ekspozycji związanej z finansowaniem nieruchomości, Bank nie powinien 

kredytować pełnej wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia. Przy czym Bank 
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może za wkład własny uznać wartość nieruchomości gruntowej na której docelowo znajdować się 

będzie nieruchomość stanowiąca przedmiot kredytowania. Wewnętrzne limity minimalnych 

wymagań w zakresie wkładu własnego Bank ustala w Zasadach polityki kredytowej na dany rok. 

7) stosowanie ostrożnego podejścia do wycen nieruchomości, m.in. poprzez  

a) dokonywanie weryfikacji wycen wartości nieruchomości w bazie zewnętrznej AMRON przez 

pracowników posiadających odpowiednie przeszkolenie; 

b) zlecanie ponownych wycen, jeżeli w ocenie Banku wartość nieruchomości obniżyła się o 

(maksymalnie 30%) i jeżeli zabezpieczenia ekspozycji Banku na tej nieruchomości 

pomniejszają podstawę naliczania rezerw celowych. 

 

Cele strategiczne w zakresie ryzyka detalicznych ekspozycji kredytowych obejmują: 

1) wdrożenie, weryfikację i aktualizację zasad zarządzania ryzykiem w obszarze związanym z 

detalicznymi ekspozycjami kredytowymi, które będą uwzględniały w sposób adekwatny do skali 

prowadzonej działalności zapisy dobrych praktyk w zakresie zarządzania detalicznymi 

ekspozycjami kredytowymi; 

2) prowadzenie działalności w zakresie związanym z udzielaniem detalicznych ekspozycji kredytowych 

mającej na celu utrzymanie zaangażowania na nieistotnym poziomie; tj. poniżej 2% wartości 

detalicznych ekspozycji kredytowych dla całego sektora bankowego w Polsce; 

3) utrzymywanie udziału portfela zagrożonych detalicznych ekspozycji kredytowych w portfelu 

detalicznych ekspozycji kredytowych na poziomie ustalonym w Zasadach polityki kredytowej na 

dany rok; 

4) zaangażowanie się w detaliczne ekspozycje kredytowe w portfelu kredytowym na poziomie 

ustalonym w Zasadach polityki kredytowej na dany rok. 

Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 

1) przyjęcie maksymalnego okresu kredytowania dla detalicznych ekspozycji kredytowych  na 7 lat; 

2) udzielanie kredytów detalicznych tym klientom w przypadku których poziom relacji wydatków 

związanych z obsługą zobowiązań kredytowych i innych niż kredytowe zobowiązań finansowych 

do dochodów tych klientów (wskaźnik DtI) nie przekracza poziomu ustalonego na dany rok 

kalendarzowy i zatwierdzonego odrębną Uchwałą przez organy Banku. Wielkości wskaźnika DtI 

na dany rok nie mogą przekroczyć wielkości zawartych w Rekomendacjach KNF. Bank weryfikuje 

co roku poziom wskaźnika DtI na podstawie pisemnych analiz w wyniku których Zarząd Banku 

ustala i Rada Nadzorcza zatwierdza maksymalny poziom wskaźnika DtI na dany rok; 

3) kierowanie oferty kredytów detalicznych głównie do klientów posiadających stałe źródła  

dochodów. 

 

 

 Ryzyko operacyjne 
 

Cele strategiczne w zakresie ryzyka operacyjnego obejmują: 

1) optymalizację efektywności gospodarowania poprzez zapobieganie i minimalizowanie strat 

operacyjnych oraz wyeliminowanie przyczyn ich powstawania; 

2) racjonalizację kosztów; 

3) zwiększenie szybkości oraz adekwatności reakcji Banku na zdarzenia od niego niezależne; 

4) automatyzację procesów realizowanych w Banku, pozwalającą w sposób bezpieczny zredukować 

ryzyko wynikające z błędów ludzkich; 

5) wdrożenie efektywnej struktury zarządzania ryzykiem operacyjnym, w tym określenie ról i 

odpowiedzialności w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym. 

Bank realizuje cele strategiczne poprzez opracowanie i wdrożenie: 

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

2) systemu zarządzania zasobami ludzkimi, który pozwala na stworzenie kultury organizacyjnej 

wspierającej efektywne zrządzanie ryzykiem operacyjnym; 

3) skutecznego systemu kontroli wewnętrznej pozwalającego na monitorowanie i korygowanie 

wykrytych nieprawidłowości (w szczególności w obszarach najbardziej narażonych na ryzyko); 

4) odpowiednich warunków technicznych (w tym technologicznych) wspierających w sposób 

bezpieczny działalność Banku i  przetwarzane przez niego informacje; 
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5) procedur opisujących istniejące w Banku procesy, które regularnie są dostosowywane do 

zmieniających warunków otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego; 

6) planów awaryjnych i planów zachowania ciągłości działania Banku. 

 

 

 Ryzyko płynności 
 

Cele strategiczne w zakresie ryzyka płynności obejmują: 

1) zapewnienie finansowania aktywów i terminowego wykonywania zobowiązań w toku normalnej 

działalności Banku lub w innych warunkach, które można przewidzieć, bez konieczności 

poniesienia straty; 

2) zapobieganie powstania sytuacji kryzysowej, zwłaszcza z powodu czynników wewnątrzbankowych 

oraz posiadanie aktualnego i skutecznego planu awaryjnego na wypadek wystąpienia takiej 

sytuacji; 

3) utrzymywanie przez Bank aktywów nieobciążonych na minimalnym poziomie stanowiącym 

zabezpieczenie na wypadek zrealizowania się scenariuszy warunków skrajnych płynności w 

„horyzoncie przeżycia” wynoszącym 30 dni. 

Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 

1) realizowanie strategii finansowania; 

2) pozyskiwanie depozytów o możliwie długich terminach wymagalności, tak aby Bank mógł 

otwierać po stronie aktywnej pozycje o dłuższym horyzoncie czasowym;  

3) utrzymywanie na bezpiecznym poziomie nadzorczych miar płynności, przy jednoczesnym 

minimalizowaniu kosztów z tym związanych;  

4) utrzymywanie wymogu pokrycia płynności (wskaźnika LCR) oraz stabilnego finansowania 

(wskaźnika NSFR) na wymaganym przepisami poziomie; przestrzeganie limitów nadzorczych w 

zakresie płynności wynikających z Uchwały Nr 386/2008 KNF (miary płynności M1, M2, M3, 

M4); 

5) finansowanie na bezpiecznym poziomie kredytów powiększonych o majątek trwały przez depozyty 

powiększone o fundusze własne; 

6) utrzymywanie płynnościowej struktury bilansu na poziomie zapewniającym występowanie 

nadwyżki skumulowanych aktywów nad skumulowanymi pasywami w okresie do 1 roku oraz 

nadwyżki skumulowanych pasywów nad skumulowanymi aktywami w okresie powyżej 1 roku; 

7) zapewnienie globalnej wypłacalności Banku, oznaczającej posiadanie skumulowanej luki 

płynności (bez uwzględnienia zobowiązań pozabilansowych udzielonych i otrzymanych) na 

poziomie nieujemnym;  

8) dywersyfikacja źródeł finansowania poprzez ograniczanie udziału środków dużych deponentów lub 

dużych depozytów w bazie depozytowej; 

9) dążenie do podnoszenia stabilności źródeł finansowania głównie poprzez pozyskiwanie środków 

od osób fizycznych oraz pozostałych podmiotów sektora niefinansowego po akceptowalnej cenie;  

10) identyfikacja wszelkich zagrożeń związanych z ryzykiem utraty płynności w zależności od 

stwierdzonego charakteru zagrożenia, postępowanie według procedur awaryjnych określonych w 

obowiązujących w Banku  zasadach zarządzania ryzykiem płynności. 

 

 

 Ryzyko stopy procentowej  
 Cele strategiczne w zakresie ryzyka stopy procentowej obejmują:  

1) optymalizacja wyniku odsetkowego w warunkach zmienności rynkowych stóp procentowych;  
2) ograniczanie negatywnego wpływu zmian stóp procentowych poprzez doskonalenie narzędzi    

pomiaru i odpowiednie kształtowanie struktury aktywów i pasywów wrażliwych na zmiany stóp    

procentowych; 

3) utrzymywanie poziomu ryzyka w ramach ustanowionych limitów opisanych w wewnętrznej 

procedurze dotyczącej zasad zarządzania ryzykiem stopy procentowej. 

Bank realizuje cele strategiczne poprzez: 

1) ograniczenie ryzyka stopy procentowej do portfela bankowego i do pozycji wynikających z 

produktów bilansowych; 
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2) ograniczenie kwoty pozycji wrażliwych na zmiany stóp procentowych z terminami przeszacowania 

powyżej 1 roku do  maksymalnie 1% sumy bilansowej; 

3) zmniejszanie ryzyka bazowego poprzez:  

a) stosowanie dla produktów klientowskich stóp bazowych w postaci stawek własnych Banku  (w 

zakresie przewidzianym w przepisach prawa) - zwłaszcza dla aktywów wrażliwych, 

b) oferowanie klientom produktów depozytowych, których oprocentowanie uzależnione jest od 

stawki własnej Banku (której wysokość dostosowana jest do zmian stawek rynkowych tj. stóp 

rynku międzybankowego); 

4) ograniczenie ryzyka opcji klienta np. poprzez możliwość wprowadzenia opłat za opcję; zwłaszcza 

dla możliwości zerwania depozytu przed umownym terminem; 

5) dążenie do wypracowywania jak największych przychodów pozaodsetkowych. 

 

 

 Ryzyko kapitałowe 
 

Cele strategiczne w zakresie ryzyka kapitałowego zostały określone w obowiązującej w Banku  

„Strategii zarządzania i planowania kapitałowego (…)”.  

Bank dąży do spełnienia wymogów w zakresie funduszy własnych określonych wg art. 92  

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

Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiotowej sprawie.  

Wymogi ostrożnościowe rekomendowane przez Bank określa strategia zarządzania i planowania 

kapitałowego. 

 

 

Ryzyko wyniku finansowego (ryzyko biznesowe) 

 

Celem strategicznym w zakresie ryzyka biznesowego jest realizacja planu finansowego i strategii 

Banku. 

Zarządzanie ryzykiem biznesowym polega na: 

1) optymalizacji osiągnięcia wyniku finansowego; 

2) uniknięciu strat wynikających z niekorzystnych zmian zachodzących w otoczeniu biznesowym; 

3) podejmowaniu odpowiednich działań na zachodzące zmiany w otoczeniu biznesowym. 

 

 

 Ryzyko braku zgodności 
 

Zarządzanie ryzykiem braku zgodności oznacza: 

1) efektywne przeciwdziałanie możliwościom wystąpienia naruszeń przepisów prawa, regulacji 

wewnętrznych oraz przyjętych przez Bank standardów postępowania; 

2) sprawne i skuteczne podejmowanie działań naprawczych w sytuacji zidentyfikowania braku 

zgodności; 

3) dążenie do zgodności regulacji wewnętrznych Banku z przepisami zewnętrznymi; 

4) dążenie i dbałość o: 

a) wizerunek zewnętrzny Banku rozumianego jako instytucja zaufania publicznego, 

b) pozytywny odbiór Banku przez klientów, 

c) przejrzystość działań Banku wobec klientów, 

d) stworzenie kadry pracowniczej identyfikującej się z Bankiem, dobrze zorganizowanej 

wewnętrznie dla realizacji wspólnych celów wytyczonych przez Bank. 

Bank podejmuje działania o charakterze: organizacyjnym, proceduralnym i kontrolnym służące 

realizacji wyznaczonych celów i minimalizacji ryzyka braku zgodności. 
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Struktura i organizacja funkcji zarządzania ryzykiem, w tym informacja na 

temat jej uprawnień i statutu oraz odpowiednich rozwiązań w tym zakresie 
 

1. W ramach systemu zarządzania w Banku funkcjonuje: 

1) system zarządzania ryzykiem; 

2) system kontroli wewnętrznej. 

         Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu zarządzania w Banku. 

 

2. W procesie zarządzania ryzykiem bankowym w Banku uczestniczą: 

1) Rada Nadzorcza; 

2) Zarząd Banku;  

3) Komitety i Zespoły pełniące  funkcje opiniodawczo – doradczą: 

a) Zespół Zarządzania Aktywami Pasywami i Ryzykami występującymi w działalności Banku  

(ZZAPiR), 

b) Komitet Ryzyka Operacyjnego ( KRO), 

c) Komitet Kredytowy (KK); 

4) Specjalista ds. analiz i ryzyk bankowych; 

5) Komórka ds. księgowości i sprawozdawczości; 

6) Komórka ds. kredytów. 

 
  Rada Nadzorcza: 

1) zatwierdza Strategię działania Banku oraz zasady ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, 

obejmujące m.in. możliwy do zaakceptowania ogólny poziom ryzyka Banku; 

2) zatwierdza procedury dotyczące: 

a) szacowania kapitału wewnętrznego, 

b) planowania i zarządzania kapitałowego, 

c) wyznaczania łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, 

d) zasad zarządzania ryzykiem braku zgodności, 

e) zasad polityki informacyjnej, 

f) kredytowania osób wewnętrznych; 

3) zatwierdza Regulamin organizacyjny Banku i zawartą  w nim strukturę organizacyjną Banku 

dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka; 

4) zatwierdza politykę wynagradzania  w Banku; 

5) zatwierdza plan pozyskania i utrzymania środków obcych stabilnych;  

6) zatwierdza zasady przeprowadzania testów warunków skrajnych w odniesieniu do poszczególnych 

rodzajów ryzyka; 

7) sprawuje nadzór nad zarządzaniem ryzykiem braku zgodności rozumianym jako skutki 

nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez Bank 

standardów postępowania, a także zatwierdza założenia polityki Banku w zakresie ryzyka braku 

zgodności, ocenia efektywność zarządzania ryzykiem braku zgodności; 

8) sprawuje nadzór nad zgodnością polityki Banku w zakresie podejmowania ryzyka ze Strategią 

działania i planem finansowym Banku; 

9) zapewnia wybór członków Zarządu posiadających odpowiednie kwalifikacje do sprawowania 

wyznaczonych im funkcji; 

10) sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania ryzykiem występującym w 

działalności Banku i systemem kontroli wewnętrznej oraz ocenia adekwatność i skuteczność tego 

systemu, głównie poprzez zapoznawanie się z raportami i sprawozdaniami dotyczącymi oceny 

narażenia Banku na poszczególne rodzaje ryzyka (w tym ryzyka braku zgodności) i na ich 

podstawie dokonuje oceny stopnia efektywności i adekwatności zarządzania ryzykiem; 

11) ocenia, czy działania Zarządu w zakresie kontroli nad działalnością Banku są skuteczne  

i zgodne z polityką Rady Nadzorczej. 
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Zarząd: 

1) odpowiada za skuteczność systemu zarządzania ryzykiem, w tym ryzyka braku zgodności, systemu 

kontroli wewnętrznej, procesu szacowania kapitału wewnętrznego, dokonywania przeglądów 

procesu i nadzór nad jego efektywnością, 

2) odpowiada za zorganizowanie skutecznego procesu oceny adekwatności kapitałowej i 

utrzymywania wymogu kapitałowego oraz nadzór nad jego efektywnością, wprowadzając w razie 

potrzeby niezbędne korekty i udoskonalenia; 

3) odpowiada za utrzymanie wymogów w zakresie funduszy własnych i utrzymanie współczynników 

kapitałowych na poziomie określonym w art. 92 Rozporządzenia nr 575/2013 i wg zaleceń Komisji 

Nadzoru Finansowego, 

4) wprowadza zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Regulamin organizacyjny wraz ze strukturą 

organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka,  

5) wprowadza podział zadań realizowanych w Banku, który zapewnia niezależność funkcji pomiaru, 

monitorowania i kontrolowania ryzyka od działalności operacyjnej skutkującej podejmowaniem 

ryzyka przez Bank, 

6) zatwierdza rodzaje limitów wewnętrznych oraz ich wysokość dostosowaną do akceptowanego 

przez Radę Nadzorczą ogólnego poziomu ryzyka Banku; 

7) zapewnia przejrzystość działań w Banku, oraz przyjęcie i wprowadzenie zasad polityki 

informacyjnej, 

8) zapewnia zgodność działania Banku z obowiązującymi przepisami prawa; 

9) zapewnienia, że Bank prowadzi politykę służącą zarządzaniu wszystkimi istotnymi rodzajami 

ryzyka w działalności Banku i posiada procedury w tym zakresie; 

10) odpowiada za opracowanie, wprowadzenie oraz aktualizację polityki wynagradzania w Banku 

11) uwzględnia wyniki przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i rezultaty badań prowadzonych 

przez audyt wewnętrzny oraz opinie biegłych rewidentów przy podejmowaniu decyzji w ramach 

zarządzania Bankiem, 

12) przekazuje Radzie Nadzorczej, okresowe informacje przedstawiające w sposób rzetelny, 

przejrzysty i syntetyczny rodzaje i wielkość ryzyka w działalności Banku. 

 

3. Zarządzanie ryzykiem jest zorganizowane w sposób umożliwiający zapobieganie konfliktom 

interesów pomiędzy pracownikami, czy też jednostkami organizacyjnymi Banku.  

Komórki organizacyjne Banku biorą udział w procesie zarządzania ryzykiem poprzez realizację 

celów zawartych w strategii oraz zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Banku. 

Komitety i Zespoły: KK, KRO i ZZAPiR realizują zadania opisane w ich regulaminach 

funkcjonowania. 

Osoby wyznaczone w Banku do analiz i ryzyk bankowych uczestniczą w procesie zarządzania 

ryzykiem w ramach przypisanych im zadań w Regulaminie organizacyjnym Banku, w Karcie 

obowiązków i odpowiedzialności oraz w procedurach wewnętrznych, dotyczących zarządzania 

poszczególnymi  rodzajami ryzyka. 

 

 

Zakres i charakter systemu pomiaru i raportowania ryzyka 
 

1. Bank stosuje metody identyfikowania i pomiaru ryzyka związanego z jego działalnością 

dostosowane do profilu, skali i złożoności ryzyka, w przypadku wątpliwości w zakresie poziomu 

ryzyka, stosuje podejście z zachowaniem maksymalnego stopnia ostrożności. 

Częstotliwość pomiaru ryzyka dostosowana jest do wielkości oraz charakteru poszczególnych 

rodzajów ryzyka w działalności Banku. 

Metody lub systemy pomiaru ryzyka, w szczególności ich założenia są poddawane okresowej 

ocenie uwzględniającej testowanie i weryfikację historyczną. Przegląd i aktualizacja metod lub 

systemów pomiaru ryzyka przeprowadzane są wraz z przeglądem procedur dotyczących 

zarządzania ryzykiem. 

2. Podstawę monitorowania procesu zarządzania ryzykiem w Banku stanowi formalnie ustanowiony 

system informacji zarządczej. 
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System sprawozdawczości zarządczej dostarcza informacji na temat: 

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. 

 

3. Monitorowanie ryzyka odbywa się z częstotliwością umożliwiającą dostarczenie informacji o 

zmianach profilu ryzyka Banku. Rzetelność, dokładność oraz aktualność dostarczanych informacji 

zapewnia wprowadzony w Banku system kontroli wewnętrznej. 

Zakres oraz szczegółowość sprawozdań wewnętrznych są dostosowane do rodzaju raportowanego 

ryzyka oraz odbiorców informacji. 

Szczegółowe zasady działania systemu informacji zarządczej reguluje w Banku „Instrukcja 

sporządzania informacji zarządczej w Banku Spółdzielczym w Grójcu”. Ponadto w regulacjach 

dotyczących zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka bankowego został określony w sposób 

ogólny zakres informacji zarządczej z obszaru, którego dotyczy regulacja.  

 

 

Strategia w zakresie zabezpieczenia i ograniczenia ryzyka, a także strategia 

i procesy monitorowania stałej skuteczności instrumentów 

zabezpieczających i czynników łagodzących ryzyko 

 

1. Bank wprowadza odpowiednie do skali i złożoności działalności limity wewnętrzne ograniczające 

poziom ryzyka występującego w poszczególnych obszarach działania Banku. Procedury 

wewnętrzne określają zasady ustalania i aktualizowania wysokości limitów oraz częstotliwości 

monitorowania ich przestrzegania i raportowania. 

Poziom limitów wewnętrznych jest dostosowany do akceptowanego przez Radę Nadzorczą 

ogólnego poziomu ryzyka Banku. Bank ustala i weryfikuje wewnętrzne limity pod kątem 

zgodności z przepisami zewnętrznymi, w tym Ustawa – Prawo Bankowe, Rozporządzenie 

575/2013 oraz poziomem limitów ustalonych w Systemie Ochrony SGB. Analizy będące podstawą 

do określenia wysokości limitów wewnętrznych są sporządzane w formie pisemnej. 

