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=

fK modmiotó objęte informacją 
=
kiniejsza=informacja=z=zakresu=profilu=rózóka=i=poziomu=kapitału=dotóczó=
=

kadwarciańskiego Banku ppółdzielczego w aziałoszónie 
=
Bank= jest= rczestnikiem= póstemu= lchronó= pdBI= którego= głównóm= celem= jest=
zapewnianie=płónności=i=wópłacalnościK=
w= uczestnictwa= w= póstemie= wónikają= korzóści= –= międzó= innómi= dostęp= do= środków=
pomocowóch=w=sótuacjach=zagrożenia=płónności= lub=wópłacalnościI= oraz=obowiązkiI=do=
któróch= należó= mKinK= stosowanie= sóstemu= limitów= ustalonóch= w= póstemie= oraz=
poddawanie=się=działaniom=prewencójnóm=podejmowanóm=przez=jednostkę=zarządzającą=
póstememK=
=
Bank= posiada= zaangażowanie= kapitałowe= w= następującóch= podmiotach= Ektóróch=
sprawozdania=nie=podlegają=konsolidacji=ze=sprawozdaniem=BankuFW=

=

kazwa podmiotu hwota 
zaangażowania mrzedmiot działalności 

waangażowanie 
kapitałowe 

pomniejszaLnie 
pomniejsza fundusze 
własne Banku 

pdB=Bank=pKAK= NKSMVKUMMIMM=zł= Bank=zrzeszającó= kie=pomniejsza=

ppółdzielnia=fmpJpdB= NKMMMIMM=zł= ppółdzielczó=póstem=
lchronó= kie=pomniejsza=

=
ffK Cele  i  strategie  zarządzania  rodzajami  rózóka  uznanómi  przez  Bank  za  

istotne 
=
NK Cele dla istotnóch rodzajów rózóka oraz sposób ich realizacji  
=
N) oózóko kredótowe Ew= tóm= koncentracjiI= detalicznóch= ekspozócji= kredótowóch= oraz=

ekspozócji=kredótowóch=zabezpieczonóch=hipotecznieFW=
=

Cele strategiczne w zakresie rózóka kredótowego obejmująW 
NF wdrożenie= sóstemu= zarządzania= rózókiem= kredótowóm= zapewniającego= stabilnó=

rozwój=optómalnego=jakościowo=portfela=kredótowego;=
OF utrzómówanie= jakości= portfela= kredótowego= BankuI= wórażonej= udziałem= kredótów=

zagrożonóch=w=kredótach=ogółem=na=poziomie=nie=wóższóm=od=TBK=
PF utrzómówanie= pokrócia= rezerwami= celowómi= i= odpisami= na= odsetki= należności=

zagrożonóch= od= podmiotów= sektora= niefinansowego= i= instótucji= rządowóch= lub=
samorządowóch=na=poziomie=co=najmniej=PPB;=

4F identófikacja= oraz= maksómalne= ograniczenie= zagrożenia= utrató= płónności= oraz=
wópłacalności= dłużnika= poprzez= właściwą= identófikacjęI= administrowanie= =
i=zarządzanie=ekspozócjami=nieobsługiwanómi=i=restrukturózowanómi;=

RF ograniczanie= rózóka= utrató= wartości= aktówówI= wónikającego= z= pozostałóch= Epoza=
kredótamiF=aktówów=BankuK=
=
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=
=

Bank realizuje cele strategiczne poprzezW 
NF stosowanie= odpowiednich= standardów= zawartóch= w= regulacjach= kredótowóchI=

w=szczególności= dotóczącóch= ocenó= zdolności= kredótowej= klientów= Banku=
oraz=prowadzenia=monitoringu=kredótów;=

OF ustanawianie=skutecznóch=i=adekwatnóch=do=ponoszonego=rózóka=zabezpieczeń=spłató=
kredótówI= w= szczególności= werófikacja= ich= wartości= i= płónnościI= zarówno= podczas=
ocenó= wniosku= kredótowegoI= jak= i= w= ramach= prowadzonego= monitoringuI=
ograniczanie=rózóka=prawnego=w=procesie=ustanawiania=zabezpieczeń;=

PF inwestowanie=nadwóżek=zgromadzonóch=środków=na=lokatach=w=Banku=wrzeszającóm=
lub= za=pośrednictwem= Banku=wrzeszającego=w= innóch= instrumentach= finansowóch=w=
ramach=limitów=ustanowionóch=przez=póstem=lchronó=pdB;=Bank=zakładaI=że=będzie=
inwestował= tólko= w= instrumentó= finansowe= wóemitowane= lub= gwarantowane= przez=
pkarb=maństwa=lub=kBm;=

4F utrzómówanie=w=bilansie=Banku=tólko=portfeli=aktówów=o=charakterze=bankowóm;=
RF utrzómówanie= aktówów=obciążonóch=najwóższóm=rózókiem=kredótowómI= tjK=portfela=

kredótów= podmiotów= niefinansowóchI= pomniejszonego= o= wartość= zobowiązań=
pozabilansowóchI=na=poziomie=nie=wóższóm=niż=RMB==ich=udziału=w=sumie=bilansowej;=

SF dostarczanie= warządowi= Banku= informacji= o= poziomie= rózóka= kredótowego=
umożliwiającóch= podejmowanie= ostrożnościowóchI= zasadnóch= decózji= dotóczącóch=
działalności=kredótowej=BankuK=

=
Cele strategiczne w zakresie rózóka koncentracji obejmująW 

NF utrzómówanie= umiarkowanie= zdówersófikowanego= portfela= kredótowego= w= zakresie=
uwarunkowanóm=terenem=działania=Banku;=

OF bezwzględne=przestrzeganie=limitów=dużóch=ekspozócji=określonóch=w=CooK=
Bank realizuje cele strategiczne poprzezW 

NF angażowanie= się= Banku= w= branżeI= w= któróch= obsłudze= Bank= posiada= wieloletnie=
doświadczenie=oraz=ustalanie=limitów=koncentracji=w=pojedóncze=branże;=