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. 

Przyjęte rodzaje limitów wewnętrznych, dotyczących poszczególnych rodzajów ryzyka oraz ich 

wysokość, zatwierdza Zarząd Banku i Rada Nadzorcza Banku. 

2. 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. Bank może określić limity dla 

których przekroczenie jest niedopuszczalne. 

Przekroczenia limitów wewnętrznych są monitorowane i poddawane szczegółowej analizie - 

zadania te wykonują komórki organizacyjne lub osoby wskazane w procedurach szczegółowych 

dotyczących zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. 

 

3. W ramach pomiaru ryzyka Bank przeprowadza testy warunków skrajnych. Bank dokłada 

staranności, by założenia przyjmowane w przeprowadzanych testach warunków skrajnych 

uwzględniały najgorsze z prawdopodobnych scenariuszy i dawały podstawy rzetelnej oceny ryzyka. 

Bank wprowadził do systemu zarządzania ryzykiem elementy zarządzania ryzykiem wynikającym 
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ze zmian warunków makroekonomicznych, w tym celu Bank przeprowadza pomiar wpływu 

prognozowanych zmian wskaźników mikroekonomicznych i makroekonomicznych na 

poszczególne rodzaje ryzyka. 

 

4. System zarządzania ryzykiem w Banku obejmuje system mechanizmów kontrolnych 

uwzględniających wszystkie elementy zarządzania ryzykiem. Proces zarządzania ryzykiem podlega 

ocenie w ramach systemu kontroli wewnętrznej Banku, w tym podlega procesowi niezależnego 

audytu wewnętrznego.  

W Banku kontrolę wewnętrzną w zakresie procesu zarządzania ryzykiem sprawują  upoważnieni 

przez Zarząd pracownicy Banku. 

 

 

III.  Stosowanie wymogów Rozporządzenia (art. 436 

Rozporządzenia CRR) zgodnie z Dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2013/36/UE 

 
Bank nie stosuje konsolidacji do celów rachunkowości i regulacji ostrożnościowych. 

 

 

IV. Fundusze własne (art. 437 Rozporządzenia CRR) 

 
Bank ujawnia informacje dotyczące funduszy własnych zgodnie z przepisami art. 437 i art. 492 

Rozporządzenia 575/2013 oraz zgodnie z wymogami przedstawionymi w Rozporządzaniu 

wykonawczym Komisji (UE) nr 1423/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. ustanawiającym 

wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących ujawnienia informacji na 

temat funduszy własnych instytucji zgodnie z rozporządzaniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 575/2013. 

        Fundusze własne Banku obejmują:  

1. Kapitał Tier I; 

2. Kapitał Tier II. 

Kapitał Tier I obejmuje sumę kapitału podstawowego Tier I i kapitału dodatkowego Tier I  (art. 

25 Rozporządzenia). 

 

1. W Banku występuje kapitał podstawowy Tier I, na który składa się: 

1) wpłacony fundusz udziałowy zamortyzowany zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez 

właściwy organ, z zastosowaniem przepisów przejściowych:  

a) podstawą obliczeń do wyznaczenia podstawy amortyzacji jest lista udziałowców oraz 

kwota opłaconych przez nich udziałów według stanu na 31.12.2011 r.; 

b) kwota, o której mowa w pkt a), jest pomniejszana o wszelkie wypłaty i wyksięgowania 

udziałów, które miały miejsce w latach 2012-2013; 

c) każdego roku, począwszy od początku 2014 r., podstawa amortyzacji jest umniejszana 

(amortyzowana) o wartość stanowiącą iloczyn podstawy amortyzacji oraz ustalonej 

przez KNF stawki amortyzacji wynoszącej w kolejnych latach odpowiednio: 20% w 

2014 r., po 10% od 2015 r. do 2021 r. oraz jednorazowo 10% na koniec 2021 r.; 

d) jeżeli w kolejnych - po roku 2013 - latach miały miejsce dalsze pomniejszenia 

podstawy amortyzacji, to za każdym razem, ustalana jest nowa podstawa amortyzacji 

poprzez odjęcie od podstawy amortyzacji wyznaczonej zgodnie z pkt a)-b) kwoty tych 

pomniejszeń; nowa podstawa amortyzacji obowiązuje od daty dokonanego 

pomniejszenia; 
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e) Bank do umniejszania funduszy w trakcie poszczególnych lat stosuje amortyzację 

miesięczną; 

2) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone 

zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie przewidywane 

obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez 

biegłych rewidentów, po uzyskaniu zgody właściwego organu; 

3) niepodzielony zysk z lat ubiegłych, po uzyskaniu zgody właściwego organu; 

4) w ramach skumulowanych, innych całkowitych dochodów – fundusz z aktualizacji wyceny 

majątku trwałego; 

5) kapitał rezerwowy; 

6) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej; 

7) w ramach innych przejściowych korekt kapitału podstawowego Tier I: 

 (ze znakiem minus) określoną wartość procentową  funduszu z aktualizacji wyceny majątku 

trwałego. 

 

  2. Pomniejszenia kapitału podstawowego Tier I w Banku: 

1) wartości niematerialne i prawne wycenione według wartości bilansowej; 

2) strata z lat ubiegłych, strata w trakcie zatwierdzania, strata netto bieżącego okresu. 

 

          3.  Kapitał dodatkowy Tier I, który stanowią instrumenty kapitałowe spełniające warunki opisane w  

              art. 52 CRR – w Banku nie występuje. 

 

4. Kapitał Tier II Banku może obejmować: 

1) instrumenty kapitałowe spełniające warunki opisane w art. 63 Rozporządzenia; 

2) pożyczki podporządkowane; 

3) rezerwę na ryzyko ogólne do wysokości 1,25% aktywów ważonych ryzykiem, 

4) pomniejszenia kapitału Tier II. 
 

 

W Banku wg stanu na 31.12.2016 roku suma kapitału Tier I i kapitału Tier II stanowiła 51.787.110,38 zł 

 i w porównaniu do 01.01.2016 roku uległa zwiększeniu o  4,14% i o 2.060.544,73 złotych. 

 

Ujawnienie informacji na temat funduszy własnych Banku Spółdzielczego w Grójcu zgodnie  

z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 1423/2013 z dnia 20.12.2013r. zaprezentowano 

poniżej: 

 
1. Ujawnienie informacji na temat funduszy własnych Banku Spółdzielczym w Grójcu wg stanu na 

dzień 31.12.2016 roku 

Kapitał podstawowy Tier 1: instrumenty i kapitały rezerwowe 
 

kwota 
Odniesienie do artykułu 

rozporządzenia (UE) nr 

575/2013 

1 Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne 265.860,00 zł art. 26 ust. 1, art. 27, 28, 29 

  w tym: instrument typu 1 - wykaz EUNB, o którym mowa 

w art. 26 ust. 3 

  w tym: instrument typu 2 - wykaz EUNB, o którym mowa 

w art. 26 ust. 3 

  w tym: instrument typu 3 - wykaz EUNB, o którym mowa 

w art. 26 ust. 3 

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

3 
Skumulowane inne całkowite dochody (i pozostałe kapitały 

rezerwowe) 
48.251.246,30 zł art. 26 ust. 1 

3a Fundusze ogólne ryzyka bankowego 3 300 000,00 zł art. 26 ust. 1 lit. f) 

4 Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w art. - art. 486 ust. 2 
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484 ust. 3, i powiązane ażio emisyjne przeznaczone do 

wycofania z kapitału podstawowego Tier I 

5 
Udziały mniejszości (kwota dopuszczona w 

skonsolidowanym kapitale podstawowym Tier I) 
- art. 84 

5a 

Niezależnie zweryfikowane zyski z bieżącego okresu po 

odliczeniu wszelkich możliwych do przewidzenia obciążeń 

lub dywidend 

- art. 26 ust. 2 

6 
Kapitał podstawowy Tier I przed korektami 

regulacyjnymi 
51.817.106,30 zł Suma wierszy 1-5a 

 

Kapitał podstawowy Tier I: korekty regulacyjne 

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

8 

Wartości niematerialne i prawne (po odliczeniu powiązanej 

rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego) (kwota 

ujemna) 

  29 995,92 zł art. 36 ust. 1 lit. b), art. 37 

9 Zbiór pusty w UE -   

10 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte 

na przyszłej rentowności z wyłączeniem aktywów 

wynikających z różnic przejściowych (po odliczeniu 

powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego w przypadku spełnienia warunków określonych 

w art. 38 ust. 3) (kwota ujemna) 

- art. 36 ust. 1 lit. c), art. 38 

11 

Kapitały rezerwowe odzwierciedlające wartość godziwą 

związane z zyskami lub stratami z tytułu instrumentów 

zabezpieczających przepływy pieniężne 

- art. 33 ust. 1 lit. a) 

12 
Kwoty ujemne będące wynikiem obliczeń kwot oczekiwanej 

straty 
- art. 36 ust. 1 lit. d) art. 40 i 159 

13 
Każdy wzrost kapitału własnego z tytułu aktywów 

sekurytyzowanych (kwota ujemna) 
- art. 32 ust. 1 

14 

Zyski lub straty z tytułu zobowiązań, wycenione według 

wartości godziwej, które wynikają ze zmian zdolności 

kredytowej instytucji 

- art. 33 ust. 1 lit. b) 

15 
Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi 

świadczeniami (kwota ujemna) 
- art. 36 ust. 1 lit. e), art. 41 

16 

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały 

kapitałowe w instrumentach własnych w kapitale 

podstawowym Tier I (kwota ujemna) 

- art. 36 ust. 1 lit. f), art. 42 

17 

Bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe w 

instrumentach w kapitale podstawowym Tier I podmiotów 

sektora finansowego, jeżeli podmioty te mają z instytucją 

krzyżowe powiązania kapitałowe mające na celu sztuczne 

zawyżanie funduszy własnych instytucji (kwota ujemna) 

- art. 36 ust. 1 lit. g), art. 44 

18 

Posiadane przez instytucję bezpośrednie, pośrednie i 

syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale 

podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli 

instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 

(kwota przekraczająca próg 10 % oraz po odliczeniu 

kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota ujemna) 

- art. 36 ust. 1 lit h), art. 43, 45 i 

46, art. 49 ust. 2 i 3, art. 79 

19 

Posiadane przez instytucję bezpośrednie, pośrednie i 

syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale 

podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli 

instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota 

przekraczająca próg 10 % oraz po odliczeniu 

kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota ujemna) 

- 
art. 36 ust. 1 lit. i), art. 43, 45, 

47, art. 48 ust. 1 lit. b), art. 49 

ust. 1-3, art. 79 
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20 Zbiór pusty w UE -   

20a 

Kwota ekspozycji następujących pozycji kwalifikujących się 

do wagi ryzyka równej 1 250 %, jeżeli instytucja decyduje się 

na wariant odliczenia 

- art. 36 ust. 1 lit. k) 

20b 
w tym: znaczne pakiety akcji poza sektorem finansowym 

(kwota ujemna) 
- art. 36 ust. 1 lit. k) ppkt (i), art. 

89-91 

20c w tym: pozycje sekurytyzacyjne (kwota ujemna) - 
art. 36 ust. 1 lit. k) ppkt (ii), 

art. 243 ust. 1 lit. b), art. 244 

ust. 1 lit. b) art. 258 

20d 
w tym: dostawy instrumentów z późniejszym terminem 

rozliczenia (kwota ujemna) 
- art. 36 ust. 1 lit. k) ppkt (iii), 

art. 379 ust. 3 

21 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

wynikające z różnic przejściowych (kwota przekraczająca 

próg 10 %, po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego w przypadku spełnienia 

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

- art. 36 ust. 1 lit. c), art. 38, art. 

48 ust. 1 lit. a) 

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

23 

w tym: posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie 

instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów 

sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej 

inwestycji w te podmioty 

- art. 36 ust. 1 lit. i), art. 48 ust. 1 

lit. b) 

24 Zbiór pusty w UE -   

25 
w tym: aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

wynikające z różnic przejściowych 
- art. 36 ust. 1 lit. c, art. 38, art. 

48 ust. 1 lit. a 

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

25b 
Możliwe do przewidzenia obciążenia podatkowe związane z 

pozycjami kapitału podstawowego Tier I (kwota ujemna) 
- art. 36 ust. 1 lit. l) 

27 

Kwalifikowalne odliczenia od pozycji w kapitale 

dodatkowym Tier I, które przekraczają wartość kapitału 

dodatkowego Tier I instytucji (kwota ujemna) 

- art. 36 ust. 1 lit. j) 

28 
Całkowite korekty regulacyjne w kapitale podstawowym 

Tier I 
 29 995,92 zł Suma wierszy 7-20a, 21, 22 

oraz 25a-27 

29 Kapitał podstawowy Tier I  51 787 110,38 zł Wiersz 6 minus wiersz 28 

 

Kapitał dodatkowy Tier I: instrumenty 

30 Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne 
 

              - art. 51 i 52 

31 
w tym: zaklasyfikowane jako kapitał własny zgodnie z 

mającymi zastosowanie standardami rachunkowości 
-   

32 
w tym: zaklasyfikowane jako zobowiązania zgodnie z 

mającymi zastosowanie standardami rachunkowości 
-   

33 

Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w art. 

484 ust. 4, i powiązane ażio emisyjne przeznaczone do 

wycofania z kapitału dodatkowego Tier I 

- art. 486 ust. 3 

34 

Kwalifikujący się kapitał Tier I uwzględniony w 

skonsolidowanym kapitale dodatkowym Tier I (w tym udziały 

mniejszości nieuwzględnione w wierszu 5) wyemitowany 

przez jednostki zależne i będący w posiadaniu stron trzecich 

- art. 85 i 86 

35 
w tym: przeznaczone do wycofania instrumenty 

wyemitowane przez jednostki zależne 
- art. 486 ust. 3 

36 Kapitał dodatkowy Tier I przed korektami regulacyjnymi 0,00 zł Suma wierszy 30, 33 i 34 
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Kapitał dodatkowy Tier I: korekty regulacyjne 

37 

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały 

kapitałowe we własnych instrumentach dodatkowych w 

kapitale Tier I (kwota ujemna) 

- art. 52 ust. 1 lit. b), art. 56 lit. 

a), art. 57 

38 

Bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe we 

własnych instrumentach dodatkowych w kapitale Tier I 

podmiotów sektora finansowego, jeżeli podmioty te mają z 

instytucją krzyżowe powiązania kapitałowe mające na celu 

sztuczne zawyżanie funduszy własnych instytucji (kwota 

ujemna) 

- art. 56 lit. b), art. 58 

39 

Bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe we 

własnych instrumentach dodatkowych w kapitale Tier I 

podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie 

dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota 

przekraczająca próg 10 % oraz po odliczeniu 

kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota ujemna) 

- art. 56 lit. c), art. 59, 60 i 79 

40 

Posiadane przez instytucję bezpośrednie, pośrednie i 

syntetyczne udziały kapitałowe we własnych instrumentach 

dodatkowych w kapitale Tier I podmiotów sektora 

finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w 

te podmioty (po odliczeniu kwalifikowanych pozycji 

krótkich) (kwota ujemna) 

- art. 56 lit. d, art. 59 i 79 

41 Zbiór pusty w UE -   

42 

Kwalifikowalne odliczenia od pozycji w kapitale Tier II, 

które przekraczają wartość kapitału Tier II instytucji (kwota 

ujemna) 

- art. 56 lit. e) 

43 
Całkowite korekty regulacyjne w kapitale dodatkowym  

Tier I 
0,00 zł Suma wierszy 37-42 

44 Kapitał dodatkowy Tier I 0,00 zł Wiersz 36 minus wiersz 43 

45 
Kapitał Tier I (kapitał Tier I = kapitał podstawowy Tier I 

+ kapitał dodatkowy Tier I) 
 51 787 110,38 zł Suma wierszy 29 i 44 

 

Kapitał Tier II: instrumenty i rezerwy 

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

47 

Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w art. 

484 ust. 5, i powiązane ażio emisyjne przeznaczone do 

wycofania z kapitału Tier II 

- art. 486 ust. 4 

48 

Kwalifikujące się instrumenty funduszy własnych 

uwzględnione w skonsolidowanym kapitale Tier II (w tym 

udziały mniejszości i instrumenty dodatkowe w kapitale Tier I 

nieuwzględnione w wierszach 5 lub 34) wyemitowane przez 

jednostki zależne i będące w posiadaniu stron trzecich 

- art. 87 i 88 

49 
w tym: przeznaczone do wycofania instrumenty wyemitowane 

przez jednostki zależne 
- art. 486 ust. 4 

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

51 Kapitał Tier II przed korektami regulacyjnymi 0,00 zł   

 

Kapitał Tier II: korekty regulacyjne 

52 

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały 

kapitałowe w instrumentach własnych w kapitale Tier II i 

pożyczki podporządkowane (kwota ujemna) 

- art. 63 lit. b) ppkt (i), art. 66 lit. 

a), art. 67 

53 
Udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II i 

pożyczki podporządkowane podmiotów sektora finansowego, 
- art. 66 lit. b), art. 68 
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jeżeli podmioty te mają z instytucją krzyżowe powiązania 

kapitałowe mające na celu sztuczne zawyżanie funduszy 

własnych instytucji (kwota ujemna) 

54 

Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach 

w kapitale Tier II i pożyczki podporządkowane podmiotów 

sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej 

inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 10 % 

oraz po odliczeniu kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota 

ujemna) 

- art. 66 lit. c), art. 69, 70 i 79 

55 

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały 

kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II i pożyczki 

podporządkowane podmiotów sektora finansowego, jeżeli 

instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (po 

odliczeniu kwalifikowalnych pozycji krótkich) (kwota 

ujemna) 

- art. 66 lit. d), art. 69 i 79 

56 Zbiór pusty w UE -   

57 Całkowite korekty regulacyjne w kapitale Tier II 0,00 zł Suma wierszy 52-56 

58 Kapitał Tier II 0,00 zł Wiersz 51 minus wiersz 57 

59 
Łączny kapitał (łączny kapitał = kapitał Tier I + kapitał 

Tier II) 
 51 787 110,38 zł Suma wierszy 45 i 58 

60 Aktywa ważone ryzykiem razem 119 311 831,00 zł   

 

Współczynniki i bufory kapitałowe 

61 
Kapitał podstawowy Tier I (wyrażony jako odsetek łącznej 

kwoty ekspozycji na ryzyko) 
37,76% art. 92 ust. 2 lit. a) 

62 
Kapitał Tier I (wyrażony jako odsetek łącznej kwoty 

ekspozycji na ryzyko) 
37,76% art. 92 ust. 2 lit. b) 

63 
Łączny kapitał (wyrażony jako odsetek łącznej kwoty 

ekspozycji na ryzyko) 
37,76% art. 92 ust. 2 lit. c) 

64 

Wymóg bufora dla poszczególnych instytucji (wymóg 

dotyczący kapitału podstawowego Tier I zgodnie z art. 92 ust. 

1 lit. a powiększony o wymogi utrzymywania bufora 

zabezpieczającego i antycyklicznego, jak również bufor 

ryzyka systemowego oraz bufor instytucji o znaczeniu 

systemowym wyrażony, jako odsetek kwoty ekspozycji na 

ryzyko) 

6 856 909,04 zł 
dyrektywa w sprawie 

wymogów kapitałowych, art. 

128, 129, 130, 131, 133 

65 w tym: wymóg utrzymywania bufora zabezpieczającego 3 428 454,52 zł   

66 w tym: wymóg utrzymywania bufora antycyklicznego 3 428 454,52 zł   

67 w tym: wymóg utrzymywania bufora ryzyka systemowego -   

67a 
w tym: bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym 

lub bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym 
-   

68 
Kapitał podstawowy Tier I dostępny w celu pokrycia buforów 

(wyrażony jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko) 
35,96% 

dyrektywa w sprawie 

wymogów kapitałowych, art. 