OF ograniczenie=łącznej=kwotó=dużóch=ekspozócji=do=poziomu=NMMB=uznanego=kapitału;==
PF ograniczenie=łącznej=kwotó=zaangażowania=w=jeden=podmiot=lub=podmiotó=powiązane=

do=poziomu=OPIRB=uznanego=kapitału;=
4F ograniczanie=rózóka=koncentracji=w=ten=sam=rodzaj=zabezpieczenia=w=postaci=hipoteki=

poprzez= opracowanie= i= stosowanie= odpowiednich= standardów= postępowania=
dotóczącóch= zarządzania= rózókiem= ekspozócji= kredótowóch= zabezpieczonóch=
hipotecznieK=

=
Cele strategiczne w zakresie rózóka związanego z udzielaniem kredótów 
zabezpieczonóch hipotecznie obejmująW 

NF wdrożenieI= werófikacja= i= aktualizacja= zasad= zarządzania= rózókiem= w= obszarze=
związanóm= z= ekspozócjami= zabezpieczonómi= hipotecznieI= które= będą= uwzględniałó=
w=sposób= adekwatnó= do= skali= prowadzonej= działalności= zapisó= dobróch= praktók=
w=zakresie=zarządzania=ekspozócjami=kredótowómi=zabezpieczonómi=hipotecznie;=

OF prowadzenie= działalności= w= zakresie= związanóm= z= udzielaniem= kredótów=
zabezpieczonóch= hipotecznie= mającej= na= celu= utrzómanie= zaangażowania=
na=nieistotnóm=poziomie;=

PF utrzómówanie= udziału= portfela= kredótów= zagrożonóch= zabezpieczonóch= hipotecznie=
na=poziomie= nie= wóższóm= od= RB= całego= portfela= kredótów= zabezpieczonóch=
hipotecznie;=
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4F zaangażowanie= się=w= ekspozócje=kredótowe=zabezpieczone=hipotecznie=maksómalnie=
do=4MB=ich=udziału=w=portfelu=kredótowómK=

Bank realizuje cele strategiczne poprzezW 
NF udzielanie= kredótów= zabezpieczonóch= hipotecznieI= tóm= klientom= detalicznóm=

w=przópadku= któróch= poziom= relacji= wódatków= związanóch= z= obsługą= zobowiązań=
kredótowóch= i= innóch= niż= kredótowe= zobowiązań= finansowóch= do= dochodów= tóch=
klientów=Ewskaźnik=atfF=nie=przekracza=wóznaczonóch=poziomów;=

OF stosowanie=limitów=itsI=na=maksómalnóm=poziomieW=
aF w= przópadku= ekspozócji= kredótowóch= zabezpieczonóch= na= nieruchomościach=

mieszkalnóch=–=UMB=lub=VMBI==
bF w= przópadku= ekspozócji= kredótowej= zabezpieczonej= na= nieruchomości=

komercójnej=J=TRB=lub=UMB;==
PF kierowanie= ofertó= kredótów= hipotecznóch= głównie= do= klientów= detalicznóchI=

preferowanie= zabezpieczeń= hipotecznóch= w= postaci= nieruchomości= mieszkalnóchI=
stosowanie=maksómalnego=okresu=kredótowania=PM=lat;=

4F stosowanie=ostrożnego=podejścia=do=wócen=nieruchomościI=mKinK=poprzezW=
aF dokonówanie= werófikacji= wócen= przez= pracowników= posiadającóch= odpowiednie=

przeszkolenie;=
bF zlecanie= ponownóch= wócenI= jeżeli= w= ocenie= Banku= wartość= nieruchomości=

obniżyła=się=o=NRB=i=jeżeli=zabezpieczenia=ekspozócji=Banku=na=tej=nieruchomości=
pomniejszają= podstawę= naliczania= rezerw= celowóch= i= odpisów= aktualizującóch=
dotóczącóch=odsetekK=

=
Cele strategiczne w zakresie rózóka detalicznóch ekspozócji kredótowóch obejmująW=

NF wdrożenieI= werófikacja= i= aktualizacja= zasad= zarządzania= rózókiem= w= obszarze=
związanóm= z= detalicznómi= ekspozócjami= kredótowómiI= które= będą= uwzględniałó=
w=sposób= adekwatnó= do= skali= prowadzonej= działalności= zapisó= dobróch= praktók=
w=zakresie=zarządzania=detalicznómi=ekspozócjami=kredótowómi;=

OF prowadzenie=działalności=w=zakresie=związanóm=z=udzielaniem=detalicznóch=ekspozócji=
kredótowóch=mającej=na=celu=utrzómanie=zaangażowania=na=nieistotnóm=poziomie;=

PF utrzómówanie=udziału=portfela=detalicznóch=ekspozócji= zagrożonóch=na=poziomie=nie=
wóższóm=od=PB=całego=portfela=detalicznóch=ekspozócji=kredótowóch;=

4F zaangażowanie= się= w= detaliczne= ekspozócje= kredótowe= maksómalnie= do= 4MB= ich=
udziału=w=portfelu=kredótowómK=

Bank realizuje cele strategiczne poprzezW 
NF przójęcie= maksómalnego= okresu= kredótowania= dla= detalicznóch= ekspozócji=

kredótowóch=na=NM=lat;=
OF udzielanie= kredótów=detalicznóch= tóm=klientom=w=przópadku=któróch=poziom= relacji=

wódatków= związanóch= z= obsługą= zobowiązań= kredótowóch= i= innóch= niż= kredótowe=
zobowiązań= finansowóch=do=dochodów=tóch=klientów=Ewskaźnik=atfF= nie=przekracza=
wóznaczonego=maksimumK=

=
O) oózóko operacójne 
 
Cele strategiczne w zakresie rózóka operacójnego obejmująW 

NF optómalizację= efektówności= gospodarowania= poprzez= zapobieganie= =
i= minimalizowanie= strat= operacójnóch= oraz= wóeliminowanie= przóczón= ich=
powstawania;==

OF racjonalizację=kosztów;=
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PF zwiększenie= szóbkości= oraz= adekwatności= reakcji= Banku= na= zdarzenia= od= niego=
niezależne;=

4F automatózację=procesów=realizowanóch=w=BankuI=pozwalającą=w=sposób=bezpiecznó=
zredukować=rózóko=wónikające=z=błędów=ludzkich;=

RF wdrożenie= efektównej= strukturó= zarządzania= rózókiem= operacójnómI= w= tóm=
określenie=ról=i=odpowiedzialności=w=zakresie=zarządzania=rózókiem=operacójnómK=

Bank realizuje cele strategiczne poprzez opracowanie i wdrożenieW 
NF sóstemu=zarządzania=rózókiem=operacójnómI=adekwatnego==do=profilu=rózóka=Banku;=
OF sóstemu= zarządzania= zasobami= ludzkimiI= któró= pozwala= na= stworzenie= kulturó=

organizacójnej=wspierającej=efektówne=zrządzanie=rózókiem=operacójnóm;=
PF skutecznego= sóstemu= kontroli= wewnętrznej= pozwalającego= na= monitorowanie= =

i=korógowanie=wókrótóch=nieprawidłowości=Ew=szczególności=w=obszarach=najbardziej=
narażonóch=na=rózókoF;=

4F odpowiednich= warunków= technicznóch= Ew= tóm= technologicznóchF= wspierającóch= =
w=sposób=bezpiecznó=działalność=Banku=i==przetwarzane=przez=niego=informacje;=

RF procedur=opisującóch=istniejące=w=Banku=procesóI=które=regularnie=są=dostosowówane=
do=zmieniającóch=warunków=otoczenia=wewnętrznego=i=zewnętrznego;=

SF planów=awarójnóch=i=planów=zachowania=ciągłości=działania=BankuK=
=

P) oózóko płónności 
 
Cele strategiczne w zakresie rózóka płónności obejmująW=

NF zapewnienie=finansowania=aktówów=i=terminowego=wókonówania=zobowiązań=w=toku=
normalnej= działalności= Banku= lub= w= innóch= warunkachI= które= można= przewidziećI= =
bez=konieczności=poniesienia=strató;=

OF zapobieganie= powstania= sótuacji= krózósowejI= zwłaszcza= z= powodu= czónników=
wewnątrzbankowóch= oraz= posiadanie= aktualnego= i= skutecznego= planu= awarójnego=
na=wópadek=wóstąpienia=takiej=sótuacjiK=

Bank realizuje cele strategiczne poprzezW 
NF utrzómówanie= przez= Bank= aktówów= nieobciążonóch= na= minimalnóm= poziomie=

stanowiącóm= zabezpieczenie= na= wópadek= zrealizowania= się= scenariuszó= warunków=
skrajnóch=płónności=w=„horózoncie=przeżócia≤=wónoszącóm=PM=dni=Etolerancja=rózóka=
płónnościF;=

OF realizowanie=strategii=finansowania;=
PF pozóskiwanie=depozótów=o=możliwie=długich=terminach=wómagalnościI=tak=abó=Bank=

mógł=otwierać=po=stronie=aktównej=pozócje=o=dłuższóm=horózoncie=czasowóm;==
4F utrzómówanie= na= bezpiecznóm= poziomie= nadzorczóch= miar= płónnościI= przó=

jednoczesnóm=minimalizowaniu=kosztów=z=tóm=związanóch;=
RF utrzómówanie= wómogu= pokrócia= płónności= Ewskaźnika= iCoF= oraz= stabilnego=

finansowania= Ewskaźnika= kpcoF= przónajmniej= na= = poziomie= określonóm= w= mlanie=
kaprawó=jako=poziom=ostrzegawczó;=

SF finansowanie= na= bezpiecznóm= poziomie= kredótów= powiększonóch= o= majątek= trwałó=
przez=depozótó=powiększone=o= fundusze=własne=z=zachowaniem=limitu=przójętego=w=
póstemie=lchronó;=

TF utrzómówanie= płónnościowej= strukturó= bilansu= na= poziomie= zapewniającóm=
wóstępowanie= nadwóżki= skumulowanóch= aktówów= nad= skumulowanómi= pasówami==============
w= okresie= do= N= roku= oraz= nadwóżki= skumulowanóch= pasówów= nad= skumulowanómi=
aktówami=w=okresie=powóżej=N=roku;=
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UF zapewnienie= globalnej= wópłacalności= BankuI= oznaczającej= posiadanie= skumulowanej=
luki= płónności= Ebez= uwzględnienia= zobowiązań= pozabilansowóch= udzielonóch=
i=otrzómanóch=oraz=funduszó=własnóch=w=pasówachF=na=poziomie=nieujemnóm;==

VF dówersófikacja= źródeł= finansowania= poprzez= ograniczanie= udziału= środków= dużóch=
deponentów;==

NMF dążenie= do= podnoszenia= stabilności= źródeł= finansowania= głównie= poprzez=
pozóskiwanie= środków= od= gospodarstw= domowóch= po= akceptowalnej= cenie= oraz=
poprzez=wódłużanie=terminów=wómagalności;==

NNF identófikacja= wszelkich= zagrożeń= związanóch= z= rózókiem= utrató= płónności= =
w=zależności=od=stwierdzonego=charakteru=zagrożenia=postępowanie=według=procedur=
awarójnóch=określonóch=w=obowiązującóch=w=Banku==zasadach=zarządzania=rózókiem=
płónnościK=

=
4) oózóko stopó procentowej w portfelu bankowóm 

=
Cele strategiczne w zakresie rózóka stopó procentowej obejmująW=

NF optómalizacja= wóniku= odsetkowego= w= warunkach= zmienności= rónkowóch= stóp=
procentowóch;==

OF ograniczanie= negatównego= wpłówu= zmian= stóp= procentowóch= poprzez= odpowiednie=
kształtowanie= strukturó= aktówów= i= pasówów= wrażliwóch= na= zmianó= stóp=
procentowóch;=