128 

69 [nieistotne w przepisach unijnych] -   

70 [nieistotne w przepisach unijnych] -   

71 [nieistotne w przepisach unijnych] -   

 

Kwoty poniżej progów odliczeń (przed ważeniem ryzyka) 

72 

Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe podmiotów 

sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej 

inwestycji w te podmioty (kwota poniżej progu 10 % oraz po 

- 
art. 36 ust. 1 lit. h), art. 45, 46 

art. 56 lit. c), art. 59, 60 art. 66 

lit. c), art. 69, 70 
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odliczeniu kwalifikowalnych pozycji krótkich) 

73 

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały 

kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I 

podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała 

znacznej inwestycji w te podmioty (kwota poniżej progu 10 % 

oraz po odliczeniu kwalifikowalnych pozycji krótkich) 

- art. 36 ust. 1 lit. i), art. 45, 48 

74 Zbiór pusty w UE -   

75 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

wynikające z różnic przejściowych (kwota poniżej progu 10 

%, po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego w przypadku spełnienia warunków 

określonych w art. 38 ust. 3) 

- art. 36 ust. 1 lit. c), art. 38, 48 

 

Pułapy stosowane do uwzględniania rezerw w kapitale Tier II 

76 

Korekty z tytułu ryzyka kredytowego uwzględnione w 

kapitale Tier II w odniesieniu do ekspozycji objętych metodą 

standardową (przed zastosowaniem pułapu) 

- art. 62 

77 
Pułap uwzględniania korekt z tytułu ryzyka kredytowego w 

kapitale Tier II zgodnie z metodą standardową 
- art. 62 

78 

Korekty z tytułu ryzyka kredytowego uwzględnione w 

kapitale Tier II w odniesieniu do ekspozycji objętych metodą 

wewnętrznych ratingów (przed zastosowaniem pułapu) 

- art. 62 

79 
Pułap uwzględniania korekt z tytułu ryzyka kredytowego w 

kapitale Tier II zgodnie z metodą wewnętrznych ratingów 
- art. 62 

 

Instrumenty kapitałowe będące przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania (mających 

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

80 

— Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów w kapitale 

podstawowym Tier I będących przedmiotem ustaleń 

dotyczących wycofania 

- art. 484 ust. 3, art. 486 ust. 2 i 5 

81 

— Kwota wyłączona z kapitału podstawowego Tier I ze 

względu na pułap (nadwyżka ponad pułap po upływie 

terminów wykupu i zapadalności) 

- art. 484 ust. 3, art. 486 ust. 2 i 5 

82 

— Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów 

dodatkowych w kapitale Tier I będących przedmiotem ustaleń 

dotyczących wycofania 

- art. 484 ust. 4, art. 486 ust. 3 i 5 

83 

— Kwota wyłączona z kapitału dodatkowego Tier I ze 

względu na pułap (nadwyżka ponad pułap po upływie 

terminów wykupu i zapadalności) 

- art. 484 ust. 4, art. 486 ust. 3 i 5 

84 
— Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów w kapitale 

Tier II będących przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania 
- art. 484 ust. 5, art. 486 ust. 4 i 5 

85 

— Kwota wyłączona z kapitału Tier II ze względu na pułap 

(nadwyżka ponad pułap po upływie terminów wykupu i 

zapadalności) 

- art. 484 ust. 5, art. 486 ust. 4 i 5 

 

2. Ujawnienie informacji na temat funduszy własnych w Banku Spółdzielczym w Grójcu wg stanu na 

dzień 31.12.2016roku 

Kapitał podstawowy Tier 1: instrumenty i kapitały 

rezerwowe 

(A) 

Kwota w dniu 

ujawnienia 

(B) 

Odniesienie do art. 

rozporządzenia (UE) nr 

575/2013 

(C) 

Kwoty ujęte przed 

przyjęciem 

rozporządzenie nr 

575/2013 lub kwota 

rezydualna 

określona w 
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rozporządzeniu nr 

575/2013 

1 
Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio 

emisyjne 
265.860,00 zł 

art. 26 ust. 1, art. 27, 28, 29, 

wykaz EUNB, o którym mowa 

w art. 26 ust. 3 

463.500,00 zł 

  w tym: instrument typu 1 - wykaz EUNB, o którym mowa 

w art. 26 ust. 3 
- 

  w tym: instrument typu 2 - wykaz EUNB, o którym mowa 

w art. 26 ust. 3 
- 

  w tym: instrument typu 3 - wykaz EUNB, o którym mowa 

w art. 26 ust. 3 
- 

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

3 
Skumulowane inne całkowite dochody (i 

pozostałe kapitały rezerwowe) 
48.251.246,30 zł art. 26 ust. 1 48.275.844,51 zł 

3a Fundusze ogólne ryzyka bankowego  3 300 000,00 zł art. 26 ust. 1 lit. f) 3 300 000,00 zł 

4 

Kwota kwalifikujących się pozycji, o których 

mowa w art. 484 ust. 3, i powiązane ażio 

emisyjne przeznaczone do wycofania z 

kapitału podstawowego Tier I 

- art. 486 ust. 2 - 

 

Zastrzyki kapitałowe ze strony sektora 

publicznego podlegające zasadzie praw 

nabytych do dnia 1 stycznia 2018 roku. 

- art. 483 ust. 2  - 

5 

Udziały mniejszości (kwota dopuszczona w 

skonsolidowanym kapitale podstawowym Tier 

I) 

- art. 84, 479, 480 - 

5a 

Niezależnie zweryfikowane zyski z bieżącego 

okresu po odliczeniu wszelkich możliwych do 

przewidzenia obciążeń lub dywidend 

- art. 26 ust. 2 - 

6 
Kapitał podstawowy Tier I przed korektami 

regulacyjnymi 
51 817 106,30 zł  52 039 344,51 zł 

 

Kapitał podstawowy Tier I: korekty regulacyjne 

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

8 

Wartości niematerialne i prawne (po odliczeniu 

powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego) (kwota ujemna) 

 29 995,92 zł art. 36 ust. 1 lit. b) art. 37, art. 

472 ust. 4 

 

29 995,92 zł 

9 Zbiór pusty w UE -   - 

10 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego oparte na przyszłej rentowności 

z wyłączeniem aktywów wynikających z 

różnic przejściowych (po odliczeniu 

powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego w przypadku spełnienia 

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

ujemna) 

- art. 36 ust. 1 lit. c), art. 38, art. 

472 ust. 5 
- 

11 

Kapitały rezerwowe odzwierciedlające wartość 

godziwą związane z zyskami lub stratami z 

tytułu instrumentów zabezpieczających 

przepływy pieniężne 

- art. 33 ust. 1 lit. a) - 

12 
Kwoty ujemne będące wynikiem obliczeń 

kwot oczekiwanej straty 
- art. 36 ust. 1 lit. d), art. 40 i 

159, art. 472 ust. 6 
- 

13 
Każdy wzrost kapitału własnego z tytułu 

aktywów sekurytyzowanych (kwota ujemna) 
- art. 32 ust. 1 - 
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14 

Zyski lub straty z tytułu zobowiązań, 

wycenione według wartości godziwej, które 

wynikają ze zmian zdolności kredytowej 

instytucji 

- art. 33 lit. b) - 

15 

Aktywa funduszu emerytalnego ze 

zdefiniowanymi świadczeniami (kwota 

ujemna) 

- art. 36 ust. 1 lit. e), art. 41, art. 

472 ust. 7 
- 

16 

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i 

pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach 

własnych w kapitale podstawowym Tier I 

(kwota ujemna) 

- art. 36 ust. 1 lit. f), art. 42, art. 

472 ust. 8 
- 

17 

Bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały 

kapitałowe w instrumentach w kapitale 

podstawowym Tier I podmiotów sektora 

finansowego, jeżeli podmioty te mają z 

instytucją krzyżowe powiązania kapitałowe 

mające na celu sztuczne zawyżanie funduszy 

własnych instytucji (kwota ujemna) 

- art. 36 ust. 1 lit. g), art. 44, art. 

472 ust. 9 
- 

18 

Posiadane przez instytucję bezpośrednie, 

pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe w 

instrumentach w kapitale podstawowym Tier I 

podmiotów sektora finansowego, jeżeli 

instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w 

te podmioty (kwota przekraczająca próg 10 % 

oraz po odliczeniu kwalifikowanych pozycji 

krótkich) (kwota ujemna) 

- 
art. 36 ust. 1 lit h), art. 43, 45 i 

46, art. 49 ust. 2 i 3, art. 79, art. 

472 ust.10 

- 

19 

Posiadane przez instytucję bezpośrednie, 

pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe w 

instrumentach w kapitale podstawowym Tier I 

podmiotów sektora finansowego, jeżeli 

instytucja dokonała znacznej inwestycji w te 

podmioty (kwota przekraczająca próg 10 % 

oraz po odliczeniu kwalifikowanych pozycji 

krótkich) (kwota ujemna) 

- 

art. 36 ust. 1 lit. i), art. 43, 45, 

47, art. 48 ust. 1 lit. b), art. 49 

ust. 1-3, art. 79, 470, art. 472 

ust. 11 

- 

20 Zbiór pusty w UE -   - 

20a 

Kwota ekspozycji następujących pozycji 

kwalifikujących się do wagi ryzyka równej 

1 250 %, jeżeli instytucja decyduje się na 

wariant odliczenia 

- art. 36 ust. 1 lit. k) - 

20b 
w tym: znaczne pakiety akcji poza sektorem 

finansowym (kwota ujemna) 
- art. 36 ust. 1 lit. k) ppkt (i), art. 

89-91 
- 

20c 
w tym: pozycje sekurytyzacyjne (kwota 

ujemna) 
- 

art. 36 ust. 1 lit. k) ppkt (ii), 

art. 243 ust. 1 lit. b), art. 244 

ust. 1 lit. b) art. 258 

- 

20d 
w tym: dostawy instrumentów z późniejszym 

terminem rozliczenia (kwota ujemna) 
- art. 36 ust. 1 lit. k) ppkt (iii), 

art. 379 ust. 3 
- 

21 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego wynikające z różnic 

przejściowych (kwota przekraczająca próg 10 

%, po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego w 

przypadku spełnienia warunków określonych 

w art. 38 ust. 3) (kwota ujemna) 

- 
art. 36 ust. 1 lit. c), art. 38, art. 

48 ust. 1 lit. a), art. 470, art. 

472 ust. 5 

- 

22 
Kwota przekraczająca próg 15 % (kwota 

ujemna) 
- art. 48 ust. 1 - 
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23 

w tym: posiadane przez instytucję 

bezpośrednie i pośrednie instrumenty w 

kapitale podstawowym Tier I podmiotów 

sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała 

znacznej inwestycji w te podmioty 

- art. 36 ust. 1 lit. i), art. 48 ust. 1 

lit. b), art. 470, art. 472 ust. 11 
- 

24 Zbiór pusty w UE -   - 

25 

w tym: aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego wynikające z różnic 

przejściowych 

- 
art. 36 ust. 1 lit. c), art. 38, art. 

48 ust. 1 lit. a), art.470, art.472 

ust.5 

- 

25a 
Straty za bieżący rok obrachunkowy (kwota 

ujemna) 
- art. 36 ust. 1 lit. a), art. 472 ust. 

3 
- 

25b 

Możliwe do przewidzenia obciążenia 

podatkowe związane z pozycjami kapitału 

podstawowego Tier I (kwota ujemna) 

- art. 36 ust. 1 lit. l) - 

26 

Korekty regulacyjne stosowane w odniesieniu 

do kapitału podstawowego Tier I pod 

względem kwot ujętych przed przyjęciem CRR 

-  - 

26a 

Korekty regulacyjne dotyczące 

niezrealizowanych zysków i strat zgodnie z art. 

467 i 468 

-  - 

 W tym: filtr dla niezrealizowanej straty 1 - art. 467 - 

 W tym: filtr dla niezrealizowanej straty 2 - art. 467 - 

 W tym: filtr dla niezrealizowanego zysku 1 - art. 468 - 

 W tym: filtr dla niezrealizowanego zysku 2  - art. 468 - 

26b 

Kwota, którą należy odjąć lub dodać do kwoty 

kapitału podstawowego Tier I w odniesieniu 

do dodatkowych filtrów i odliczeń 

wymaganych przed przyjęciem CRR 

- art. 481 - 

 W tym:… - art. 481 - 

27 

Kwalifikowane odliczenia od pozycji w 

kapitale dodatkowym Tier I, które przekraczają 

wartość kapitału dodatkowego Tier I instytucji 

(kwota ujemna) 

- art. 36 ust. 1 lit. j) - 

28 
Całkowite korekty regulacyjne w kapitale 

podstawowym Tier I 
 29 995,92 zł  29 995,92 zł 

29 Kapitał podstawowy Tier I 51 787 110,38 zł  52 009 348,59 zł 

 

Kapitał dodatkowy Tier I: instrumenty 

30 
Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio 

emisyjne 

          

- art. 51 i 52 - 

31 

w tym: zaklasyfikowane jako kapitał własny 

zgodnie z mającymi zastosowanie standardami 

rachunkowości 

-   - 

32 

w tym: zaklasyfikowane jako zobowiązania 

zgodnie z mającymi zastosowanie standardami 

rachunkowości 

-   - 

33 

Kwota kwalifikujących się pozycji, o których 

mowa w art. 484 ust. 4, i powiązane ażio 

emisyjne przeznaczone do wycofania z 

kapitału dodatkowego Tier I 

- art. 486 ust. 3 - 

 
Zastrzyki kapitałowe ze strony sektora 

publicznego, podlegające zasadzie praw 
- art. 483 ust. 3 - 



 

 

 

25 

nabytych do dnia 1 stycznia 2018 

34 

Kwalifikujący się kapitał Tier I uwzględniony 

w skonsolidowanym kapitale dodatkowym 

Tier I (w tym udziały mniejszości 

nieuwzględnione w wierszu 5) wyemitowany 

przez jednostki zależne i będący w posiadaniu 

stron trzecich 

- art. 85 i 86, 480 - 

35 

w tym: przeznaczone do wycofania 

instrumenty wyemitowane przez jednostki 

zależne 

- art. 486 ust. 3 - 

36 
Kapitał dodatkowy Tier I przed korektami 

regulacyjnymi 
0,00 zł  0,00 zł 

 

Kapitał dodatkowy Tier I: korekty regulacyjne 

37 

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i 

pośrednie udziały kapitałowe we własnych 

instrumentach dodatkowych w kapitale Tier I 

(kwota ujemna) 

- art. 52 ust. 1 lit. b), art. 56 lit. 

a), art. 57, art. 475 ust. 2 
- 

38 

Bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały 

kapitałowe we własnych instrumentach 

dodatkowych w kapitale Tier I podmiotów 

sektora finansowego, jeżeli podmioty te mają z 

instytucją krzyżowe powiązania kapitałowe 

mające na celu sztuczne zawyżanie funduszy 

własnych instytucji (kwota ujemna) 

- art. 56 lit. b), art. 58 art. 475 

ust. 3  
- 

39 

Bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały 

kapitałowe we własnych instrumentach 

dodatkowych w kapitale Tier I podmiotów 

sektora finansowego, jeżeli instytucja nie 

dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 

(kwota przekraczająca próg 10 % oraz po 

odliczeniu kwalifikowanych pozycji krótkich) 

(kwota ujemna) 

- art. 56 lit. c), art. 59, 60 i 79, 

art. 475 ust. 4 
- 

40 

Posiadane przez instytucję bezpośrednie, 

pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe we 

własnych instrumentach dodatkowych w 

kapitale Tier I podmiotów sektora 

finansowego, jeżeli instytucja dokonała 

znacznej inwestycji w te podmioty (po 

odliczeniu kwalifikowanych pozycji krótkich) 

(kwota ujemna) 

- art. 56 lit. d), art. 59 i 79, art. 

475 ust. 4 
- 

41 

Korekty regulacyjne stosowane w odniesieniu 

do kapitału dodatkowego Tier I pod względem 

kwot ujętych przed przyjęciem CRR oraz kwot 

ujętych w okresie przejściowym 

przeznaczonych do wycofania zgodnie z 

kwotami określonymi w CRR  

-   - 

41a 

Kwoty rezydualne odliczane od kapitału 

dodatkowego Tier I w odniesieniu do odliczeń 

od kapitału podstawowego Tier I w okresie 

przejściowym zgodnie z art. 472 

rozporządzenia nr 575/2013 

- 

art. 472, art. 472 ust. 3 lit. a), 

art. 472 ust. 4, art.472 ust. 6,  

art. 472 ust. 8 lit. a), art.472  

ust. 9, art. 472 ust. 10 lit. a), 

art.472 ust.11 lit. a) 

- 

 

W tym pozycje, które należy wyszczególnić 

np. istotne straty  netto w bieżącym okresie, 

wartości niematerialne i prawne, brak rezerw 

na pokrycie strat itp. 

-  - 
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41b 

Kwoty rezydualne odliczane od kapitału 

dodatkowego Tier I w odniesieniu do odliczeń 

od kapitału podstawowego Tier II w okresie 

przejściowym zgodnie z art. 475 

rozporządzenia nr 575/2013 

- 
art. 477, art. 477 ust. 3, art. 477 

ust.4 lit. a) 
- 

 

W tym pozycje, które należy wyszczególnić, 

np. krzyżowe powiązania kapitałowe w 

instrumentach w kapitale Tier II, bezpośrednie 

udziały kapitałowe w nieistotnych 

inwestycjach w kapitał innych podmiotów 

sektora finansowego itd. 

-  - 

41c 

Kwota, którą trzeba odjąć lub dodać do kwoty 

kapitału dodatkowego Tier I w odniesieniu do 

dodatkowych filtrów i odliczeń wymaganych 

przed przyjęciem CRR 

- art. 467, 468, 481 - 

 W tym:  filtry dla niezrealizowanych strat - art. 467 - 

 W tym:  filtry dla niezrealizowanych zysków - art. 468 - 

 W tym: …. - art.481 - 

42 

Kwalifikowane odliczenia od pozycji w 

kapitale Tier II, które przekraczają wartość 

kapitału Tier II Banku (kwota ujemna) 

- art. 56 lit. e) - 

43 
Całkowite korekty regulacyjne w kapitale 

dodatkowym Tier I 
0,00 zł  0,00 zł 

44 Kapitał dodatkowy Tier I 0,00 zł  0,00 zł 

45 

Kapitał Tier I (kapitał Tier I = kapitał 

podstawowy Tier I + kapitał dodatkowy 

Tier I) 

51 787 110,38 zł  52 009 348,59 zł 

46 
Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio 

emisyjne 
- art. 62 i 63 - 

47 

Kwota kwalifikujących się pozycji, o których 

mowa w art. 484 ust. 5, i powiązane ażio 

emisyjne przeznaczone do wycofania z 

kapitału Tier II 

- art. 486 ust. 4 - 

 

Zastrzyki kapitałowe ze strony sektora 

publicznego, podlegające zasadzie praw 

nabytych do dnia 1 stycznia 2018 

- art. 483 ust. 4 - 

48 

Kwalifikujące się instrumenty funduszy 

własnych uwzględnione w skonsolidowanym 

kapitale Tier II (w tym udziały mniejszości i 

instrumenty dodatkowe w kapitale Tier I 

nieuwzględnione w wierszach 5 lub 34) 

wyemitowane przez jednostki zależne i będące 

w posiadaniu stron trzecich 

- art. 87 i 88, 480 - 

49 

w tym: przeznaczone do wycofania 

instrumenty wyemitowane przez jednostki 

zależne 

- art. 486 ust. 4 - 

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

51 
Kapitał Tier II przed korektami 

regulacyjnymi 
0,00 zł   0,00 zł 

 

Kapitał Tier II: korekty regulacyjne 

52 
Posiadane przez instytucję bezpośrednie i 

pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach 
- art. 63 lit. b) ppkt (i), art. 66 

lit. a), art. 67, art. 477 ust. 2 
- 
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własnych w kapitale Tier II i pożyczki 

podporządkowane (kwota ujemna) 

53 

Udziały kapitałowe w instrumentach w 

kapitale Tier II i pożyczki podporządkowane 

podmiotów sektora finansowego, jeżeli 

podmioty te mają z instytucją krzyżowe 

powiązania kapitałowe mające na celu 

sztuczne zawyżanie funduszy własnych 

instytucji (kwota ujemna) 

- art. 66 lit. b), art. 68 art. 477 

ust. 3 
- 

54 

Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w 

instrumentach w kapitale Tier II i pożyczki 

podporządkowane podmiotów sektora 

finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała 

znacznej inwestycji w te podmioty (kwota 

przekraczająca próg 10 % oraz po odliczeniu 

kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota 

ujemna) 

- art. 66 lit. c), art. 69, 70 i 79, 

art. 477 ust. 4 
- 

54a 

W tym: nowe udziały kapitałowe nie będące 

przedmiotem uzgodnień dotyczących okresu 

przejściowego 

-  - 

54b 

W tym udziały kapitałowe istniejące przed 

dniem 1 stycznia 2013 i będące przedmiotem 

uzgodnień dotyczących okresu przejściowego 

-  - 

55 

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i 

pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach 

w kapitale Tier II i pożyczki podporządkowane 

podmiotów sektora finansowego, jeżeli 

instytucja dokonała znacznej inwestycji w te 

podmioty (po odliczeniu kwalifikowanych 

pozycji krótkich) (kwota ujemna) 

- art. 66 lit. d), art. 69 i 79, art. 

477 ust. 4 
- 

56 

Korekty regulacyjne stosowane w odniesieniu 

do kapitału Tier II pod względem kwot ujętych 

przed przyjęciem CRR oraz kwot ujętych w 

okresie przejściowym, przeznaczonych do 

wycofania zgodnie z rozporządzeniem nr 

575/2013  

-   - 

56a 

Kwoty rezydualne odliczane od kapitału Tier II 

w odniesieniu do odliczeń od kapitału 

podstawowego Tier I w okresie przejściowym 

zgodnie z art. 472 rozporządzenia nr 575/2013 

- 

art. 472, art. 472 ust. 3 lit. a), 

art. 472 ust. 4, art.472 ust. 6,  

art. 472 ust. 8 lit. a), art.472 

ust. 9, art.472 ust. 10 lit. a), 

art. 472 ust.11 lit. a) 

- 

 

W tym pozycje, które należy wyszczególnić 

np. istotne straty  netto w bieżącym okresie, 

wartości niematerialne i prawne, brak rezerw 

na pokrycie strat itp 

-  - 

56b 

Kwoty rezydualne odliczane od kapitału Tier II 

w odniesieniu do odliczeń od kapitału 

dodatkowego Tier I w okresie przejściowym 

zgodnie z art. 475 rozporządzenia nr 575/2013 

- 

art. 475, art. 475 ust. 2 lit. a), 

art.475 ust 3, art. 475 ust. 4 

lit. a) 

- 

 

W tym pozycje, które należy wyszczególnić 

np. krzyżowe powiązania kapitałowe w 

dodatkowych instrumentach w kapitale Tier I, 

bezpośrednie udziały kapitałowe  w 

nieistotnych inwestycjach dokonywanych w 

kapitale innych podmiotów sektora 

finansowego, itd. 

-  - 

56c Kwota, którą trzeba odjąć lub dodać do kwoty - art. 467, 468 i 481 - 
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kapitału Tier II w odniesieniu do dodatkowych 

filtrów i odliczeń wymaganych przed 

przyjęciem CRR 

 W tym:  filtry dla niezrealizowanych strat - art. 467 - 

 W tym:  filtry dla niezrealizowanych zysków - art. 468 - 

 W tym……… - art. 481 - 

57 
Całkowite korekty regulacyjne w kapitale 

Tier II 
0,00 zł  0,00 zł 

58 Kapitał Tier II 0,00 zł  0,00 zł 

59 
Łączny kapitał (łączny kapitał = kapitał 

Tier I + kapitał Tier II) 
51 787 110,38 zł  52 009 348,59 zł 

59a 

Aktywa ważone ryzykiem pod względem kwot 

ujętych przed przyjęciem CRR oraz kwot 

ujętych w okresie przejściowym, 

przeznaczonych do wycofania – kwoty 

rezydualne określone w CRR 

119 311 831,00 zł  119 311 831,00 zł 

 

W tym: pozycje nieodliczone od kapitału 

podstawowego Tier I – aktywa z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego po 

odliczeniu rezerwy z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego, pośrednie udziały 

kapitałowe  w instrumentach własnych w 

kapitale podstawowym Tier I 

- 

art.472, art. 472 ust. 5, art. 

472 ust. 8 lit. b), art.472 ust 

10 lit. b), art.472  ust. 11 lit. 

b) 

- 

 

W tym: pozycje nieodliczone od kapitału 

dodatkowego Tier I – np. krzyżowe 

powiązania kapitałowe w instrumentach w 

kapitale Tier II, bezpośrednie udziały 

kapitałowe w nieistotnych inwestycjach w 

kapitał innych podmiotów sektora finansowego 

- 
art. 475, art. 475 ust. 2 lit. b), 

art.475 ust.2 lit. c), art.475 

ust. 4 lit.b) 

- 

 

W tym: pozycje nieodliczone od kapitału Tier 

II – np. pośrednie  udziały kapitałowe w 

instrumentach własnych w kapitale Tier II, 

pośrednie udziały kapitałowe w nieistotnych 

inwestycjach w kapitał innych podmiotów 

sektora finansowego, pośrednie udziały 

kapitałowe w istotnych inwestycjach w kapitał 

innych podmiotów sektora finansowego 

- 
art. 477, art. 477 ust.2 lit. b), 

art.477 ust.2 lit. c), art.477 

ust.4 lit. b) 

- 

60 Aktywa ważone ryzykiem razem  119 311 831,00 zł   119 311 831,00 zł 

 

Współczynniki i bufory kapitałowe 

61 
Kapitał podstawowy Tier I (wyrażony jako 

odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko) 
31,76% art. 92 ust. 2 lit. a), art. 465 

37,92% 

62 
Kapitał Tier I (wyrażony jako odsetek łącznej 

kwoty ekspozycji na ryzyko) 
31,76% art. 92 ust. 2 lit. b), art. 465 

37,92% 

63 
Łączny kapitał (wyrażony jako odsetek łącznej 

kwoty ekspozycji na ryzyko) 
31,76% art. 92 ust. 2 lit. c) 

37,92% 

64 

Wymóg bufora dla poszczególnych instytucji 

(wymóg dotyczący kapitału podstawowego 

Tier I zgodnie z art. 92 ust. 1 lit. a 

powiększony o wymogi utrzymywania bufora 

zabezpieczającego i antycyklicznego, jak 

również bufor ryzyka systemowego oraz bufor 

instytucji o znaczeniu systemowym wyrażony 

jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) 

6 856 909,04 zł 
dyrektywa w sprawie 

wymogów kapitałowych, art. 

128, 129, 130 

 

 

 

6 856 909,04 zł 
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65 
w tym: wymóg utrzymywania bufora 

zabezpieczającego 
3 428 454,52 zł   3 428 454,52 zł 

66 
w tym: wymóg utrzymywania bufora 

antycyklicznego 
3 428 454,52 zł   3 428 454,52 zł 

67 
w tym: wymóg utrzymywania bufora ryzyka 

systemowego 
-   - 

67a 

w tym: bufor globalnych instytucji o znaczeniu 

systemowym lub bufor innych instytucji o 

znaczeniu systemowym 

- 

 dyrektywa w sprawie 

wymogów kapitałowych, art. 

131 

- 

68 

Kapitał podstawowy Tier I dostępny w celu 

pokrycia buforów (wyrażony jako odsetek 

łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko) 

35,96% 
dyrektywa w sprawie 

wymogów kapitałowych, art. 

128 

36,12% 

69 [nieistotne w przepisach unijnych] -   - 

70 [nieistotne w przepisach unijnych] -   - 

71 [nieistotne w przepisach unijnych] -   - 

 

Kwoty poniżej progów odliczeń (przed ważeniem ryzyka) 

72 

Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe 

podmiotów sektora finansowego, jeżeli Bank 

nie dokonał znacznej inwestycji w te podmioty 

(kwota poniżej progu 10 % oraz po odliczeniu 

kwalifikowanych pozycji krótkich) 

- 

art. 36 ust. 1 lit. h), art. 45, 46, 

art. 472 ust. 10, art. 56 lit. c), 

art. 59, 60, art. 475 ust. 4,  art. 

66 lit. c), art. 69, 70, art. 477 

ust. 4 

- 

73 

Posiadane przez Bank bezpośrednie i pośrednie 

udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale 

podstawowym Tier I podmiotów sektora 

finansowego, jeżeli Bank dokonał znacznej 

inwestycji w te podmioty (kwota poniżej progu 

10 % oraz po odliczeniu kwalifikowanych 

pozycji krótkich) 

- art. 36 ust. 1 lit. i), art. 45, 48, 

art. 470, art. 472 ust. 11 
- 

74 Zbiór pusty w UE -   - 

75 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego wynikające z różnic 

przejściowych (kwota poniżej progu 10 %, po 

odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego w 

przypadku spełnienia warunków określonych 

w art. 38 ust. 3) 

- art. 36 ust. 1 lit. c), art. 38, 48, 

art. 470, art. 472 ust. 5 
- 

 

Pułapy stosowane do uwzględniania rezerw w kapitale Tier II 

76 

Korekty z tytułu ryzyka kredytowego 

uwzględnione w kapitale Tier II w odniesieniu 

do ekspozycji objętych metodą standardową 

(przed zastosowaniem pułapu) 

- art. 62 - 

77 

Pułap uwzględniania korekt z tytułu ryzyka 

kredytowego w kapitale Tier II zgodnie z 

metodą standardową 

- art. 62 - 

78 

Korekty z tytułu ryzyka kredytowego 

uwzględnione w kapitale Tier II w odniesieniu 

do ekspozycji objętych metodą wewnętrznych 

ratingów (przed zastosowaniem pułapu) 

- art. 62 - 

79 

Pułap uwzględniania korekt z tytułu ryzyka 

kredytowego w kapitale Tier II zgodnie z 

metodą wewnętrznych ratingów 

- art. 62 - 
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Instrumenty kapitałowe będące przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania (mających 

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

80 

Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów 

w kapitale podstawowym Tier I będących 

przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania 

- art. 484 ust. 3, art. 486 ust. 2 i 

5 
- 

81 

Kwota wyłączona z kapitału podstawowego 

Tier I ze względu na pułap (nadwyżka ponad 

pułap po upływie terminów wykupu i 

zapadalności) 

- art. 484 ust. 3, art. 486 ust. 2 i 

5 
- 

82 

Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów 

dodatkowych w kapitale Tier I będących 

przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania 

- art. 484 ust. 4, art. 486 ust. 3 i 

5 
- 

83 

Kwota wyłączona z kapitału dodatkowego Tier 

I ze względu na pułap (nadwyżka ponad pułap 

po upływie terminów wykupu i zapadalności) 

- art. 484 ust. 4, art. 486 ust. 3 i 

5 
- 

84 

Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów 

w kapitale Tier II będących przedmiotem 

ustaleń dotyczących wycofania 

- art. 484 ust. 5, art. 486 ust. 4 i 

5 
- 

85 

Kwota wyłączona z kapitału Tier II ze względu 

na pułap (nadwyżka ponad pułap po upływie 

terminów wykupu i zapadalności) 

- art. 484 ust. 5, art. 486 ust. 4 i 

5 
- 

 

3. Ujawnienia dotyczące głównych cech instrumentów kapitałowych w Banku Spółdzielczym  

w Grójcu wg stanu na dzień 31.12.2016 roku 

1  Emitent  

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

nie dotyczy 

3 Prawo lub prawa właściwe którym podlega instrument nie dotyczy 

 Ujmowanie w kapitale regulacyjnym nie dotyczy 

4 Zasady przejściowe określone w rozporządzeniu CRR nie dotyczy 

5 Zasady określone w rozporządzeniu CRR obowiązujące po okresie przejściowym nie dotyczy 

6 Kwalifikowalne na poziomie jednostkowym lub (sub-)skonsolidowanym/na poziomie 
jednostkowym oraz (sub-)skonsolidowanym 

nie dotyczy 

7 Rodzaj instrumentu (rodzaje określone przez każdy system prawny) nie dotyczy 

8 Kwota uznana w kapitale regulacyjnym (waluta w mln, według stanu na ostatni dzień 
sprawozdawczy) 

nie dotyczy 

9 Wartość nominalna instrumentu nie dotyczy 

9a Cena emisyjna nie dotyczy 

9b Cena wykupu nie dotyczy 

10 Klasyfikacja księgowa nie dotyczy 

11 Pierwotna data emisji nie dotyczy 

12 Wieczyste czy terminowe nie dotyczy 

13 Pierwotny termin zapadalności nie dotyczy 

14 Opcja wykupu na żądanie emitenta podlegająca wcześniejszemu zatwierdzeniu przez 
organy nadzoru 

nie dotyczy 

15 Termin wykupu opcjonalnego, terminy wykupu warunkowego oraz kwota wykupu nie dotyczy 

16 Kolejne terminy wykupu jeżeli dotyczy nie dotyczy 

 Kupony/dywidendy nie dotyczy 

17 Stała lub zmienna dywidenda/stały lub zmienny kupon nie dotyczy 

18 Kupon odsetkowy oraz dowolny powiązany wskaźnik nie dotyczy 

19 Istnienie zapisanych praw do niewypłacania dywidendy nie dotyczy 

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

20b W pełni uznaniowe, częściowo uznaniowe czy obowiązkowe (pod względem kwoty) nie dotyczy 
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21 Istnienie opcji z oprocentowaniem rosnącym lub innej zachęty do wykupu nie dotyczy 

22 Nieskumulowane czy skumulowane nie dotyczy 

23 Zamienne czy niezamienne nie dotyczy 

24 Jeżeli zamienne, zdarzenie lub zdarzenia powodujące zamianę nie dotyczy 

25 Jeżeli zamienne, w pełni czy częściowo nie dotyczy 

26 Jeżeli zamienne, wskaźnik konwersji nie dotyczy 

27 Jeżeli zamienne, zamiana obowiązkowa czy opcjonalna nie dotyczy 

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

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

30 Odpisy obniżające wartość nie dotyczy 

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

nie dotyczy 

32 W przypadku odpisu obniżającego wartość, w pełni czy częściowo nie dotyczy 

33 W przypadku odpisu obniżającego wartość, trwale czy tymczasowo nie dotyczy 

34 W przypadku tymczasowego odpisu obniżającego wartość, opis mechanizmu odpisu 
obniżającego wartość 

nie dotyczy 

35 Pozycja w hierarchii podporządkowania w przypadku likwidacji (należy określić rodzaj 
instrumentu bezpośrednio uprzywilejowanego w odniesieniu do danego 
instrumentu) 

nie dotyczy 

36 Niezgodne cechy przejściowe nie dotyczy 

37 Jeżeli tak, należy określić niezgodne cechy nie dotyczy 

 

 

V. Wymogi kapitałowe (art. 438 Rozporządzenia CRR) 
 

Opis stosowanej metody szacowania kapitału wewnętrznego 

 
1.   Bank Spółdzielczy w Grójcu prowadzi wewnątrzbankowy proces oceny adekwatności kapitału    

  wewnętrznego, na który składają się: 

1) określenie polityki zarządzania ryzykiem i kapitałem; 

2) identyfikacja wszystkich rodzajów ryzyka występujących w działalności Banku i określenie 

istotnych rodzajów ryzyka; 

3) kwantyfikacja i agregacja ryzyka; 

4) oszacowanie oraz alokacja kapitału wewnętrznego; 

5) monitoring i kontrola ryzyka oraz kapitału wewnętrznego. 

 

2. Punktem wyjściowym do ustalenia kapitału wewnętrznego dla ryzyk objętych kapitałem    

      regulacyjnym, jest tenże kapitał regulacyjny: 

1) na ryzyko kredytowe obliczony według metody standardowej, 

2) na ryzyko operacyjne obliczony według metody wskaźnika bazowego. 

3. Bank Spółdzielczy w Grójcu oblicza wewnętrzny wymóg kapitałowy na poszczególne ryzyka 

uznane  za istotne: 

1) ryzyko kredytowe; 

2) ryzyko operacyjne; 

3) ryzyko koncentracji; 

4) ryzyko płynności; 

5) ryzyko stopy procentowej wynikające z działalności w ramach portfela niehandlowego; 

6) ryzyko kapitałowe; 

7) ryzyko wyniku finansowego (ryzyko biznesowe); 

8) ryzyko braku zgodności. 
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4. Przy obliczaniu dodatkowych wymogów kapitałowych na poszczególne rodzaje ryzyka Bank  

       przyjmuje następujące założenia: 

1) dodatkowy wymóg kapitałowy na poszczególne rodzaje ryzyka obliczany jest jako koszt lub 

utracony przychód (za wyjątkiem ryzyka koncentracji), który może się pojawić w wyniku 

zaistnienia sytuacji nieoczekiwanej;   

2) koszt lub utracony przychód, o którym mowa w pkt 1) obliczany jest na podstawie testów 

warunków skrajnych, które Bank przeprowadza dla poszczególnych rodzajów ryzyka 

uznanych za istotne; 

3) część lub całość kwoty, o której mowa w pkt. 2), Bank może zabezpieczyć z wyniku 

finansowego zaplanowanego na dany rok obrotowy; 

4) poziom akceptowalnego kosztu lub utraconego przychodu Bank wyznacza (jako procent 

funduszy własnych) w oparciu o następujące przesłanki: 

a) wysokość planowanego wyniku finansowego na rok obrotowy, 

b) poziom łącznego współczynnika kapitałowego, 

c) plany kapitałowe; 

5) Dodatkowym wymogiem kapitałowym dla poszczególnych rodzajów ryzyka (za wyjątkiem 

ryzyka koncentracji i ryzyka operacyjnego) jest kwota, o jaką koszt lub utracony przychód 

przekroczy akceptowalny poziom ryzyka, o którym mowa w pkt.4). 

 

 

Wymogi kapitałowe  z tytułu ryzyka kredytowego 
                                                                   

1. Do obliczenia  kwot ekspozycji ważonych ryzykiem do celów art.92 ust.3 lit. a) i f) 

Rozporządzenia   (art.107 Rozporządzenia) instytucja stosuje  metodę standardową zawartą  w 

Rozdziale 2 art.111  do 141 (Metoda standardowa), art.107, art. 108, art. 110 (z uwzględnieniem 

korekt z tytułu ryzyka kredytowego i zapisów Rozporządzenia Delegowanego UE 183/2014). 

 

2. Każdą ekspozycję Bank klasyfikuje do jednej z kategorii ekspozycji: zgodnie z art.112 

Rozporządzenia nr 575/2013, a następnie każdej kategorii ekspozycji przypisuje  odpowiednią 

wagę ryzyka określoną w art.114 do art.134 Rozporządzenia nr 575/2013. 

 

3. Bank zgodnie z wymogami art.501 Rozporządzenia nr 575/2013 wymogi kapitałowe z tytułu 

ryzyka kredytowego związanego z ekspozycjami wobec MŚP mnoży  przez współczynnik 0,7619. 

 

 

Zestawienie wymogów kapitałowych w zakresie funduszy własnych na ryzyka według stanu  

na 31.12.2016 roku  przedstawia tabela poniżej.  
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Zestawienie wymogów kapitałowych w zakresie funduszy własnych na ryzyka według stanu  

na 31.12.2016 roku 
                                                                                        (w złotych) 
Lp. Rodzaje ryzyka  wg 

Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 

2013/36/UE z dnia 26 
czerwca 2013 roku.                              

                                                        

Wymóg 
kapitałowy  

w złotych 

wg strategii na 
2016r. 

 

Wymóg 
kapitałowy w 

złotych  

wg planu 
finansowego 

na 2016r.  

Wymóg 
kapitałowy w 

złotych 

na ryzyka 
występujące w 

Banku wg stanu 

na 31.12.2016r. 

% 
Realizacja 

wymogu 

kapitałowego 
do funduszy 

własnych 

Banku 

Limit 
funduszy 

własnych 

na 
ryzyka  

w % 

Planowana kwota  
funduszy 

własnych w 

złotych na 
pokrycie ryzyk  

wg stanu na 

31.12.2016 r. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

  1. 

Ryzyko kredytowe  

i ryzyko kontrahenta  

(art.79) 

13.151.000,00 13.150.960,00 9.544.947,00 18,43% 36,00% 18.643.360,00 

  2. Ryzyko operacyjne 

(art.85) 

1.426.000,00 1.426.108,00 1.426.108,00 2,75% 4,00% 2.071.484,00 

 Łączny wymóg 

kapitałowy na ryzyko 

14.577.000,00 14.577.068,00 10.971.055,00 21,18% 40,00% 20.714.844,00 

 3. Ryzyko koncentracji 

(art.81) 

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 

 4. Ryzyko płynności ( art.86) 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 

 
 5. 

Ryzyko stopy procentowej 
wynikające z działalności 

w ramach portfela 

niehandlowego 
 ( art.84). 

1.555.000,00 1.555.000,00 1.396.823,00 2,70% 4,00% 2.071.484,00 

   

  

Inne  rodzaje  ryzyka wg 

regulacji wewnętrznych 

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 

 
  6. 

Ryzyko wyniku 
finansowego -ryzyko 

biznesowe 

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 

  7. Ryzyko kapitałowe 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 

  8. Ryzyko braku zgodności 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 

 
 9. 

Kapitał wewnętrzny 16.132.000,00 16.132.068,00 12.367.878,00 23,88% 44,00% 22.786.328,00 

 

 10. 

Łączna kwota ekspozycji 

na ryzyko ( art.92 
Rozporządzenia 

575/2013) 

 

137.138.181,00  
 

 
 11. 

Współczynnik  kapitału 
podstawowego Tier I 

  28,43% 28,43% 37,76% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
 12. 

Współczynnik kapitału 
Tier I 

28,43%          28,43% 37,76% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

 13. 