PF utrzómówanie= poziomu= rózóka= w= ramach= ustanowionóch= limitów= opisanóch=
w=wewnętrznej=procedurze=dotóczącej=zasad=zarządzania=rózókiem=stopó=procentowejK=

Bank realizuje cele strategiczne poprzezW 
NF ograniczenie=rózóka=stopó=procentowej=tólko=do=portfela=bankowego=i=tólko=do=pozócji=

wónikającóch=z=produktów=bilansowóch;=
OF zmniejszanie=rózóka=bazowego=poprzez=stosowanie=dla=produktów=klientowskich=stóp=

bazowóch=w=postaci=stawek=własnóch=Banku=Ew=zakresie=przewidzianóm=w=przepisach=
prawaFI 

PF dążenie=do=wópracowówania=jak=największóch=przóchodów=pozaodsetkowóchK=
=

R) oózóko kapitałowe 
=
Długoterminowe cele kapitałowe BankuW=
NF dążenie=do=zapewnienia=odpowiedniej=strukturó=oraz=sóstematócznego=wzrostu=funduszó=

własnóchI=adekwatnóch=do=skali=i=rodzaju=prowadzonej=działalności;=
OF ograniczenie= wóznaczania= łącznej= kwotó= ekspozócji= na= rózóko= do= rodzajów= rózóka=

przewidzianóch= przez= przepisó= prawa= przó= założeniu= braku= prowadzenia= działalności=
handlowej;=

PF posiadanie= minimalnej= wielkości= łącznego= współczónnika= kapitałowego= na= poziomie=
NVBI==

4F posiadanie=minimalnej=wielkości=współczónnika=kapitału=Tier=f=na=poziomie=NVB;==
RF posiadanie= minimalnej= wielkości= współczónnika= kapitału= podstawowego= Tier= f= na=

poziomie=NVB;=
SF  obciążenie=kapitałem=wewnętrznóm=funduszó=własnóch=na=maksómalnóm=poziomie=SMB;==

tóm= samóm= posiadanie= wewnętrznego= współczónnika= kapitałowego= na= minimalnóm=
poziomie=NPIPB;===

TF  dążenie= do= takiej= strukturó= funduszó= Tier= fI= abó= kapitał= rezerwowó= stanowił= VMB=
funduszó=Tier=f;=
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UF  dówersófikacja=funduszu=udziałowego=poprzez=uzóskanie=ograniczenia pakietu=udziałów==
jednego=członka=do=R=B= funduszu=udziałowegoI=zwiększenie=pakietu=udziałów=powóżej=
RB=funduszu=udziałowego=wómaga=zgodó=ppółdzielniI=

VF przekazówanie=na=fundusze=własne=minimum=UMB=nadwóżki=bilansowej;=
NMF posiadanie= zaangażowania= kapitałowego= w= kapitał= zakładowó= EakcójnóF= Banku=

wrzeszającego==na=poziomie=minimum=MIRB=sumó=bilansowej=BankuI=
NNF ograniczenie= jednostkowego= zaangażowania= kapitałowego= w= instótucjach= finansowóchI 

bankach=krajowóchI=zakładach=ubezpieczeń=i=zakładach=reasekuracji=–=w=taki=sposóbI=abó=
umniejszenie=funduszó=własnóch=Banku=z=tego=tótułu=nie=stanowiło=zagrożenia=dla=celów=
określonóch=w=pktKPI4IR;=

NOF nie=angażowanie=się=kapitałowe=w=podmiotó=będące=rczestnikami=póstemu=lchronóI=za==
=====wójątkiem=Banku=wrzeszającego;=

NPF utrzómówanie=funduszó=własnóch=i=zobowiązań=podlegającóch=umorzeniu=lub=konwersji=
w=wósokości=równej=co=najmniej=poziomowi=jobiK=
=

S) oózóko braku zgodności 
=
Cele=strategiczne=w=zakresie=rózóka=braku=zgodności=obejmująW=

NF zapewnienie= działania= Banku= zgodnego= z= przepisami= prawaI= regulacjami=
wewnętrznómi==oraz=standardami=rónkowómi;=

OF zapewnienie=zgodności=regulacji=wewnętrznóch=Banku=z=przepisami=zewnętrznómi;=
PF dążenie=i=dbałość=oW=

aF wizerunek=zewnętrznó=Banku=rozumianó=jako=instótucja=zaufania=publicznegoI=
bF pozótównó=odbiór=Banku=przez=klientówI=
cF przejrzóstość=działań=Banku=wobec=klientówI=
dF stworzenie= kadró= pracowniczej= identófikującej= się= z= BankiemI= dobrze=

zorganizowanej=wewnętrznie=dla=realizacji=wspólnóch=celów=wótóczonóch=przez=
BankK=

Bank=realizuje=cele=strategiczne=poprzezW=
NF identófikacjęI= ocenęI= kontrolęI= monitorowanie= i= raportowanie= w= zakresie= rózóka=

braku=zgodności;=
OF projektowanie= i= wprowadzenie= bazującóch= na= ocenie= rózóka= braku= zgodności=

mechanizmów=kontroli=rózóka=braku=zgodności;=
PF sprawne= i= skuteczne= podejmowanie= działań= naprawczóch= w= sótuacji=

zidentófikowania=braku=zgodności;=
4F sóstematóczne=podnoszenie=kompetencji=komórki=dsK=zgodnościK=
=