Łączny współczynnik 

kapitałowy  

28,43% 28,43% 37,76% 0,00% 0,00% 0,00% 

14. Kapitał wewnętrzny 12.367.878,00     

15. Wewnętrzny 
współczynnik kapitałowy 

(min 18,18%) 

 
33,50% 

   

 

   Współczynniki kapitałowe wg stanu na 31 grudnia 2016 roku  kształtowały się w Banku na poziomie 

   37,76% tj. powyżej  współczynników kapitałowych określonych w art.92  rozporządzenia nr 575/2013 i     

   w piśmie Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiotowej sprawie.                                                                                                                  

 

Wymóg w zakresie  funduszy własnych  z tytułu ryzyka operacyjnego 

 
1. Bank wyznacza wymóg w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego metodą 

wskaźnika bazowego zgodnie z art.315 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 

575/2013. 

2. Wymóg w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego zgodnie z metodą wskaźnika 

bazowego jest równy 15% średniej z trzech lat dla  odpowiedniego wskaźnika określonego w art.316. 

3. Jeżeli w przypadku  dowolnej obserwacji wartość odpowiedniego wskaźnika jest ujemna lub równa 

zero, instytucje  nie uwzględniają tej wartości w obliczeniach średniej z trzech lat. Instytucje 

obliczają średnią z trzech lat jako iloraz sumy wartości dodatnich oraz liczby wartości dodatnich. 
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VI. Ekspozycje na ryzyko kredytowe kontrahenta  

    (art. 439 Rozporządzenia CRR) 
 

  Nie dotyczy. 

 

 

VII. Bufory kapitałowe (art. 440 Rozporządzenia CRR) 
 

1. Przejściowe przepisy dotyczące  wyznaczania  buforów  kapitałowych (art.160 Dyrektywy):   

1) W okresie przejściowym od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31.12.2016 roku: 

a) bufor  zabezpieczający składa się  z kapitału podstawowego Tier I równego 0,625% 

łącznych  kwot ekspozycji ważonych ryzykiem dotyczących instytucji, obliczonych  

zgodnie  z art.92   ust.3  Rozporządzenia,  

b) specyficzny dla instytucji bufor antycykliczny wynosi nie więcej niż 0,625% łącznych kwot   

ekspozycji  ważonych ryzykiem  dotyczących  instytucji, obliczonych zgodnie z art. 92 ust.3  

Rozporządzenia. 

2) W okresie  od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku: 

a) bufor  zabezpieczający składa się  z kapitału podstawowego Tier I równego 1,25% łącznych  

kwot ekspozycji ważonych ryzykiem dotyczących instytucji, obliczonych zgodnie  z art.92   

ust. 3  Rozporządzenia, 

b) specyficzny dla instytucji bufor antycykliczny wynosi nie więcej niż 1,25% łącznych kwot  

ekspozycji  ważonych ryzykiem  dotyczących  instytucji, obliczonych zgodnie z art. 92 ust.3  

Rozporządzenia. 

3) W okresie  od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku:  

a) bufor  zabezpieczający składa się  z kapitału podstawowego Tier I równego 1,875% 

łącznych kwot ekspozycji ważonych ryzykiem dotyczących instytucji, obliczonych zgodnie  

z art.92 ust.3  Rozporządzenia, 

b) specyficzny dla instytucji bufor antycykliczny wynosi nie więcej niż 1,875% łącznych kwot   

ekspozycji ważonych ryzykiem  dotyczących  instytucji, obliczonych zgodnie z art. 92 ust.3 

Rozporządzenia. 

 

2. W przypadku gdy instytucja  nie spełnia wymogów  w zakresie dotyczącym utrzymywania  

specyficznego dla instytucji bufora antycyklicznego podlega ograniczeniom w zakresie wypłat  

zysków.  

 

3. Bank w 2016 roku dokonywał wyliczenia wysokości bufora zabezpieczającego oraz specyficznego dla 

instytucji bufora antycyklicznego  na docelowo ustalonym poziomie 2,5 % łącznej kwoty ekspozycji na 

ryzyko zgodnie z art. 92 ust.3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

 

Wymóg kapitałowy na  utrzymanie  bufora  zabezpieczającego wg stanu na 31.12.2016 roku wynosił  

3.428.454,52 złotych. 

Łączna kwota ekspozycji  na ryzyko obliczona wg art.92 ust.3 rozporządzenia nr 575/2013 na 

31.12.2016 roku stanowiła 137.138.181,00 złotych x 2,5% = 3.428.454,52 złotych. 

 

Wymóg  kapitałowy  na utrzymanie specyficznego dla instytucji bufora  antycyklicznego  wg stanu  

na  31.12.2016 roku stanowił  3.428.454,52 zł. 

 

Wymóg kapitałowy  na utrzymanie buforów kapitałowych wg stanu na 31.12.2016 roku stanowił   

łącznie 6.856.909,04 złotych. 
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Współczynniki kapitałowe wg stanu na 31.12.2015 roku po uwzględnieniu buforów kapitałowych  

stanowiły: 

1. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I       -    35,96 %. 

  (51.787.110,38 zł x100 /143.995.090,14 zł). 

2. Współczynnik kapitału Tier I                                -    35,96 % 

  (51.787.110,38 zł x100 /143.995.090,14 zł). 

3. Łączny współczynnik kapitałowy                         -      35,96 % 

  (51.787.110,38 zł x100 /143.995.090,14 zł). 

 

Ujawnienia informacji na temat bufora antycyklicznego 

 
Kwota specyficznego dla instytucji bufora antycyklicznego 

1 Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 137.138.131,00 zł 

2 Specyficzny dla instytucji wskaźnik bufora antycyklicznego 2,5% 

3 Wymóg w zakresie specyficznego dla instytucji bufora antycyklicznego 3.428.454,52 zł 

 

 

VIII. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego - informacje dotyczące 

ekspozycji Banku na ryzyko kredytowe i ryzyko rozmycia 

(art. 442 Rozporządzenia CRR) 

Ryzyko kredytowe – jest to ryzyko nie wywiązania się kontrahenta Banku z obowiązku  zwrotu  

udzielonych  kontrahentowi  przez Bank należności. Ryzyko to wpływa  w sposób najbardziej istotny  

na działalność Banku, ponieważ  niespłacenie udzielonych  należności wiąże się  z poniesieniem przez  

Bank ewentualnych dużych strat. 

     

Definicja pozycji przeterminowanych i o utraconej jakości 

 
Należności zagrożone ( z rozpoznaną utratą wartości) są to należności zaklasyfikowane do grupy 

podwyższonego ryzyka:  poniżej standardu, wątpliwej i straconej, o których mowa w Rozporządzeniu 

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

dnia16.12.2008 roku (z późn. zm.).  

Dla celów rachunkowości Bank Spółdzielczy w Grójcu jako ekspozycje  przeterminowane uznaje każdą 

należność z tytułu kapitału i/lub odsetek nie spłaconą w terminie. 

 

Opis strategii przyjętych w celu określenia korekt z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka 

kredytowego 

 

1. Opis stosowanego podejścia i metod przyjętych do ustalania rezerw celowych, zgodnych z 

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008r. , zawarty jest w „ Zasadach 

klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków 

w Banku Spółdzielczym w Grójcu”. 

 

2. Bank  klasyfikuje ekspozycje kredytowe na podstawie: 

1) kryterium terminowości spłaty kapitału lub odsetek; 

2) dwóch niezależnych od siebie kryteriów: 

a) terminowości spłat kapitału lub odsetek, 

b) sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika. 

 

3. Przy ustalaniu skali ryzyka obciążającego ekspozycje kredytowe Bank wykorzystuje dwa niezależne 

od siebie kryteria: 

1) kryterium terminowości spłaty kapitału lub odsetek; 

2) kryterium oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika. 
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4. Kryterium terminowości spłaty kapitału lub odsetek jako jedyne stosuje się wyłącznie do: 

1) ekspozycji kredytowych wobec Skarbu  Państwa; 

2) ekspozycji kredytowych wobec osób fizycznych, udzielonych na cele niezwiązane z 

działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego. 

5. W doniesieniu do pozostałych ekspozycji kredytowych stosuje się dwa niezależne od siebie kryteria: 

1) terminowości spłat kapitału lub odsetek; 

2) sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika. 

6. Przeglądów i klasyfikacji ekspozycji kredytowych, przeglądu i aktualizacji wartości zabezpieczeń 

dokonuje się co najmniej raz na koniec każdego kwartału.  

7. Kryterium sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika stosuje się co najmniej raz na rok – na koniec 

dowolnego kwartału, w przypadku ekspozycji kredytowych spełniających łącznie następujące 

warunki:  

1) ekspozycja jest zaklasyfikowana do kategorii „normalne”; 

2) kwota ekspozycji łącznie z innymi ekspozycjami Banku wobec tego podmiotu nie przekracza 

równowartości w złotych kwoty 1 mln euro, obliczonej według kursu średniego ustalonego 

przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień dokonywania klasyfikacji; 

3) kwota ekspozycji łącznie z innymi ekspozycjami Banku wobec tego podmiotu nie przekracza 

10% uznanego kapitału Banku. 

 

Całkowita kwota ekspozycji po rozliczeniu równoważących się transakcji i bez 

uwzględnienia skutków ograniczenia ryzyka kredytowego wg stanu na 31.12.2016 r.  

a także średnia kwota ekspozycji w danym okresie z podziałem na różne kategorie 

ekspozycji: 
 

Lp. Kategorie ekspozycji 

 

Każdą ekspozycję klasyfikuje się do jednej  

z następujących kategorii ekspozycji:       

Wartość  kategorii 

ekspozycji w złotych  

wg stanu na  

31.12.2016r. 

 

Średnia wartość 

kategorii ekspozycji   

w złotych w okresie  

od 31.12.2015r.  

do 31.12.2016r. 

1 2 3 4 

1. Ekspozycje  wobec rządów lub  banków 

centralnych 

 

4.819.409,61 

 

4.764.310,76 

2.  Ekspozycje  wobec samorządów regionalnych lub  

władz lokalnych 

 

3.000.000,00 

 

4.800.000,00 

3. Ekspozycje wobec  podmiotów sektora publicznego 1.524.351,27 635.559,52 

4. Ekspozycje  wobec wielostronnych banków 

rozwoju 

0,00 0,00 

5. Ekspozycje wobec organizacji międzynarodowych 0,00 0,00 

6. Ekspozycje  wobec instytucji 71.225.876,05 66.701.026,87 

7. Ekspozycje  wobec przedsiębiorstw 53.926.255,49 53.141.692,34 

8. Ekspozycje detaliczne 0,00 0,00 

9. Ekspozycje  zabezpieczone hipotekami na 

nieruchomościach 

 

74.219.138,87 

 

77.279.772,18 

10. Ekspozycje , których dotyczy  niewykonanie 

zobowiązania 

 

0,00 

 

1.291.383,32 

11. Ekspozycje  związane ze szczególnie  wysokim 

ryzykiem 

  

12. Ekspozycje  w postaci obligacji zabezpieczonych 0,00 0,00 

13. Pozycje s stanowiące  pozycje sekurytyzacyjne 0,00 0,00 

14. Ekspozycje  wobec instytucji i  przedsiębiorstw 

posiadających  krótkoterminową  ocenę kredytową  

0,00 0,00 

15. Ekspozycje w postaci jednostek  uczestnictwa lub 

udziałów  w przedsiębiorstwach zbiorowego 

inwestowania 

0,00 0,00 

 

16. Ekspozycje kapitałowe 3.827.025,89 3.833.409,05 

17. Inne pozycje 9.346.715,23 9.491.543,39 

                                                             RAZEM 221.888.772,41 221.938.697,44 
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Wartość ekspozycji  wg stanu na 31.12.2016 roku stanowiła 221.888.772,41 złotych. 

Średnia wartość ekspozycji w 2016 roku  stanowiła 221.938.697,44 złotych. 

 

 

Rozkład geograficzny ekspozycji w podziale na obszary ważne pod względem istotnych 

kategorii ekspozycji wraz z dodatkowymi szczegółowymi podziałami w stosownych 

przypadkach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank wg stanu na 31.12.2016 roku zaangażowany był według ryzyka koncentracji geograficznej w: 

88,20%  z ekspozycjami kredytowymi w powiat grójecki, 

10,21%  z ekspozycjami kredytowymi w pozostałe powiaty wojew. mazowieckiego, 

1,59% z ekspozycjami kredytowymi w powiat rawski.  

Limity koncentracji geograficznej wg stanu na 31.12.2016 r. nie zostały przekroczone. 

Istotny region geograficzny wg stanu na 31.12.2016 r., który stanowi przynajmniej 30% łącznej kwoty 

ekspozycji kredytowej to powiat grójecki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 

zaangażowania w 

złotych 

na 31.12.2016r. 

 

Limit koncentracji 

geograficznej w 

odniesieniu do wartości 

uznanego kapitału wg 

stanu na 01.01.2016r. 

Realizacja 

limitu 

1. Powiat grójecki 116.579.964,42 315,00% 234,44% 

2. Powiat rawski 2.099.629,96 10,00% 4,22% 

3. Powiat tomaszowski 0,00 0,00% 0,00% 

4 . Pozostałe powiaty wchodzące 

do woj. mazowieckiego 

13.489.234,75 35,00% 27,13% 

 Ogółem ekspozycje kredytowe 

wg koncentracji geograficznej. 

132.168.829,13 360,00% 265,79% 
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Rozkład ekspozycji w zależności od branży lub typu kontrahenta z podziałem na kategorie 

ekspozycji, w tym określenie ekspozycji wobec MŚP, wraz z dodatkowymi szczegółowymi  

podziałami w stosownych przypadkach 
          (w złotych) 

 
Lp. 

Kategoria ekspozycji 
Sektor 

finansowy 
 

Sektor 
rządowy i 
budżetowy 

Sektor niefinansowy 
Pozostałe 

Ogółem  w tym MŚP 

1. 
Ekspozycje wobec rządów 
centralnych lub banków 
centralnych 

4.819.409,61 - - - - 

2. 
Ekspozycje wobec 
samorządów regionalnych lub 
władz lokalnych 

- 3.000.000,00 - - - 

3. 
Ekspozycje wobec podmiotów 
sektora publicznego 

- - 1.524.351,27 - - 

4. 
Ekspozycje wobec 
wielostronnych banków 
rozwoju 

- - - - - 

5. 
Ekspozycje wobec organizacji 
międzynarodowych 

- - - - - 

6. Ekspozycje wobec instytucji 71.225.876,05 - - - - 

7. 
Ekspozycje wobec 
przedsiębiorstw 

- - 53.926.255,49 52.763.221,27 - 

8. Ekspozycje detaliczne - - - - - 

9. 
Ekspozycje zabezpieczone 
hipotekami na 
nieruchomościach 

- - 74.219.138,87 74.219.138,87 - 

10. 
Ekspozycje, których dotyczy 
niewykonanie zobowiązania 

- - - - - 

11. 
Ekspozycje związane ze 
szczególnie wysokim 
ryzykiem 

- - - - - 

12. 
Ekspozycje w postaci obligacji 
zabezpieczonych 

- - - - - 

13. 

Ekspozycje z tytułu należności 
od instytucji i przedsiębiorstw 
posiadających 
krótkoterminową ocenę 
kredytową 

- - - - - 

14. 
Ekspozycje związane z 
przedsiębiorstwami 
zbiorowego inwestowania 

- - - - - 

15. Ekspozycje kapitałowe 3.827.025,89     

16. Inne pozycje - - - - 9.346.715,23 

 R a z e m :  
79.872.311,55 3.000.000,00 129.669.745,63 126.982.360,14 9.346.715,23 
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Zestawienie rezydualnych terminów zapadalności dla wszystkich ekspozycji z podziałem na 

kategorie ekspozycji wraz z dodatkowymi szczegółowymi podziałami w stosownych przypadkach 
           (w złotych) 

Kategoria 
ekspozycji 

Do 1 roku  Do 1 do 2  lat  Od 2 do 5 lat Od 5 do 10 lat  Powyżej 10 do 

20 lat 

Powyżej 20 

Ekspozycje wobec 

rządów centralnych 

lub banków 

centralnych 

4.819.409,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ekspozycje wobec 
samorządów 

regionalnych lub 

władz lokalnych 

0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ekspozycje wobec 

podmiotów sektora 

publicznego 

1.524.351,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ekspozycje wobec 

wielostronnych 

banków rozwoju 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ekspozycje wobec 

organizacji 
międzynarodowych 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ekspozycje wobec 
instytucji 

71.225.876,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ekspozycje wobec 

przedsiębiorstw 
35.307.000,43 10.374.376,54 4.543.306,68 2.523.787,24 14.750,38 1.163.034,22 

Ekspozycje 
detaliczne 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ekspozycje 

zabezpieczone 

hipotekami na 

nieruchomościach 

9.648.724,01 9.619.887,16 23.854.138,32 19.711.695,76 10.265.533,62 1.119.160,00 

Ekspozycje, 

których dotyczy 

niewykonanie 

zobowiązania 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ekspozycje 
związane ze 

szczególnie 

wysokim ryzykiem 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ekspozycje w 

postaci obligacji 

zabezpieczonych 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ekspozycje z tytułu 
należności od 
instytucji i 
przedsiębiorstw 
posiadających 
krótkoterminową 
ocenę kredytową 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ekspozycje 

związane z 

przedsiębiorstwami 

zbiorowego 
inwestowania 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ekspozycje 
kapitałowe 

0,00 0,00 906.923,86 804.414,03 0,00 2.115.688,00 

Inne pozycje 3.902.237,50 50.393,83 643.457,72 0,00 0,00 4.750.626,18 

O g ó ł e m :  
126.427.598,87 23.044.657,53 29.947.826,58 23.039.897,03 10.280.284,00 9.148.508,40 
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Podział na istotne branże lub typy kontrahenta 
 

  Według stanu na 31.12.2016 roku należności zagrożone wystąpiły tylko:  

1) w branży rolnictwo  i stanowiły 0,35%, 

2) w pozostałych grupach nie zaliczonych do żadnej z branż  i  stanowiły 17,62%. 

  Ustalone limity ograniczające ryzyko kredytowe w poszczególnych branżach wg stanu na 31.12.2016  

  roku nie zostały przekroczone. 

  Istotne klasy branż wg. stanu na 31.12.2016r., które stanowią przynajmniej 30% łącznej kwoty ekspozycji    

  kredytowych to handel hurtowy i detaliczny.  

 

 

Struktura zaangażowania Banku wobec sektora niefinansowego w podziale na typ kontrahenta  

wg stanu na dzień 31.12.2016 roku  

 

Zaangażowanie Banku wobec sektora niefinansowego wg stanu na 31.12.2016 roku stanowiło 96,29% 

portfela kredytowego. 

Najwyższe zaangażowanie wg stanu na 31.12.2016 roku wystąpiło  wobec przedsiębiorstw i spółek 

prywatnych oraz spółdzielni i stanowiło 59,23% portfela kredytowego. 

Wobec rolników zaangażowanie Banku stanowiło 21,47% portfela kredytowego, a wobec osób prywatnych 

3,52%. 

Należności zagrożone wystąpiły wg stanu na 31.12.2016 roku u kontrahentów: 

1) Osób prywatnych - stanowiły 0,61% portfela kredytowego sektora niefinansowego; 

2) Rolników - stanowiły 0,07%  portfela kredytowego sektora niefinansowego. 

 

 

Uzgodnienie zmian korekty o szczególne i ogólne ryzyko kredytowe dla ekspozycji o utraconej 

wartości, przedstawione oddzielnie 

 

Stan rezerw celowych według stanu na 31.12.2015 roku wynosił 780.402,69 zł. 

Stan rezerw celowych według stanu na 31.12.2016 roku wynosił 917.189,75 zł. 

Stan rezerw celowych w 2016 roku uległ zwiększeniu o 17,53% i o kwotę 136.787,06 zł. 

Rezerwy na ekspozycje kredytowe zostały utworzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 

dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie zasad tworzenia rezerw związane z działalnością banków (z 

późn.zm.). 

 

 

 

Lp. Typ kontrahenta Wartość  

(w zł) 

Udział  

w portfelu 

kredytowym 

(%) 
1. Przedsiębiorstwa i spółki państwowe 0,00 0,00% 

2. Przedsiębiorstwa i spółki prywatne oraz spółdzielnie 78.290.179,12 59,23% 

 

3. Przedsiębiorcy indywidualni 14.170.769,46 

 

10,72% 

4 Osoby prywatne 4.654.046,35 

 

3,52% 

5. Rolnicy indywidualni 

 

28.370.917,66 

 

21,47% 

6. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych  

 

1.781.078,10 

 

1,35% 

7. Ogółem zaangażowanie w sektorze niefinansowym 

  

127.266.990,69 

 

96,29% 
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IX. Aktywa wolne od obciążeń (art. 443 Rozporządzenia CRR) 
           (w złotych) 

AKTYWA Wartość 

bilansowa 

aktywów 

obciążonych 

Wartość  

godziwa  

aktywów 

obciążonych 

Wartość bilansowa 

aktywów wolnych 

od obciążeń 

Wartość 

godziwa 

aktywów 

wolnych od 

obciążeń 

Aktywa instytucji 

zgłaszającej: 

0,00 0,00 216.237.718,19 0,00 

1.Instrumenty kapitałowe 0,00 0,00 2.115.688,00 0,00 

2.Dłużne papiery   

   wartościowe 

0,00 0,00 5.710.671,22 0,00 

3.Inne aktywa 0,00 0,00 208.411.358,97 0,00 

 

Zabezpieczenia otrzymane Wartość nominalna otrzymanych 

zabezpieczeń lub wyemitowanych 

własnych dłużnych papierów 

wartościowych, które nie mogą 

zostać obciążone 

Wartość godziwa zabezpieczeń lub 

wyemitowanych własnych dłużnych 

papierów wartościowych dostępnych 

do celów obciążeniowych 

Zabezpieczenia otrzymane przez 

instytucję sprawozdającą.  

Inne otrzymane zabezpieczenia 

127.266.990,69  

 

- 

 

 

 

 

X. Korzystanie z ECAI (art. 444 Rozporządzenia CRR) 
 

Bank nie korzysta z ocen wiarygodności kredytowej uznanej zewnętrznej instytucji oceny 

wiarygodności kredytowej (ECAI), z wyjątkiem ocen rządu polskiego niezbędnych dla potrzeb ustalenia 

wag ryzyka dla ekspozycji wobec podmiotów sektora publicznego, ekspozycji wobec samorządów 

regionalnych lub władz lokalnych (jeżeli ekspozycja nie jest denominowana lub finansowana w walucie 

krajowej) oraz ekspozycji wobec instytucji.  

 

 

XI. Ekspozycje na ryzyko rynkowe (art. 445 Rozporządzenia CRR) 

Nie dotyczy. 

 
 

XII. Ryzyko operacyjne (art. 446 Rozporządzenia CRR) 

 

1. Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym obejmuje: 

a) identyfikację, 

b) pomiar, 

c) limitowanie, 

d) monitorowanie, 

e) raportowanie, 

f) redukowanie tego  ryzyka i jest realizowany w sposób ciągły. 

 

2. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego. 

Obliczenia wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego Bank dokonuje przy zastosowaniu 

metody wskaźnika bazowego zgodnie z art. 315-316 Rozporządzenia nr 575/2013 Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) z dnia 26 czerwca 2013r.  
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   Wyliczenie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego zostało przedstawione w tabeli poniżej. 
                                                                                                                                                                        (w złotych)  

 

Lp. 

Pozycje z rachunku zysków i strat zgodnie z 

Rozporządzeniem nr 575/2013r.  

Stan na dzień 

31.12.2013r 

Stan na dzień 

31.12.2014r 

Stan na dzień 

31.12.2015r 

1 Odsetki należne i podobne przychody 11.342.427,28 10.695.636,65 10.344.348,10 

2 Odsetki do zapłaty i podobne opłaty 3.053.515,97 2.937.107,75 1.772.629,44 

 Wynik z tyt. odsetek 8.288.911,31 7.758.528,90 8.571.718,66 

3 

 

 

Przychody z akcji i innych papierów 

wartościowych o stałej / zmiennej stopie dochodu 

0,00 0,00 40.137,60 

4 Należność z tytułu prowizji / opłat 1.487.565,30 1.271.492,22 1.252.037,38 

5 Koszty z tytułu prowizji / opłat 143.624,51 65.038,70 31.848,60 

 Wynik z tytułu prowizji / opłat 1.343.940,79 1.206.453,52 1.220.188,78 

6 Zysk netto lub strata netto z operacji finansowych 0,00 1.250,00 0,00 

7 Pozostałe przychody operacyjne - nie 

uwzględniono przychodów z tytułu otrzymanych 

odszkodowań z tytułu ubezpieczenia. 

26.013,46 24.680,06 40.337,47 

8 Ogółem 9.658.865,56 8.990.912,48 9.872.382,51 

 Średnia wielkość z 3-ch ostatnich lat  9.507.386,85 zł 

 

3. Wymóg kapitałowy w 2016 roku  na  ryzyko operacyjne liczony według metody wskaźnika 

bazowego:   

średnia wielkość z 3-ch ostatnich lat 9.507.386,85 złotych x15% = 1.426.108,04 zł = 1.426.108 zł. 
                                                                                                                                                       

4. Zarejestrowane zdarzenia operacyjne w 2016 roku, przeprowadzone testy warunków skrajnych 

ryzyka operacyjnego, limity wskaźników KRI – nie spowodowały zmaterializowania się strat 

finansowych w Banku. Wg stanu na dzień 31.12.2016r. limity sumy strat w danym rodzaju zdarzeń 

nie zostały przekroczone. 

 
  5.   Bank czyni starania w celu ograniczenia ryzyka operacyjnego poprzez: 

1) transfer ryzyka poprzez ubezpieczenie mienia i wartości pieniężnych, 

2) wzmocnienie mechanizmów kontroli funkcjonalnej o obszarze poprawności pracy w systemie 

ewidencyjno-księgowym (np. kontrola na drugą rękę”) i bieżące wskazywanie pracownikom 

miejsca i przyczyny popełnianych błędów, 

3) szkolenia z zakresu obszaru ryzyka operacyjnego i bezpieczeństwa teleinformatycznego dla 

członków kierownictwa i pracowników Banku, 

4) systematyczne przeglądy, serwis urządzeń (np. systemów alarmowych, przeciwpożarowych, 

grzewczych, monitoringu, bankomatów i sprzętu komputerowego), 

5) plany utrzymania ciągłości działania na wypadek utraty ciągłości krytycznych procesów 

niezbędnych do funkcjonowania Banku. 

 

6. W 2016 w Banku nie wystąpiły zdarzenia, które zgodnie z przyjętymi zasadami ujawniania 

informacji w zakresie ryzyka operacyjnego, generowały straty z tytułu ryzyka operacyjnego mogące 

zagrażać bezpieczeństwu Banku. 

 

 

XIII. Ekspozycje w papierach kapitałowych nieuwzględnionych  

w portfelu handlowym (art. 477 Rozporządzenia CRR) 

 

1. Bank Spółdzielczy w Grójcu do wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania przychodów i kosztów 

stosuje zasady rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz z 

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 01 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości banków. 
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2. W kapitale własnym ujmowane są skutki wyceny instrumentów finansowych zakwalifikowanych 

przez Bank jako dostępne do sprzedaży - wyceniane wg aktualnej wartości godziwej/rynkowej i 

dotyczy tych papierów kapitałowych, które są notowane na rynku regulowanym - w 2016 roku Bank 

Spółdzielczy w Grójcu nie dokonywał przeszacowań, które miałyby wpływ na wielkość funduszy 

własnych. 

 

3. Bank posiada ekspozycje w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym : 

 

1) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży w kwocie 2.115.688,00 zł; 

2) aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności w kwocie 1.700.000,00 zł;  

3) aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - nie występują; 

4) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu w Banku - nie występują; 

5) papiery wartościowe z nieograniczoną zbywalnością, nie znajdujące się w obrocie na rynku   

 regulowanym - nie występują. 

4. Ekspozycje z tytułu instrumentów będących przedmiotem obrotu giełdowego, ekspozycje w 

niepublicznych papierach kapitałowych w wystarczająco zdywersyfikowanych portfelach oraz innych 

ekspozycji - nie występują. 

5. W danym okresie nie wystąpiły zrealizowane zyski lub straty z tytułu sprzedaży i likwidacji w ujęciu 

skumulowanym oraz nie wystąpiła sprzedaż instrumentów kapitałowych. 

6. W 2016 roku nie wystąpiły niezrealizowane zyski lub straty, łączne niezrealizowane zyski lub straty z 

aktualizacji wyceny oraz wszelkie takie kwoty, które byłyby ujęte w funduszach własnych 

podstawowych lub dodatkowych. 

 

 

XIV. Ekspozycje na ryzyko stopy procentowej  

(art. 448 Rozporządzenia CRR) 

 

Charakter ryzyka stopy procentowej i zasadnicze założenia (w tym założenia dotyczące 

przedterminowej spłaty kredytów i zachowania depozytów o nieustalonym terminie 

wymagalności) oraz częstotliwość pomiarów ryzyka stopy procentowej 
 

1. Ryzyko stopy procentowej jest to ryzyko wynikające z narażenia aktualnego i przyszłego wyniku 

finansowego Banku ( głównie wyniku odsetkowego) oraz posiadanych kapitałów (funduszy) na 

niekorzystny wpływ zmian niezależnych od Banku rynkowych stóp procentowych.  

W ramach ryzyka stopy procentowej Bank analizuje: 

 

1) Ryzyko przeszacowania, które wyraża się w zagrożeniu przychodów Banku, przede wszystkim 

odsetkowych, w sytuacji niekorzystnych zmian stóp procentowych lub istotnej zmiany struktury 

przeszacowania pozycji w bilansie, powodującej zmiany w wyniku  z tytułu odsetek. 

 

2) Ryzyko bazowe, wynikające z nierównomiernych zmian stóp procentowych instrumentów 

generujących przychody i koszty odsetkowe, które te instrumenty mają jednocześnie  te same 

okresy przeszacowania. 

 

3) Ryzykiem krzywej dochodowości polegające na zmianie relacji pomiędzy stopami procentowymi 

odnoszącymi się  do różnych terminów, a dotyczącymi tego samego indeksu lub rynku. 

 

4) Ryzyko opcji klienta, wynikające z wpisanych w produkty bankowe opcji klienta, które mogą 

być zrealizowane w następstwie zmian stóp procentowych.  

Instrumenty zawierające opcje klienta są na ogół najbardziej typowe dla działalności bankowej 

usytuowanej w portfelu bankowym i obejmują  kredyty dające kredytobiorcy prawo spłaty 

przed terminem części lub całości kredytu oraz różnego typu depozyty, pozwalające 
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deponentom wycofać środki w dowolnym terminie. Opcje klienta są na ogół realizowane, gdy 

stanowi to korzyść dla ich posiadacza i nie jest korzystne dla sprzedającego opcje. 

 

2. Analiza ryzyka opcji klienta obejmuje ocenę zrywalności depozytów oraz ocenę stopnia spłacania 

przed terminów kredytów. 

Jako znaczący poziom wykorzystania opcji klienta uznaje się sytuację, gdy: 

1) zrywalność depozytów przekroczy wysokość zatwierdzonego limitu 10,00% kwoty depozytów 

ogółem; za zerwanie przed terminem wymagalności depozytu terminowego uznaje się przypadek 

wycofania z Banku środków z depozytu w terminie krótszym niż wynikający z okresu pierwotnie 

deklarowanego; nie dotyczy to depozytów terminowych zrywanych przed terminem, gdy od 

odnowienia lub założenia depozytu nie minęło 7 dni, 

2) łączna kwota kredytów spłacanych przed terminem przekroczy wysokość zatwierdzonego limitu 

10,00% kwoty kredytów regularnych; za przedterminową spłatę kredytu uznaje się przypadek, gdy 

kwota spłacana przed terminem wynosi co najmniej 5.000,00 złotych i jednocześnie wyprzedzenie 

w stosunku do ustalonego harmonogramu spłat wynosi co najmniej 30 dni. 

Jeżeli wskaźnik zrywalności depozytów lub przedpłaconych kredytów przekroczy znaczący poziom 

określony w pkt.1) lub 2), Bank wylicza straty z tytułu opcji klienta zgodnie z „Zasadami zarządzania 

ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Grójcu”. 

 

3. Pomiar ryzyka stopy procentowej obejmuje wszystkie oprocentowane pozycje bilansowe i 

pozabilansowe (pozycje pozabilansowe włączone są do pomiaru w przypadku gdy udział zobowiązań 

pozabilansowych  

z tytułu niewykorzystanych linii kredytowych przekroczy wysokość zatwierdzonego limitu % 

aktywów oprocentowanych) zarządzane przez jednostki i komórki organizacyjne Banku. 

 

4. Bank w 2016r. do pomiaru stopnia narażenia  na ryzyko stopy procentowej stosował: 

1) lukę przeszacowania,  

2) metodę wyniku odsetkowego, 

3) metodę zmian wartości ekonomicznej Banku wykorzystującą metodę duration, 

4) analizę wskaźników ekonomicznych związanych z ryzykiem stopy procentowej.  

 

5. Pomiar ryzyka i przeprowadzanie testów warunków skrajnych odbywa się w cyklach miesięcznych i 

jest prezentowany na posiedzeniach Zarządu Banku w cyklach miesięcznych oraz na posiedzeniach 

Rady Nadzorczej w cyklach kwartalnych. 

 

Wahania w zakresie zysku, wartości gospodarczej lub innego stosowanego wskaźnika 

używanego przez kierownictwo instytucji do oceny skutków szokowych wzrostów lub 

spadków stóp procentowych zgodnie z metodą pomiaru ryzyka stopy procentowej stosowaną 

przez kierownictwo instytucji, z podziałem na poszczególne waluty 
 

1. Bank wyznacza limit maksymalnej dopuszczalnej zmiany wyniku odsetkowego na skutek 

występującego niedopasowania pomiędzy aktywami i pasywami wrażliwymi na zmiany stóp 

procentowych w przedziałach przeszacowania do 12 miesięcy włącznie, przy założeniu szokowej 

zmiany oprocentowania o 200 punktów bazowych, przy uwzględnieniu ryzyka przeszacowania i 

ryzyka bazowego łącznie. Bank bada wysoką zmianę stóp procentowych i wpływ tej zmiany na wynik 

finansowy. 

Zmianę wyniku odsetkowego wyznacza się jako iloczyn wielkości luki w danym przedziale 

przeszacowania oraz założonej skali zmiany stopy procentowej z jednoczesnym uwzględnieniem czasu 

trwania danej luki. Suma zmian w wyniku odsetkowym w poszczególnych przedziałach do 12 miesięcy 

oznacza możliwą zmianę wyniku odsetkowego w skali 12 miesięcy. 

 

2. Symulacja przeprowadzona dla aktywów i pasywów oprocentowanych na dzień 31.12.2016r. 

wykazała, że wielkość potencjalnej zmiany wyniku odsetkowego w okresie najbliższych 12 miesięcy 

uwzględniając jednocześnie ryzyko przeszacowania oraz ryzyko bazowe, a więc nierównomierne 



 

 

 

45 

zmiany oprocentowania aktywów i pasywów w Banku przy założonej zmianie rynkowych stop 

procentowych o 200 punków bazowych, wyniosłaby 3.017.759,43 zł, tj. 5,83% uznanego kapitału 

Banku. 

 

3. Zmiana wyniku odsetkowego w wyniku nagłej i nieoczekiwanej zmiany poziomu stóp procentowych o 

200 punktów bazowych w wyniku analizy przeprowadzonej na dzień 31.12.2016r. w Banku  nie 

spowodowałaby obniżenia wyniku odsetkowego ponad 20% funduszy własnych (art.98 ust.5 

Dyrektywy 2013/36/UE). 

 

 

XV. Ekspozycje na pozycje sekurytyzacyjne (art. 449 Rozporządzenia 

CRR) 

 
 Na dzień 31.12.2016 r. Bank nie posiadał ekspozycji na pozycje sekurytyzacyjne. 

 

 

XVI. Polityka w zakresie wynagrodzeń 

(art. 450 Rozporządzenia CRR) 

 

 W 2016 roku w Banku obowiązywały następujące procedury w ramach wynagrodzeń: 

1) „Polityka wynagradzania” przyjęta Uchwałą Zarządu Nr 234/2016 w dniu 24.06.2016r.  

i zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 149/2016 w dniu 24.06.2016r. 

2) „Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze  

w Banku w 2016 roku” zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 55/2016 w dniu 

11.02.2016r., 

3) Regulamin wynagradzania członków Zarządu i Głównego Księgowego Banku 

Spółdzielczego w Grójcu” przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 429/2016 w dniu 21.12.2016r.  

i zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 264/2016 w dniu 21.12.2016r., 

4) „Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grójcu  

w 2016 roku” zatwierdzona przez Zebranie Przedstawicieli Uchwałą Nr 22/2016 w dniu 

28.06.2016r., 

5) „Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grójcu na 2016 rok”  

zatwierdzony przez Zebranie Przedstawicieli Uchwałą Nr 23/2016 w dniu 28.06.2016r., 

6) „Regulamin wynagradzania pracowników Banku Spółdzielczego w Grójcu” przyjęty 

Uchwałą Zarządu Nr 454/2016 w dniu 21.12.2016r.  

Stosunek stałych składników wynagrodzenia w Banku Spółdzielczym w Grójcu do składników 

zmiennych nie przekracza 100%. 

Indywidualna premia uznaniowa (zmienny składnik wynagrodzenia) nie mógł przekroczyć 

100% wynagrodzenia zasadniczego. 

Zmienne składniki wynagrodzenia były przyznawane jako wielkość do wypłaty w danym roku 

obrachunkowym jako wielkość odroczona. 
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Łączna kwota zmiennych składników wynagrodzenia osób mających istotny wpływ na profil 

ryzyka  mogła być równa lub niższa niż 60% wynagrodzenia zasadniczego. 

Odroczeniu podlega kwota zmiennych składników wynagrodzenia przekraczająca 60% 

wynagrodzenia zasadniczego. 

Przyznanie i wypłata zmiennych składników wynagrodzenia następuje po uprzedniej ocenie 

efektów pracy osób posiadających istotny wpływ na profil ryzyka. 

 

Oceny efektów pracy dokonywała co kwartał Rada Nadzorcza Banku. Rada Nadzorcza Banku 

Spółdzielczego w Grójcu w 2016 roku dokonała czterech ocen efektów pracy Banku. 

 

Kryteria brane przez Radę Nadzorczą do oceny efektów pracy osób zajmujących stanowiska 

kierownicze w Banku i osób posiadających istotny wpływ na profil ryzyka Banku to: kryteria 

finansowe efektów pracy za dany kwartał kalendarzowy w porównaniu do wielkości 

planowanych, w porównaniu do strategii Banku, w porównaniu do wielkości zrealizowanych  

i średniej wielkości z 3 ostatnich lat. 

 

W 2016 roku Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Grójcu do oceny efektów pracy brała: 

a) kryteria finansowe takie jak: 

1) zysk netto, 

2) wskaźnik ROA, 

3) wskaźnik ROE, 

4) jakość portfela kredytowego, 

5) współczynniki kapitałowe, 

6) bufory kapitałowe, 

7) nadzorcze współczynniki kapitałowe, 

8) dźwignia finansowa, 

b) kryteria niefinansowe takie jak: 

1) ocena kwalifikacji, 

2) ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, 

3) ocena realizacji zaleceń pokontrolnych, 

4) ocena BION dokonana przez KNF, 

5) ocena funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem, 

6) uzyskanie absolutorium z wykonania obowiązków i zadań za dany rok obrachunkowy. 

 

W Banku Spółdzielczym w Grójcu w 2016 roku nie działała komisja ds. wynagrodzeń. 

Zadania komisji ds. wynagrodzeń w 2016 roku wykonywała Rada Nadzorcza Banku. 

Rada Nadzorcza Banku w 2016 roku nie korzystała także z usług konsultantów zewnętrznych 

przy ustalaniu polityki w zakresie wynagradzania. 

 

Zmienne składniki wynagrodzenia w 2016 roku wypacane były w formie pieniężnej. 

W 2016 roku poza zmiennymi składnikami wynagrodzenia nie były wypłacane inne 

świadczenia niepieniężne. 

Bank w 2016 roku nie dokonywał podziału wynagrodzeń na poszczególne obszary działalności. 

Cały obszar działalności Banku Spółdzielczego w Grójcu stanowił jedną zintegrowaną całość. 

Wynagrodzenia stałe brutto w 2016 roku wynosiły 706.433,00 zł. 

Wynagrodzenia zmienne brutto w 2016 roku wynosiły 201.500,00 zł. 
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XVII. Dźwignia finansowa (art. 451 Rozporządzenia CRR) 

1. Wskaźnik dźwigni jest uzupełnieniem  miar adekwatności kapitałowej.   

Bank oblicza wskaźnik dźwigni finansowej zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji 

(UE) 2015/62 z dnia 10 października 2014r. zmieniającym rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni. 

 

Miara kapitału Tier I wg stanu na 31.12.2016r. wynosi 51.787.110,38 zł. 