OK lrganizacja procesu zarządzania rózókiem 

=
cunkcjonującó= w= Banku= sóstem= zarządzania= rózókiem= zorganizowanó= jest= na= dwóch=
niezależnóch=poziomachW=
NF na=pierwszó=poziom=składa=się=zarządzanie=rózókiem=w=działalności=operacójnej=Banku;=
OF na=drugi=poziom=składa=sięW=

aF zarządzanie= rózókiem= przez= pracowników= na= specjalnie= powołówanóch= do= tego=
stanowiskach= lub=w=komórkach=organizacójnóchI=na=które=składa=sięW= identófikacjaI=
pomiar=lub=szacowanieI=kontrolaI=monitorowanie=oraz=sprawozdawanie=rózókaI=

bF działalność=komórki=do=spraw=zgodnościK=
warządzanie= rózókiem= na= drugim= poziomie= jest= niezależne= od= zarządzania= rózókiem= na=
pierwszóm=poziomieK=
=
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wgodnie=z=obowiązującą=w=Banku=struktura=organizacójnąW=
NF w=ramach=poziomu=pierwszego=funkcjonują=następujące=komórki=organizacójneW==

aF= lddziałóLcilia=Banku;=
bF=wespół=hsięgowości=i=oozliczeńI=zarządzającó=„wolnómi=środkami≤I=
cF=wespół=dsK=hredótów;=

OF w= ramach= poziomu= drugiego= funkcjonują= następujące= komórki= organizacójne= =
i=stanowiskaW==
aF=wespół=oózóka=BankowegoI=
bF ptanowisko=dsK=monitoringuI dsK=restrukturózacji=i=windókacjiI=
cF=ptanowisko=dsK=wgodnościI=dsK=hontroli=tewnętrznejK=

=
oada= kadzorcza= w= sóstemie= zarządzania= rózókiem= sprawuje= nadzór= nad= wprowadzeniem= =
sóstemu= zarządzania= rózókiemI= w= tóm= rózókiem= braku= zgodności= oraz= ocenia= jego=
adekwatność=i=skutecznośćK=
warząd= w= sóstemie= zarządzania= rózókiem= projektujeI= wprowadza= oraz= zapewnia= działanieI=
spójnego=ze=strategia=zarządzania=BankiemI=sóstemu=zarządzania=rózókiemK=
warządzanie= rózókiem= w= Banku= realizowane= jest= przez= poszczególnóch= członków= warządu==============
w= ramach= przópisanóch= im= obowiązkówI= przó= czóm= nadzór= drugim= poziomem= zarządzania=
przópisanó=jest=mrezesowi=warząduK==

=
PK jetodó pomiaru poszczególnóch rodzajów rózókaI stosowane limitó ograniczające 

rózókoI politóka stosowanóch zabezpieczeń ograniczającóch rózókoI opis innóch 
metod ograniczania rózóka stosowanóch w Banku 
=

NF oózóko kredótowe=
=
momiar=rózóka=kredótowego=Bank=dzieli=na=dwa=poziomóW=
aF indówidualnó=
bF portfelowóI=
w=ramach=któróch=rózóko=jest=mierzone=odpowiednio=poprzezW=
aF dla=pojedónczej=transakcjiW=

· badanie=terminowości=spłat=zaangażowań=klientów=wobec=BankuI=
· ocenę= sótuacji= ekonomicznoJfinansowej= klientów= i= ewentualne= stwierdzenie=

zagrożeń=terminowej=obsługi=kredótu=wraz=z=odsetkamiI=
· wócenę= ekspozócji= kredótowejI= zgodnie= z= rozporządzeniem= jinistra= cinansów= =

w= sprawie= zasad= tworzenia= rezerw= na= rózóko= związane= z= działalnością= banków= =
poprzez=utworzenie=rezerw=celowóch=dla=ekspozócji=zaliczonóch=do=wóższej=niż=
„normalna≤=kategorii=rózókaI=

· badanie=przestrzegania=limitów=jednostkowóch=na=ekspozócje=kredótowe;=
· ocena=adekwatności=przójętóch=zabezpieczeń;=

bF dla=portfela=kredótowegoW=
� ocenę=strukturó=podmiotowejI=rodzajowej=i=jakościowej=portfela=kredótowegoI=
� ocenę= poziomu= wskaźnika= kredótów= zagrożonóchI= badanie= udziału= portfeli=

kredótów=zagrożonóch=w=podportfelach=kredótowóchI=
� ocenę= wielkości= salda= rezerw= celowóch= w= porównaniu= wielkością= wóniku= =

na=działalności=bankowej=i=wielkością=wóniku=finansowego=BankuI=
� ocenę=stopnia=pokrócia=rezerwami=celowómi=kredótów=zagrożonóchI=
� ocenę= wartości= odzósku= z= zabezpieczeń= oraz= poziomu= pokrócia= kredótów=

zabezpieczeniamiI=
� monitorowania=kredótów=zagrożonóchI=ich=strukturóI=czónników=rózókaI=
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� analizę=rózóka=wónikającego=z=zaangażowań=wobec=podmiotówI=o=któróch=mowa==
w=artK=TVa=ustawó=mrawo=bankoweI=

� analizę=rózóka=kredótowego=z=tótułu=koncentracjiI=
� ocenę= skali= stosowanóch= odstępstw= od= warunków= kredótowania= i= ich= wpłówu=

na=rózókoI==
� przeprowadzaniu=testów=warunków=skrajnóchK=

=
Bank=ogranicza=rózóko=kredótowe=poprzezW=
� prowadzenie=odpowiedniej=politóki= kredótowejI=w= tóm=standardów=kredótowóch=

dotóczącóch=ocenó=zdolności=kredótowejI=
� stosowanie=zabezpieczeń=spłató=kredótówI=
� stosowanie=sóstemu=limitówK=

=
t=obszarze=rózóka=kredótowego=Bank=stosuje=następujące=limitóW=
=

oodzaj limitu wartość 
hredótó=odnawialne=w=olo= maxK=OMB=portfela=abh=
bhweI=w=któróch=zabezpieczeniem=jest=nieruchomość=
komercójna== maxK=TMB=portfela=bhwe=

bhweI=w=któróch=zabezpieczeniem=jest=nieruchomość=
mieszkalna== maxK=TMB=portfela=bhwe=

bhweI=dla=któróch=kredótobiorcą=jest=rolnik== maxK=4RB=portfela=bhwe=
waangażowanie=w=jeden=podmiot=lub=podmiotó=
powiązane= maxK=OPIRB=uznanego=kapitału=

waangażowanie=wobec=członków=okI=członków=
warząduI=pracowników=zajmującóch=stanowisko=
kierownicze=w=Banku=oraz=podmiotów=powiązanóch=

maxK=NMB=kapitału=
podstawowego=Tier=f=

Łączna=wartość=dużóch=ekspozócji= maxK=NMMB=uznanego=kapitału=
waangażowanie=w=branżęW=rolnictwoI=leśnictwoI=
łowiectwo=i=róbactwo= maxK=VMB=uznanego=kapitału=

waangażowanie=w=branżęW=przetwórstwo=przemósłowe= maxK=TMB=uznanego=kapitału=
waangażowanie=w=branżęW=handel=hurtowó=i=detalicznó= maxK=SMB=uznanego=kapitału=
waangażowanie=w=branżęW=transport=i=gospodarka=
magazónowa= maxK=SMB=uznanego=kapitału=

wabezpieczenia=w=formieW=hipoteki=na=nieruchomości=
mieszkalnej= maxK=TMB=uznanego=kapitału=

wabezpieczenia=w=formieW=hipoteki=pozostała= maxK=TMB=uznanego=kapitału=
wabezpieczenia=w=formieW=poręczenia= maxK=SMB=uznanego=kapitału=
wabezpieczenia=w=formieW=przewłaszczenia= maxK=NMMB=uznanego=kapitału=

=
OF oózóko operacójne 

=
momiar=rózóka=operacójnego=odbówa=się=z=dwóch=punktów=widzeniaW=
aF na=podstawie=incódentówLzdarzeń=operacójnóchI=które=miałó=miejsce=
bF na=podstawie=ocenó=zdarzeńI=które=mogą=zaistniećLzdarzeń=potencjalnóchI=
w=oparciu=oW=
� „mapę=rózóka=operacójnego≤I=
� testó=warunków=skrajnóchI=
� hluczowe=tskaźniki=oózókaI=
� samoocenę=rózókaI=
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=
=
=
Bank=ogranicza=rózóko=operacójne=poprzezW=
aF wdrożenie= regulacji= wewnętrznóch= opisującóch= realizowane= w= Banku= procesóI=

sóstemó=i=oferowane=hlientom=produktóI=
bF wódawanie=rekomendacji=lub=zaleceńI=które=pozwalają=na=zminimalizowanie=rózókaI=
cF stosowanie= mechanizmów= kontrolnóch= EmKinK= wprowadzenie= w= Banku= sóstemu=

zatwierdzaniaLakceptacji= „na= drugą= rękę≤I= regularne= przeprowadzanie= kontroli=
wewnętrznóchFI=

dF transferowanie==rózókaI=
eF stosowanie=planów=ciągłości=działaniaK=

=
t=obszarze=rózóka=operacójnego=Bank=stosuje=następujące=limitóW=

oodzaj limitu wartość 
rotacja=kadr= max=RB=
odejścia=pracowników=na=własną=prośbę= max=RB=
utrata=kluczowóch=pracowników= max=PB=
błędó=realizacji=przelewów=hlientów= max=MINMB=
dostępność=bankomatów= max=RB=
dostępność=bankowości=elektronicznej= max=NB=
zagrożenia=ze=stronó=złośliwego=oprogramowania= max=M=
włamania=do=sóstemów=fT= max=M=
liczba=poważnóch=incódentów=dotóczącóch=usług=płatniczóch= max=M=
suma=strat=rzeczówistóch=Eoszustwa=wewnętrzneF= M=zł=
suma=strat=rzeczówistóch=Eoszustwa=zewnętrzneF NMKMMM=zł=
suma=strat=rzeczówistóch=Ezasadó=dotóczące=zatrudnienia=oraz=
bezpieczeństwo=w=miejscu=pracóF M=zł 

suma=strat=rzeczówistóch=EklienciI=produktó=i=praktóki=
operacójneF M=zł 

suma=strat=rzeczówistóch=Eszkodó=związane=z=aktówami=
rzeczowómiF M=zł 

suma=strat=rzeczówistóch=Ezakłócenia=działalności=banku=i=awarie=
sóstemówF OMKMMM=zł 

suma=strat=rzeczówistóch=Ewókonanie=transakcjiI=dostawa=i=
zarządzanie=procesami=operacójnómiF= NMKMMM=zł 

=
PF oózóko płónności Eopisane również szerzej w części ufff) 

=
Bank=zarządzaI=w=tóm=mierzó=rózóko=płónności=w=trzech=horózontach=czasowóchW=
aF płónności=dziennejI=
bF płónności=krótkoterminowej=Edo=PM=dniF=–=stosując=przepłówó=pieniężneI=
cF płónności= strukturalnej= Ewónikającej= z= wszóstkich= aktówówI= pasówów= i= pozócji=

pozabilansowóchI=w=tóm=płónności=średnioJ=i=długoterminowejF=–=stosującW=
� ocenę= stabilności= źródeł= finansowania= działalności= BankuI= w= tóm= zwłaszcza=

depozótów= EmKinK= ustalenie= poziomu= osaduI= uzależnienie= od= finansowania=
dużóch=deponentówI=osób=wewnętrznóchI=jednostek=samorządu=terótorialnegoFI=

� zestawienie=urealnionóch= terminów=płatności=aktówówI=pasówów=i=zobowiązań=
pozabilansowóch=–=iukę=płónnościI=
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� analizę=wskaźników=płónnościowóchI=
� ocenę=poziomu=aktówów=płónnóchI=
� testó=warunków=skrajnóchK=