Miara ekspozycji wg stanu na 31.12.2016r. wynosi 218.738.964,00 zł z tego: 

216.455.278,00 zł – suma aktywów z pominięciem wartości niematerialnych i prawnych,  

    2.283.686,00 zł – suma pozycji pozabilansowych wyrażona jako odsetek wartości nominalnej  

                                   ekspozycji. 

Wskaźnik dźwigni finansowej wg stanu na 31.12.016r. wynosi 23,68%. 

 

2. Bank określił wielkość wskaźnika dźwigni finansowej na poziomie minimum 3% w „Strategii 

zarządzania i planowania kapitałowego w Banku Spółdzielczym w Grójcu”.  

3. Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej Bank klasyfikuje do ryzyk nieistotnych, zarządzanie tym 

rodzajem ryzyka odbywa się w ramach ryzyka kapitałowego. 

4. Wskaźnik dźwigni finansowej stanowi element informacji zarządczej i jest monitorowany  

w cyklach miesięcznych.    

 

 

XVIII. Stosowanie technik ograniczenia ryzyka kredytowego  

(art. 453 Rozporządzenia CRR)  

W 2016 roku Bank nie stosował technik ograniczenia ryzyka kredytowego. 

 

 

Zasady i procedury dotyczące kompensowania pozycji bilansowych  

i pozabilansowych oraz zakres w jakim dana jednostka takie 

kompensowanie wykorzystuje 
 

Bank Spółdzielczy w Grójcu nie stosuje kompensowania pozycji bilansowych i pozabilansowych. 

Zasady i procedury dotyczące wyceny zabezpieczeń i zarządzania nimi 

1. Bank Spółdzielczy w Grójcu przyjmuje zabezpieczenia, które mają być źródłem spłaty kredytu  

w przypadku gdy klient utracił zdolność do samodzielnej obsługi zadłużenia. Jakość i skuteczność 

zabezpieczenia spłaty kredytu nie zastępuje konieczności posiadania przez klienta zdolności 

kredytowej. 

2. Wartość oraz adekwatność przyjętych zabezpieczeń spłaty kredytów jest przez Bank oceniana 

poprzez: ich stopień płynności, długoterminową stabilność wartości, czas zbycia zabezpieczenia. 

3. Wycena zabezpieczeń dokonywana jest w momencie ich przyjmowania, natomiast w trakcie 

trwania okresu kredytowania Bank dokonuje aktualizacji wyceny przyjętych zabezpieczeń. 

4. Zasady i procedury dotyczące wyceny zabezpieczeń i zarzadzania nimi Bank określił w: „Zasadach 

zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku Spółdzielczym w Grójcu” i „Zasadach (Polityce) 

zarządzania ryzykiem portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie w Banku 

Spółdzielczym w Grójcu”.  
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Opis głównych rodzajów zabezpieczeń przyjętych przez Bank 

1. Rodzaje zabezpieczeń stosowanych przez Bank ujęte są w „Instrukcji prawnych form zabezpieczeń 

wierzytelności Banku Spółdzielczego w Grójcu”. 

2. Bank w 2016 roku stosował następujące rodzaje zabezpieczeń: 

1) weksel własny in blanco; 

2) poręczenie wekslowe (awal); 

3) poręczenie cywilne; 

4) przelew (cesję) wierzytelności; 

5) przewłaszczenie na zabezpieczenie; 

6) zastaw rejestrowy; 

7) blokadę środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych; 

8) hipotekę; 

9) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w akcie notarialnym. 

 

  Ekspozycje kredytowe wg rodzajów zabezpieczeń na dzień 31.12.2016 roku. 
 

Lp. Rodzaj zabezpieczenia Kwota zaangażowania 

na 31.12.2016r 

w złotych 

1 2 3 
1 Weksel własny i poręczenie wekslowe 14.489.366,14 

2 Poręczenie cywilne 6.936.624,60 

3 Zastaw rejestrowy 17.022.076,14 

4 Hipoteka na nieruchomości mieszkalnej 1.867.076,50 

6 Hipoteka  pozostała 90.279.030,06 

7 Blokada lokaty 17.163,83 

8 Pełnomocnictwo/cesja z rachunku bieżącego 1.345.727,15 

9 Cesja wierzytelności z umów handlowych 211.764,71 

10 Pozostałe zabezpieczenia 0,00 
Ogółem  zabezpieczenia  ekspozycji kredytowych  132.168.829,13 

 

 

Główne rodzaje gwarantów i kontrahentów kredytowych instrumentów 

pochodnych oraz ich wiarygodność kredytowa 

Bank nie dokonuje transakcji na instrumentach pochodnych. 

Informacje na temat koncentracji ryzyka rynkowego lub kredytowego 

w ramach podjętych działań w zakresie ograniczenia ryzyka kredytowego 

Bank w ramach podjętych działań w zakresie ograniczenia ryzyka kredytowego stosuje m.in.: 

dywersyfikację portfela kredytowego, dywersyfikację zabezpieczeń, ustala limity ograniczające 

poziom ryzyka.  

Przyjęte rodzaje limitów oraz ich wysokość zatwierdza Zarząd i Rada Nadzorcza Banku. 

 

W 2016 roku w Banku obowiązywał system limitów ograniczających ryzyko kredytowe,  

w szczególności: 

1) Limity wynikające z Rozporządzenia nr 575/2013 (łączny współczynnik kapitałowy, 

współczynnik kapitału podstawowego Tier I, współczynnik kapitału Tier I, o których mowa w 

art. 92 Rozporządzenia; limity dużych ekspozycji,  o których mowa w art. 395 

Rozporządzenia), 
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2) Limit wynikający z ustawy Prawo bankowe (limit sumy kredytów, pożyczek pieniężnych, 

gwarancji bankowych i poręczeń, o których mowa art.79a w ust.1,3,4 pkt.2 ustawy Prawo 

bankowe), 

3) Limit wynikający ze statutu Banku (limit indywidualnie istotnej ekspozycji), 

4) Limity określające apetyt na ryzyko (m.in. limit udziału kredytów zagrożonych w portfelu 

kredytowym, limit udziału zagrożonych ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie  

w portfelu ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie ogółem, limit udziału rezerw 

celowych w należnościach zagrożonych od podmiotów sektora niefinansowego i instytucji 

rządowych lub samorządowych),  

5) Limity koncentracji zaangażowań, w tym: 

- limit koncentracji grup (segmentów) klientów, w tym sektorów gospodarki, 

- limit koncentracji w ten sam rodzaj lub dostawcę zabezpieczenia, 

- limit koncentracji w ten sam region geograficzny, 

6) Pozostałe limity monitorujące realizację: Zasad polityki kredytowej, Zasad (Polityki) 

zarzadzania ryzykiem portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, Zasad 

(Polityki) zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. 

 

 

XIX. Inne istotne informacje 

 

Ryzyko płynności 

 
1. Rola i zakres odpowiedzialności jednostek biznesowych oraz komitetów zaangażowanych  

w zarządzanie ryzykiem płynności finansowej. 

 
Za obszar ryzyka płynności w Banku odpowiadają: 

1) Prezes Zarządu w zakresie nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem istotnym w Banku w tym 

ryzykiem płynności. 

2) Członek Zarządu ds. finansowych w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem finansowym Banku, 

w tym nad zapewnieniem płynności. 

 

W procesie zarządzania ryzykiem płynności w Banku uczestniczą: 

1. Rada Nadzorcza – która: 

1) w ramach pełnionego nadzoru dokonuje okresowej oceny i nadzoruje wszystkie aspekty polityki 

zarządzania ryzykiem płynności w Banku; 

2) zatwierdza cele strategiczne w zarządzaniu ryzykiem płynności, zawarte w obowiązującej w 

Banku strategii zarządzania ryzykiem; 

3) ocenia adekwatność i skuteczność systemu zarządzania ryzykiem płynności na podstawie 

okresowej, syntetycznej informacji na temat poziomu ryzyka, na jakie narażony jest Bank. 

2. Zarząd: 

1) zapewnia skuteczne działanie systemu zarządzania ryzykiem płynności; 

2) zatwierdza zasady zarządzania ryzykiem płynności; 

3) wyznacza osoby odpowiedzialne za opracowanie, wprowadzenie i aktualizację zasad, 

o których mowa w pkt 2; 

4) odpowiada za utrzymanie ryzyka płynności na poziomie nie przekraczającym poziomu 

akceptowalnego przez Radę Nadzorczą wyrażonego apetytem i tolerancją na ryzyko. 

3. ZZAPiR który:  

1) opiniuje Zasady zarządzania ryzykiem płynności finansowej w Banku; 

2) opiniuje dokumentację obejmującą pomiar, limitowanie, monitorowanie ryzyka płynności; 

3) identyfikuje potrzeby zmian w polityce płynnościowej Banku; 

4) ocenia poziom ryzyka płynności Banku i wydaje opinie Zarządowi. 

4. Specjalista ds. analiz i ryzyk bankowych – będące komórką monitorującą ryzyko płynności, która 

podlega Prezesowi Zarządu Banku, wykonujące zadania związane z: 
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1) okresowym weryfikowaniem i aktualizowaniem Zasad zarządzania ryzykiem płynności 

finansowej w Banku  oraz przygotowywaniem propozycji zmian procedury dla Zarządu, w tym 

weryfikowaniem i aktualizowaniem metod pomiaru ryzyka płynności oraz poziomu limitów; 

2) zapewnieniem zgodności w/w. procedury ze strategią działania Banku i strategią zarządzania 

ryzykiem; 

3) proponowaniem wysokości przyjętych limitów; 

4) dokonywaniem pomiaru i monitorowaniem poziomu ryzyka, w tym płynności średnio  

i długoterminowej, przeprowadzaniem testów warunków skrajnych, pogłębioną analizą 

płynności długoterminowej; 

5) analizą wskaźników służących ocenie poziomu ryzyka płynności; 

6) monitorowaniem stopnia wykorzystania limitów; 

7) wyznaczaniem nadzorczych miar płynności oraz wskaźników LCR i wewnętrznego NSFR; 

8) oceną nowych produktów bankowych w zakresie potencjalnego wpływu na ryzyko płynności, 

9) opracowywaniem scenariuszy sytuacji kryzysowych; 

10) opracowywaniem propozycji rekomendacji wydawanych przez Zarząd Banku dla komórki 

zarządzającej mających na celu właściwe kształtowanie poziomu ryzyka płynności Banku; 

11) sporządzaniem raportów dla ZZAPiR, Zarządu i Rady Nadzorczej. 

5. Komórka ds. księgowości i sprawozdawczości – będąca komórką zarządzającą ryzykiem płynności, 

która podlega Członkowi Zarządu ds. finansowych wykonująca zadania związane z: 

1) okresowym weryfikowaniem i aktualizowaniem Zasad zarządzania ryzykiem płynności 

finansowej w Banku oraz przygotowaniem propozycji zmian dla Zarządu, w zakresie 

zarządzania płynnością dzienną, bieżąca i krótkoterminową; 

2) optymalnym zarządzaniem środkami Banku orz wywiązywaniem się Banku z zawartych 

umów, w tym zagospodarowaniem nadwyżek środków; 

6. Pozostałe komórki lub osoby odpowiedzialne za: 

1) kontrolę i utrzymywanie limitów kasowych; 

2) sporządzanie wykazu kredytów do ewentualnej odsprzedaży na potrzeby Planu awaryjnego; 

3) przekazywanie do komórki zarządzającej informacji niezbędnych do sporządzenia prognozy  

przepływów pieniężnych. 

 

2. Sposób pozyskiwania finansowania działalności.  
1. Głównym źródłem finansowania działalności Banku są depozyty podmiotów niefinansowych  

i instytucji rządowych i samorządowych. 

2. Oferta depozytowa Banku kierowana jest do wszystkich działających na rynku podmiotów,  

w szczególności do: 

 podmiotów instytucjonalnych, 

 jednostek samorządu terytorialnego, 

 rolników, 

 osób fizycznych, 

 związków, stowarzyszeń, wspólnot, fundacji itp. 

3. Głównym źródłem finansowania kredytów długoterminowych w Banku jest nadwyżka funduszy 

własnych nad aktywami niepłynnymi oraz osad na najbardziej stabilnych depozytach terminowych 

osób prywatnych. Bank może korzystać także z kredytów w Banku Zrzeszającym. 

 

3. Stopień scentralizowania funkcji skarbowych i funkcji zarządzania płynnością. 
Funkcje skarbowe są to zadania wykonywane przez komórkę zarządzającą w Banku (w rozumieniu 

zapisów zawartych w Zasadach zarządzania ryzykiem płynności finansowej w Banku), tj.  

komórkę organizacyjną lub osoby wykonujące, w ramach obowiązującej w Banku struktury organizacyjnej, 

zadania związane z utrzymaniem bieżącej i krótkoterminowej płynności Banku. Funkcję komórki 

zarządzającej w zakresie płynności wykonuje komórka ds. księgowości i sprawozdawczości. 

Funkcje zarządzania płynnością są to zadania wykonywane przez komórkę monitorującą w Banku  

(w rozumieniu zapisów Zasad zarządzania ryzkiem płynności finansowej w Banku), tj. komórkę 

organizacyjną lub osoby wykonujące, w ramach obowiązującej w Banku struktury organizacyjnej, 
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zadania związane z pomiarem i monitorowaniem ryzyka płynności. Funkcję komórki monitorującej  

w zakresie płynności wykonuje stanowisko ds. analiz i ryzyk bankowych. 

Funkcje skarbowe i funkcje zarządzania płynnością w Banku są w pełni scentralizowane. 

 

4. Zasady funkcjonowania w ramach zrzeszenia.  
Bank Spółdzielczy w Grójcu jest zrzeszony w SGB-Banku S.A. w Poznaniu i jest uczestnikiem 

Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB.  

1) Bank Zrzeszający realizuje następujące zadania: 

 prowadzi rozliczenia pieniężne Banku, 

 zabezpiecza Bank przed ryzykiem związanym z zakłóceniami w realizacji rozliczeń 

międzybankowych, 

 zabezpiecza płynność śróddzienną dla Banku, 

 prowadzi rachunki bieżące dla Banku, 

 udziela w miarę występujących potrzeb kredytów w rachunku bieżącym oraz kredytu 

rewolwingowego Bankowi zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Banku Zrzeszającego, 

 gromadzi nadwyżki środków Banku, 

 prowadzi rachunek rezerwy obowiązkowej. 

2) Bank Spółdzielczy działający w strukturze Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB jest 

zobowiązany jest do zdeponowania i utrzymywania określonej kwoty środków na wyodrębnionym 

rachunku bankowym. 

Bank Spółdzielczy funkcjonując w strukturze Zrzeszenia SGB jest zobowiązany lokować 

nadwyżki środków w Banku Zrzeszającym. 

3) System ochrony – celem funkcjonowania systemu ochrony jest zapewnienie płynności  

i wypłacalności każdego jego uczestnika na zasadach określonych w ustawie o funkcjonowaniu 

banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających  i w umowie systemu ochrony, 

w szczególności przez udzielenie pożyczek, gwarancji i poręczeń na warunkach określonych  

w umowie systemu ochrony. 
 

5. Dodatkowe zabezpieczenia płynności funkcjonujące w zrzeszeniu. 
Bank ma możliwość pozyskania środków z Banku Zrzeszającego w postaci kredytów zaciągniętych na 

utrzymanie płynności tj. kredytu w rachunku bieżącym, kredytu rewolwingowego oraz kredytu 

długoterminowego na finansowanie działalności kredytowej lub inne cele. 

Bank jest uczestnikiem Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB i w sytuacji zaistnienia 

niebezpieczeństwa utraty płynności lub wypłacalności ma możliwość skorzystania z pomocy 

finansowej udzielonej przez Spółdzielnię, w szczególności poprzez: 

 zwolnienie blokady rachunku Minimum Depozytowego (decyzją Zarządu Spółdzielni), 

 udzielenie pomocy z wyodrębnionej części Funduszu Pomocowego (decyzją Zarządu 

Spółdzielni za zgodą Rady Nadzorczej Spółdzielni), 

 złożenie lokaty płynnościowej w wysokości do 8% Minimum Depozytowego (decyzją Zarządu 

Spółdzielni za zgodną Rady Nadzorczej Spółdzielni), 

 złożenie lokaty płynnościowej w wysokości powyżej 8% Minimum Depozytowego (decyzją 

Zarządu Spółdzielni za zgodną Walnego Zgromadzenia Spółdzielni), 

 udzielenie pomocy z pozostałej części Funduszu Pomocowego, zgodnie z Zasadami udzielania 

pomocy finansowej z Funduszu Pomocowego w Systemie Ochrony SGB. 

 

6. Aspekty ryzyka płynności, na które narażony jest Bank. 
Przyczyny, które mogą spowodować narażenie Banku na ryzyko płynności to:  

 niedopasowanie terminów zapadalności aktywów do terminów zapadalności pasywów  

i istnienie niekorzystnej skumulowanej luki płynności w poszczególnych przedziałach, 

 przedterminowe wycofywanie depozytów przez klientów zaburzające prognozy przypływów 

pieniężnych Banku, 

 konieczność pozyskiwania depozytów po wysokim koszcie w sytuacji nagłego 

zapotrzebowania na środki, 
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 nadpłynność, co może mieć negatywne przełożenie na wynik finansowy Banku. 

 

7. Sposób dywersyfikacji źródeł finansowania. 
Bank dywersyfikuje źródła finansowania poprzez: 

 oferowanie produktów depozytowych klientom z różnych sektorów, głównie z sektora 

niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych, 

 monitorowanie limitu dotyczącego depozytów dużych deponentów, 

 różne terminy wymagalności depozytów, 

 różny charakter depozytów: depozyty terminowe i bieżące itp. 

 

8. Techniki ograniczania ryzyka płynności 
Bank w 2016 roku stosował następujące techniki ograniczania ryzyka płynności poprzez: 

 stosowanie limitów ograniczających ryzyko płynności, w tym wewnętrznych limitów systemu 

ochrony, 

 testowanie planu awaryjnego płynności zapewniającego niezakłócone prowadzenie 

działalności w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, 

 lokowanie nadwyżek w aktywa płynne, które mają za zadanie zapewnienie przetrwania  

w sytuacji skrajnej, 

 uczestnictwo w Systemie Ochrony SGB, który zapewnia w uzasadnionych przypadkach pomoc 

płynnościową z Funduszu Pomocowego, 

 utrzymywanie Minimum depozytowego w Banku Zrzeszającym, 

 określanie prognoz nadwyżki z uwzględnieniem dodatkowego bufora płynności, 

 wyniki przeprowadzonego audytu wewnętrznego prze Spółdzielczy System ochrony SGB. 

 

9.  Sposób odzwierciedlenia ryzyka płynności rynku w procesie zarządzania płynnością 

płatniczą. 
Na proces zarządzania płynnością w Banku składają się czynności związane z inwestowaniem 

nadwyżek środków finansowych na lokatach w Banku Zrzeszającym. Lokowanie nadwyżek środków 

wykonywane jest przez komórkę ds. księgowości i sprawozdawczości i uzależnione jest od: 

 planowanych przepływów pieniężnych; 

 prognozy stóp procentowych na rynku międzybankowym; 

 utrzymywania odpowiedniego poziomu nadzorczej normy płynności krótkoterminowej; 

 polityki promowania lokat ustalanej dla banków spółdzielczych przez Bank Zrzeszający. 

Ponadto nadwyżki finansowe Banku inwestowane są bony pieniężne NBP zakupywane  

za pośrednictwem Banku Zrzeszającego.  

Ramowe wytyczne w zakresie sposobu zagospodarowywania nadmiaru środków wyznacza Członek 

Zarządu ds. finansowych. 

 

10. Wykorzystanie wyników testów warunków skrajnych. 
Testy warunków skrajnych ryzyka płynności są wykorzystywane przez Bank w planowaniu 

awaryjnym, wyznaczaniu poziomu limitów, procesie szacowania kapitału wewnętrznego.  

Bank wykonuje testy warunków skrajnych z częstotliwością miesięczną oraz raz w roku sporządza 

testy warunków skrajnych dla zmian w otoczeniu Banku na podstawie prognoz makroekonomicznych  

i mikroekonomicznych otrzymywanych od Banku Zrzeszającego. 

 

11. Wskazanie w jaki sposób plan awaryjny uwzględnia wyniki testów warunków skrajnych.  

Plany awaryjne w zakresie płynności w Banku zostały zintegrowane z testami warunków skrajnych 

poprzez wykorzystywanie testów warunków skrajnych jako scenariuszy uruchamiających awaryjny 

plan płynnościowy. 