Bank=ogranicza=rózóko=płónności=poprzezW=
aF stosowanie=sóstemu=limitówI=
bF monitorowanie=i=reagowanie=na=sógnałó=wczesnego=ostrzeganiaI=
cF utrzómówanie= aktówów= nieobciążonóch= zabezpieczającóch= sótuację= krózósową= = = = = = = = = = = = = = = =

w=określonóm=„horózoncie=przeżócia≤=wónoszącóm=PM=dniI=
dF posiadanieI=aktualizowanie=i=testowanie=awarójnóch=planów=płónnościK=

t=obszarze=rózóka=płónności=Bank=stosuje=następujące=limitóW=
oodzaj limitu wartość 

iimitó=luki=niedopasowania=dla=przedziałów=czasowóch=do=N=roku= minK=NIMM=
iimitó=luki=niedopasowania=dla=przedziałów=czasowóch=powóżej=N=
roku= maxK=NIMM=

dlobalna=luka=płónności= minK=N=
rdział=zobowiązań=pozabilansowóch=udzielonóch=w=sumie=
bilansowej= maxK=TB=

rdział łącznej=kwotó=środków=zgromadzonóch=przez=dużóch=
deponentów=w=bazie=depozótowej= maxK=OMB=

rdział=depozótów=powiększonóch=o=fundusze=własne=w=kredótach=
powiększonóch=o=majątek=trwałó== maxK=NMRB=

tskaźnik=iCo= minK=NNMB=
tskaźnik=kpco= minK=NOMBK=

=
4F oózóko stopó procentowej w portfelu bankowóm 

=
Bank=mierzó=rózóko=stopó=procentowej=dla=dwóch=istotnóch=rodzajów=tego=rózókaW=
aF przeszacowania=wónikającego=z=niedopasowania= = terminów=przeszacowania=pozócji=

wrażliwóch=na=zmianó=stóp=procentowóchI=
bF bazowego=spowodowanego=niedoskonałą=korelacją=zmian=stóp=referencójnóchI=
w=oparciu=oW=
� iukę=stopó=procentowejI=
� ocenę=wpłówu=zmian=stóp=procentowóch=na=wónik=finansowó=BankuI=
� analizę=wskaźnikówI=
� testó=warunków=skrajnóch=

=
Bank=ogranicza=rózóko=stopó=procentowej=poprzezW=
aF stosowanie=sóstemu=limitówI=
bF dopasowówanie= Ew= ramach= możliwościF= terminów= przeszacowania= aktówów= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

i=pasówów=wrażliwóch=na=zmianę=stóp=procentowóch=oraz=stóp=referencójnóchK=
=

t=obszarze=rózóka=stopó=procentowej=Bank=stosuje=następujące=limitóW=
oodzaj limitu wartość 

jaksómalna=dopuszczalna=zmiana=wóniku=odsetkowego=z=
tótułu=łącznego=rózóka=przeszacowania=

PMB=annualizowanego=
wóniku=odsetkowego=

jaksómalna=dopuszczalna=zmiana=wóniku=odsetkowego=z=
tótułu=rózóka=bazowego=

OB=annualizowanego=
wóniku=odsetkowego=

jaksómalna=dopuszczalna=zmiana=wóniku=odsetkowego=z= POB=annualizowanego=
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tótułu=łącznego=rózóka=przeszacowania=i=bazowego=łącznie= wóniku=odsetkowego=
jaksómalna=dopuszczalna=zmiana=wartości=ekonomicznej=
Banku=

NRB=funduszó=własnóch=
Banku=

RF oózóko kapitałowe 
=
Bank=mierzó=rózóko=kapitałowe=poprzezW=
aF wóznaczanie=wómogów=kapitałowóchI=w=ramach=kapitału=regulacójnegoI=
bF szacowanie=kapitału=wewnętrznego=na=istotne=rodzaje=rózókaI=
cF ocenę=współczónników=kapitałowóchI=
dF ocenę=relacji=kapitału=wewnętrznego=w=stosunku=do=funduszó=własnóchI=
eF dokonówanie=testów=warunków=skrajnóchK=
=
Bank=ogranicza=rózóko=kapitałowe=poprzezW=
aF utrzómówanie= odpowiedniego= poziomu= współczónników= kapitałowóch= oraz= relacji=

kapitału=wewnętrznego=w=stosunku=do=funduszó=własnóchI=
bF posiadanieI=aktualizowanie=i=testowanie=awarójnóch=planów=kapitałowóchK=
=

Bank=stosuje=następujące=limitó=alokacji=kapitałuW=
=

oodzaj rózóka tartość B w stosunku do 
funduszó własnóch 

hapitał=regulacójnó= max=4OB=
hapitał=wewnętrznó= maxK=SMB=
hapitał=na=rózóko=kredótoweI=w=tómW=== maxK=4MB=

J=kapitał=regulacójnó==== maxK=PRB=
J=dodatkowó=wómóg=kapitałowó==== maxK=RB=

hapitał=na=rózóko=operacójneI=w=tómW=== maxK=UB=
J=kapitał=regulacójnó== maxK=TB=
J=dodatkowó=wómóg=kapitałowó== maxK=NB=

hapitał=na=rózóko=koncentracji= maxK=NIRB=
hapitał=na=rózóko=płónności= maxK=NB=
hapitał=na=rózóko=stopó=procentowej=w=portfelu=bankowóm= maxK=UIRB=
hapitał=na=rózóko=kapitałowe= maxK=NB=

=
SF oózóko braku zgodności 

=
oózóko=braku=zgodności=zostało=uznane=przez=Bank=jako=rózóko=trudnomierzalneK=
=
pzacowanie=rózóka=braku=zgodności=odbówa=się=w=dwóch=wómiarachW=
NK ocenó=skutków=zdarzeńI=które=mogą=wóstąpić;=
OK ocenó=skutków=zdarzeńI=któróch=wóstąpienie=zostało=zarejestrowaneK=

=
4K Adekwatności sóstemu zarządzania rózókiem oraz ogólnó profil rózóka 

=
warząd=Banku=oświadczaI=że=funkcjonującó=w=Banku=sóstem=zarządzania=rózókiem=jest=
adekwatnó=do=skali=oraz=złożoności=prowadzonej=przez=Bank=działalnościK=
=
mrofil=rózóka=BankuI=w=ujęciu=ilościowóm=Bank=określa=poprzez=wskazanie=udziału=kapitału=
wewnętrznego=na=poszczególne=rodzaje=rózóka=w=funduszach=własnóchK=
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=
=
=
ka=datę=sporządzenia=informacji=profil=rózóka=Banku=przedstawiał=się=następującoW=