 

12. Polityka utrzymania rezerwy płynności. 
1) W celu utrzymywania ryzyka płynności na odpowiednim poziomie oraz sprostania 

zapotrzebowaniom na środki płynne w sytuacjach kryzysowych Bank utrzymuje odpowiednią 
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wielkość aktywów lub dodatkowych źródeł finansowania, które mogą być natychmiast 

wykorzystywane przez Bank jako źródło środków płynnych. 

2) W ramach alternatywnych źródeł finansowania Bank wyróżnia: 

a) sprzedaż wysokopłynnych aktywów lub zaciągnięcie kredytów zabezpieczonych tymi 

aktywami (aktywa nieobciążone); 

b) dodatkowe źródła finansowania w postaci: 

 wykorzystania przyznanych linii kredytowych; 

 sprzedaży innych aktywów, w tym kredytów; 

 pozyskania niezabezpieczonego finansowania z Banku Zrzeszającego; 

 pozyskania pożyczki płynnościowej ze Spółdzielni; 

 przyrostu depozytów. 

3) Do wysokopłynnych aktywów mogą być zaliczane aktywa, które spełniają wszystkie z 

wymienionych warunków: 

a) brak obciążeń; 

b) wysoka jakość kredytowa; 

c) łatwa zbywalność; 

d) brak prawnych, regulacyjnych i operacyjnych przeszkód do wykorzystania aktywów w celu 

pozyskania środków; 

e) sprzedaż aktywa nie oznacza konieczności podejmowania nadzwyczajnych działań. 

4) W celu monitorowania alternatywnych źródeł finansowania Bank prowadzi i na bieżąco aktualizuje 

rejestr aktywów oraz warunków na jakich może być pozyskiwane dodatkowe finansowanie. 

5) Bank utrzymuje aktywa nieobciążone (liczone według wartości bilansowej) na poziomie równym 

lub wyższym od wyznaczonego bufora płynności, przy czym: 

a) podstawowa część bufora płynności odpowiada zabezpieczeniu sytuacji kryzysowej 

utrzymującej się do 7 dni; 

b) uzupełniająca część bufora płynności odpowiada zabezpieczeniu sytuacji kryzysowej 

utrzymującej się powyżej 7 dni. 

 

13. Ograniczenia regulacyjne odnośnie transferu płynności w ramach zrzeszenia. 
Bank ma możliwość pozyskania środków z Banku Zrzeszającego jak również skorzystania ze zwrotnej 

pomocy finansowej z Systemu Ochrony SGB. Transfer płynności w ramach zrzeszenia przedstawiono 

w pkt.8. 

 

14. Częstotliwość i rodzaj sprawozdawczości w zakresie ryzyka płynności. 
1. Raporty z zakresu ryzyka płynności pozwalają Zarządowi i Radzie Nadzorczej na m.in.:  

1) monitorowanie z odpowiednią częstotliwością poziomu ryzyka, w tym przyjętych limitów; 

2) kontrolę realizacji celów strategicznych w zakresie ryzyka płynności; 

3) ocenę skutków podejmowanych decyzji; 

4) podejmowanie odpowiednich działań w celu ograniczania ryzyka. 

  2. System informacji zarządczej z zakresu ryzyka płynności zawiera m.in. dane na temat: 

1) struktury i stabilności źródeł finansowania działalności Banku, ze szczególnym 

uwzględnieniem depozytów; 

2) stopnia niedopasowania terminów płatności pozycji bilansowych i pozabilansowych; 

3) wpływu pozycji pozabilansowych na poziom ryzyka płynności; 

4) analizy wskaźników płynności; 

5) ryzyka związanego z płynnością długoterminową; 

6) wyników testów warunków skrajnych; 

7) stopnia przestrzegania limitów; 

8) maksymalnego okresu (kasowej/bezgotówkowej) obsługi klientów, w przypadku zaistnienia 

utraty lub zagrożenia utraty płynności finansowej. 

 

3. Raporty z zakresu ryzyka płynności przedstawiane są dla Zarządu Banku z częstotliwością  
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miesięczną, dla Rady Nadzorczej z częstotliwością kwartalną. Informacja dzienna w zakresie 

płynności dotyczy: przepływów gotówkowych, kształtowania się nadzorczych miar płynności  

i wskaźnika LCR. 

 

Szczegółowy wykaz i terminy sporządzania informacji zarządczej dla Zarządu i Rady Nadzorczej z 

zakresu ryzyka płynności zawiera załącznik nr 1 do „Instrukcji sporządzania informacji zarządczej 

w Banku Spółdzielczym w Grójcu”. 

 

 

Ryzyko braku zgodności  

 
1. Całokształt zagadnień związanych z identyfikowaniem, oceną, kontrolą, monitorowaniem  

i raportowaniem ryzyka braku zgodności określają „Zasady zarządzania ryzykiem braku 

zgodności w Banku Spółdzielczym w Grójcu” przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 422/2016 z dnia 

25.11.2016r. i zatwierdzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 266/2016 z dnia 21.12.2016r.  

„Zasady zarządzania ryzykiem braku zgodności (…)”  uwzględniają ustalenia zawarte w strategii 

zarządzania ryzykiem oraz polityce zgodności Banku. 

 

2. Ryzyko braku zgodności Bank definiuje jako skutki nieprzestrzegania przez Bank przepisów 

prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez Bank standardów postępowania/ standardów 

rynkowych. 

Ryzyko braku zgodności to ryzyko sankcji prawnych lub regulacyjnych, materialnych strat 

finansowych lub utraty dobrej reputacji, na jakie narażony jest Bank w wyniku nie zastosowania 

się do ustaw, rozporządzeń, przepisów czy przyjętych przez siebie standardów i kodeksów 

postępowania mających zastosowanie w jego działalności.  

 

3. W zarządzaniu ryzykiem braku zgodności Bank przede wszystkim kładzie nacisk na prowadzenie 

działań zgodnych nie tylko z szeroko rozumianymi normami prawnymi (zewnętrznymi  

i wewnętrznymi), lecz również normami, które charakteryzują Bank, jako instytucję zaufania 

publicznego, tj. normami zawartymi m.in. w kodeksach dobrych praktyk. 

 

4. Proces zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku obejmuje: 

1) identyfikację ryzyka; 

2) analizę/ ocenę ryzyka; 

3) kontrolę ryzyka, tj. stosowanie mechanizmów kontrolnych oraz mechanizmów ograniczających  

     ryzyko; 

4) monitorowanie ryzyka; 

5) raportowanie. 

 

5. Niewłaściwe zarządzanie ryzykiem braku zgodności może skutkować naruszeniami compliance, 

które mogą mieć konsekwencje zarówno finansowe, jak i niefinansowe, np. w postaci: 

1) sankcji prawnych bądź regulaminowych; 

2) materialnych strat finansowych; 

3) naruszenia lub utraty reputacji Banku. 

 

6. Ryzyko braku zgodności Bank zaliczył do ryzyk trudnomierzalnych, dla którego nie można 

zbudować ilościowej lub jakościowej miary oddającej w sposób prawidłowy poziom ryzyka. 

 

7. Ryzyko braku zgodności jest ściśle powiązane z ryzykiem operacyjnym, w tym ryzykiem 

prawnym. 

Wymóg kapitałowy na ryzyko braku zgodności jest objęty wymogiem kapitałowym na ryzyko 

operacyjne. 

 

8. Ryzyko braku zgodności stanowi element systemu kontroli wewnętrznej Banku. 
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9. Ryzyko braku zgodności jest poddawane badaniom przez audyt wewnętrzny, zgodnie z zasadami 

określonymi w obowiązujących w Banku regulacjach wewnętrznych w tym zakresie. 

 

10. W procesie zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku uczestniczą: 

1) Rada Nadzorcza, 

2) Zarząd, 

3) Osoba ds. ryzyka braku zgodności, 

4) Wszyscy pracownicy Banku. 

Za całość koordynacji procesu zarządzania w Banku ryzykiem braku zgodności, jak też za nadzór 

nad działaniami osoby ds. ryzyka braku zgodności odpowiada Prezes Zarządu. 

 

11. W celu zidentyfikowania ryzyka braku zgodności osoba ds. ryzyka braku zgodności we współpracy  

z innymi komórkami organizacyjnymi Banku, jak również w oparciu o dostępne źródła informacji  

(m.in. raporty, rejestry, ewidencje tworzone lub prowadzone przez inne komórki organizacyjne 

Banku, rejestr naruszeń compliance, informacje na temat zmian w otoczeniu rynkowym  

i regulacyjnym) określa obszary ryzyka braku zgodności, a następnie identyfikuje w ramach tych 

obszarów spoczywające na Banku obowiązki. 

 

12. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności obejmuje w Banku w szczególności następujące obszary: 

1) przepisy  i regulacje związane z prawem bankowym (w tym procedury udzielania kredytów); 

2) przepisy i regulacje związane z działalnością inwestycyjną; 

3) zasady polityki informacyjnej i obowiązki związane z ujawnianiem informacji; 

4) ochrona danych osobowych; 

5) ochrona konkurencji i konsumentów oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji; 

6) reklama produktów i usług bankowych; 

7) przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym; 

8) tajemnica bankowa, informacje poufne, tajemnica zawodowa, tajemnica przedsiębiorstwa; 

9) przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

10) relacje z klientami; 

11) rozwijanie nowych modeli biznesowych lub tworzenie nowych produktów, w szczególności  

      pod kątem ich zgodności z przepisami prawa; 

12) etyka bankowa (dobre praktyki biznesowe) zgodnie z Kodeksem Etyki Bankowej przyjętym    

      przez  Związek Banków Polskich; 

13) zagadnienia dotyczące konfliktów interesów, darowizn, i podarunków, zachęt, transakcji  

      własnych; 

14) przyjmowanie zgłoszeń naruszeń compliance, postępowania wyjaśniające; 

15) umowy outsourcingowe; 

16) prawo pracy, w tym problematyka związana z mobbingiem i dyskryminacją. 

 

13. Pracownicy Banku oraz członkowie organów Banku przekazują informacje o stwierdzonych 

naruszeniach (w tym: naruszeniach przepisów prawa wewnętrznego lub zewnętrznego lub 

przyjętych przez Bank standardów postępowania, naruszeniach polegających na nieprawidłowym 

działaniu, zaniechaniu działania lub nieetycznym postępowaniu pracowników Banku lub 

członków organów Banku) bez zachowania drogi służbowej tzw. „Zasada Whistleblowing”, na 

bieżąco i bezpośrednio do osoby ds. ryzyka braku zgodności odpowiedzialnej za prowadzenie 

rejestru naruszeń compliance w Banku. 

 

14. Monitorowanie ryzyka braku zgodności odbywało się w Banku w 2016 roku przez pracownika 

komórki ds. samorządowych, pracowniczych i ds. zarządzania ryzykiem braku zgodności.   

Monitorowanie polegało na: 

1) sprawdzaniu zgodności procedur wewnętrznych z przepisami zewnętrznymi, 

2) prowadzeniu przeglądu  procedur wewnętrznych, 
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3) sprawdzaniu w ramach kontroli wewnętrznych bieżących i następnych, audytu 

wewnętrznego, zgodności działania pracowników  poszczególnych komórek i jednostek 

organizacyjnych z procedurami wewnętrznymi. 

 

15. Ocena skutków finansowych ryzyka braku zgodności w 2016 roku została dokonana w ramach 

analizy zdarzeń ryzka operacyjnego. Skutki finansowe ryzyka braku zgodności wg stanu na 

31.12.2016r. stanowiły kwotę 10.185,91 zł, tj. poniżej 10% wymogu kapitałowego na ryzyko 

operacyjne zatwierdzonego w 2016 roku. 

Poziom ryzyka braku zgodności za 2016 rok wyceniony został w Banku jako ryzyko znikome wg 

klasyfikacji ryzyka zawartej w „Zasadach zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku 

Spółdzielczym w Grójcu. 

 

Informacja o spełnieniu przez Członków Rady Nadzorczej wymogów 

określonych w art. 22aa. Ustawy Prawo Bankowe 

  

Zasady dokonywania oceny kwalifikacji kandydatów na członków Zarządu, członków Zarządu 

Banku, Zarządu Banku jako organu kolegialnego określa „Polityka oceny kwalifikacji członków 

Zarządu, Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Grójcu” 

zaktualizowana Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 265/2016 w dniu 21.12.2016 roku. 

 

Zarząd Banku posiada kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do 

prowadzenia działalności Banku z zachowaniem bezpieczeństwa środków pieniężnych w nim 

zgromadzonych oraz daje rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem. 

Oceny Zarządu za 2016 rok dokonała Rada Nadzorcza Banku w dniu 30.05.2017r. 

 

Oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczym  

w Grójcu dokonuje Zebranie Przedstawicieli Banku w oparciu o przyjętą „Procedurę oceny 

kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grójcu” 

przyjętą Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Nr 9/2014 w dniu 26.06.2014r. 

 

Rada Nadzorcza Banku posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania 

powierzonych funkcji. Członkowie Rady Nadzorczej dają rękojmię należytego wykonywania 

powierzonych obowiązków.  

 

Oceny kwalifikacji za 2016 rok członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej dokona Zebranie 

Przedstawicieli w dniu 28.06.2017r. 

 

Informacja w zakresie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej 

W Banku funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, który określa szczegółowe zasady 

funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej, kontroli wewnętrznej funkcjonalnej i audytu 

wewnętrznego. 

Audyt wewnętrzny w Banku wykonywany jest przez Spółdzielczy System Ochrony SGB wg zasad 

zawartych w Załączniku nr 4  - „Regulamin wykonywania Audytu Wewnętrznego w Systemie 

Ochrony SGB” i 4a - „Zasady wykonywania Audytu Wewnętrznego w Systemie Ochrony SGB” do 

Umowy Systemu. 

Funkcjonujący system kontroli wewnętrznej dostosowany jest do skali, charakteru działania oraz 

rozmiarów prowadzenia działalności.  

W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank wyodrębnia: 

1) funkcję kontroli, mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych 

dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, 

2) Zespół ds. kontroli wewnętrznej funkcjonalnej. 
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W procesie kontroli wewnętrznej uczestniczą: 

1) Rada Nadzorcza, która sprawuje nadzór nad wprowadzeniem w Banku systemu zarządzania 

tj. systemu zarządzania ryzykiem, systemu kontroli oraz ocenia jego adekwatność  

i skuteczność, 

2) Zarząd Banku, który odpowiada za wprowadzenie oraz działanie skuteczne systemu 

zarządzania tj. systemu zarzadzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz procesu 

szacowania, utrzymywania kapitału wewnętrznego, 

3) Dyrektorzy jednostek/ Kierownicy/ Koordynatorzy komórek organizacyjnych Banku 

wypełniając swoje obowiązki, wprowadzają w życie przyjęte przez Zarząd wewnętrzne 

standardy i procedury,  a przede wszystkim dokonują ich realizacji i monitorują prawidłowość 

przestrzegania mechanizmów i procedur. 

 

Stosowane mechanizmy kontrolne 

 
Mechanizmy kontrolne przyjęte w Banku wbudowane są w funkcjonujące w Banku procesy, 

czynności,  w codzienną działalność operacyjną Banku. 

W ramach mechanizmów kontroli wewnętrznej  w Banku funkcjonują w szczególności: 

1) zasady polityki, regulaminy i procedury obejmujące wszystkie obszary działalności, wraz  

z zasadami przyczyniające się do realizacji założeń strategii Banku, 

2) zasady, metody i techniki identyfikacji, pomiaru, monitorowania, oceny i kontrolowania 

poszczególnych rodzajów ryzyka, 

3) ustanowione limity ostrożnościowe ograniczające poziom ryzyka występującego  

w poszczególnych obszarach działania Banku, wraz z zasadami ustalania ich poziomu, 

monitorowania, aktualizowania, postępowania w przypadku przekroczeń,  

4) zasady funkcjonowania wewnętrznego systemu sprawozdawczości zarządczej, 

5) kontrola działalności na poszczególnych szczeblach wykonywana przez każdego 

pracownika oraz dodatkowo przez bezpośredniego zwierzchnika, mająca na celu 

weryfikację jakości i poprawności realizowanych w Banku zadań. 

 

Mechanizmy kontrolne obejmują m.in. okresowe: 

1) przeglądy, analizy i oceny sporządzane dla Zarządu i Rady Nadzorczej, 

2) sprawdzanie przestrzegania przepisów zewnętrznych, procedur i instrukcji wewnętrznych, 

w odniesieniu do działalności poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych Banku, 

3) badanie ograniczenia dostępu do aktywów rzeczowych (głównie gotówki oraz obszaru 

przetwarzania danych),  

4) sprawdzanie przestrzegania ustalonych limitów, 

5) weryfikowanie systemu zatwierdzania i autoryzacji, 

6) analizowanie systemu weryfikacji i uzgadniania. 

 

Działania mechanizmów kontrolnych prowadzone są w dwóch etapach: 

1) ustanowienie wewnętrznych zasad, limitów, procedur, 

2) prowadzenie ich przestrzegania. 

 

Jednym z mechanizmów kontroli wewnętrznej są czynności kontrolne. Czynności kontrolne 

stanowią integralną część codziennych zadań wszystkich pracowników Banku oraz umożliwiają 

szybką reakcję na zmieniające się warunki i unikanie zbędnych kosztów. 

 

Ocena adekwatności i skuteczności systemu 
 

Celem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie: 

1) skuteczności i efektywności działania Banku, 

2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej, czyli rzetelności jej przygotowania  

w oparciu o księgi prowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, 

3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku w celu zabezpieczenia się 
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przedsiębiorstwa/ Banku, rozpoznanie, ocena i kontrola wszystkich rodzajów ryzyka 

wynikających z prowadzonej działalności, 

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

rachunkowymi. 

 

Obowiązujący w 2016 roku w Banku system kontroli wewnętrznej funkcjonował  w oparciu o: 

1) „Regulamin wykonywania audytu wewnętrznego w Systemie Ochrony SGB” przyjęty 

Uchwałą Zarządu Nr 97/2016 w dniu 08.03.2016r. i zatwierdzony Uchwałą Rady 

Nadzorczej Nr 79/2016 w dniu 08.03.2016r., 

2) „Zasady audytu wewnętrznego w Systemie Ochrony SGB” przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 

98/2016 w dniu 08.03.2016r. i zatwierdzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 80/2016 w dniu 

08.03.2016r. 

3) „Instrukcja  - kontrola wewnętrzna w Banku Spółdzielczym w Grójcu” przyjęta Uchwałą 

Zarządu Nr 99/2016 w dniu 08.03.2016r. i zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 

81/2016 w dniu 08.03.2016r., 

4) „Regulamin systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Grójcu” przyjęty 

Uchwałą Zarządu Nr 100/2016 w dniu 08.03.0016r. i zatwierdzony Uchwałą Rady 

Nadzorczej Nr 82/2016 w dniu 08.03.2016r. 

 

System kontroli wewnętrznej w sprawie zgodności z obowiązującymi w Banku zasadami ustalał, 

że: 

1) czynności kontrolne stanowiły integralną część codziennej pracy, występowały we 

wszystkich etapach sporządzania obiegu i rejestracji dokumentów bankowych oraz w 

odniesieniu do wykonywanych działań, 

2) kontrole wewnętrzne w Banku były planowane przez Zarząd, audyt wewnętrzny 

planowany był przez SSO SGB, 

3) w 2016 roku wszystkie zaplanowane badania kontrolne zostały wykonane i 

udokumentowane w raportach pokontrolnych, 

4) wyniki  badań kontrolnych były co kwartał raportowane przez osoby wchodzące w skład 

Zespołu kontrolnego do Zarządu i Rady Nadzorczej, 

5) Zarząd Banku co kwartał dokonywał oceny adekwatności i skuteczności 

przeprowadzonych kontroli i wyniki oceny przekazywał do Rady Nadzorczej. 

 

System kontroli wewnętrznej obowiązujący w Banku Spółdzielczym w Grójcu był skuteczny  

i adekwatny do skali prowadzenia działalności oraz profilu ryzyka. 

 

Informacja zgodnie z art. 111b ustawy Prawo bankowe 

Bank w 2016 roku nie powierzał przedsiębiorstwom lub przedsiębiorstwom zagranicznym,  

o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 ustawy - Prawo Bankowe żadnych czynności w imieniu i na 

rzecz Banku. 

XX. Termin ujawnienia informacji 

Zgodnie z „Zasadami polityki informacyjnej w Banku Spółdzielczym w Grójcu” przyjętej Uchwałą 

Zarządu Nr 93/2017 z dnia 08 marca 2017r. i zatwierdzonej Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 73/2017 

z dnia 08 marca 2017r. informacje winny być ujawnione w terminie 15 dni od daty zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 2016 rok przez Zebranie Przedstawicieli.  

Zebranie Przedstawicieli w Banku odbyło się w dniu 28  czerwca 2017 roku. 
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