=
RK iiczba stanowisk dórektorskich członków warządu i oadó kadzorczej 
=
Żaden= z= członków= oadó= kadzorczej= i= warządu= nie= pełni= funkcji= dórektorskich= w= innóch= =
podmiotachK==
=
SK molitóka wóboru członków warządu i oadó kadzorczej w BankuI                               

informacja o odpowiedniości 
 
oada= kadzorcza= kadwarciańskiego= Banku= ppółdzielczóm= w= aziałoszónie= na= dzień=
PNKNOKOMOMrK=składała=się=z=T=osóbK=
t= ramach= oadó= kadzorczej= funkcjonuje= P= osobowó= homitet= AudótuI= któró= wspiera= oadę=
kadzorczą=w=zakresie=sprawozdawczości=finansowejI=sóstemu=kontroli=wewnętrznej=i=sóstemu=
zarzadzania=rózókiemK=
=
tóboru= członków= oadó= kadzorczej= Banku= dokonuje= webranie= mrzedstawicieliI= zgodnie== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
z= „molitóką= ocenó= odpowiedniości= kandódatów= na= członków= oadó= kadzorczejI= członków=
oadó= kadzorczej= oraz= oadó= kadzorczej= w= kadwarciański= Banku= ppółdzielczóm= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
w=aziałoszónie≤K=
Celem= ocenó= jest= stwierdzenie= czó= kandódaci= na= członków= oadó= kadzorczejI= członkowie=
oadó=kadzorczej=oraz=oada=kadzorcza=kolegialnieI=posiadają=kwalifikacje=do=werófikowania=
podejmowanóch= przez= warząd= decózji= oraz= sprawowania= skutecznego= nadzoruI= a= także= czó=
posiadają= wiedzęI= doświadczenie= i= umiejętności= niezbędne= do= realizacji= czónności=
nadzorczóch= oraz= czó= ich= reputacja= osobista= nie= stwarza= zagrożenia= dla= utrató= reputacji=
BankuK=
lcena=indówidualna=obejmuje=ustalenieI=czó=osoba=oceniana=posiada=kwalifikacje=niezbędne=
do= sprawowania= funkcji= nadzorczóch= EwiedzaI= umiejętnościI= doświadczenieFI= ustalenie= czó=
zaistniałe=faktó=i=okoliczności=mają=wpłów=na=reputację=BankuK=
lcena= indówidualna= dokonówana= jest= jako= ocena= uprzednia= J= przó= wóborze= do= oadó=
kadzorczej=oraz=jako=ocena=następcza=J=w=trakcie=kadencji=oadó=kadzorczejK=
webranie=mrzedstawicieli= przeprowadza=wstępną= ocenę= odpowiedniości= indówidualnej= przed=
wóznaczeniem=członka=oadó=kadzorczej=celem=zapewnienia=właściwej=liczbó=członków=oraz=
odpowiedniego=składu=oadó=kadzorczejI===
webranie= mrzedstawicieli= dokonuje= ocenó= kwalifikacji= podejmując= uchwałę= wraz= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
z=uzasadnieniemI=wskazującóm=na=dokonaną=ocenę=odpowiedniościI= z=podaniem= informacjiI=
które= z= wómogów= określonóch= w= artK= OOaa= ustawó= J= mrawo= bankowe= zostałó= uznane= za=
spełnione= oraz= jakie=okolicznościI= w= szczególności=dotóczące=BankuI= osobóI= której= dotóczó=

oodzaj rózóka tartość B w stosunku do funduszó własnóch 
rózóko=kredótowe= U4IMB=
rózóko=operacójne= NPIPB=
rózóko=koncentracji= MIMB=
rózóko=płónności= MIMB=
rózóko=stopó=procentowej= OITB=
rózóko=kapitałowe= MIMB=
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informacjaI= lub= obsadzanego= stanowiska= w= homitecie= Audótu= i= przóporządkowanóch= do=
niego=kompetencjiI=zostałó=wzięte=pod=uwagęK=
=
=
lcena=odpowiedniości=może=bóćW=
NF=pozótównaI=
OF=pozótówna=z=zaleceniemI=
PF=negatównaK=
=
t==OMOMrK=webranie=mrzedstawicieli=dokonało=wóboru=członków=oadó=kadzorczejK=aziałając==
na===podstawie==„molitóki=ocenó=odpowiedniości=kandódatów=na=członków=oadó=kadzorczejI=
członków=oadó=kadzorczej=oraz=oadó=kadzorczej=w=kadwarciański=Banku=ppółdzielczóm=w=
aziałoszónie≤= kandódaci= na= członków= oadó= kadzorczej= złożóli= „Arkusze= informacójne= do= =
indówidualnej=ocenó=kandódata=na=członka=oadó=kadzorczej≤I=a=także=„Arkusz=fnformacójnó=
do=ocenó=kolegialnej=oadó=kadzorczej≤K==
=
t=wóniku=analizó=wLw=informacji=oraz==na=podstawie=posiadanej=wiedzó=o=osobie=ocenianejI=
webranie= mrzedstawicieli= poprzez= podjęcie= stosownóch= uchwałI= pozótównie= oceniło=
odpowiedniość= poszczególnóch= kandódatów= na= członków= oadó= kadzorczej= Banku= oraz=
odpowiedniość==oadó=kadzorczej=BankuI=jako=organu=kolegialnegoK=
rznanoI= że= kandódaci= na= członków= oadó= kadzorczej= posiadają= wiedzęI= doświadczenie= i=
umiejętności= niezbędne= do= realizacji= czónności= nadzorczóch= a= ich= reputacja= osobista= nie=
stwarza= zagrożenia= dla= utrató= reputacji= BankuK= webranie= mrzedstawicieli= zatwierdziło= także=
sprawozdanie= z= działalności= oadó= kadzorczejI= uwzględniające= działania= homitetu= Audótu=
oraz= pozótównie= oceniło= stosowanie= w= Banku= molitóki= Ładu= horporacójnego= i=
funkcjonowanie=w=Banku=politóki=wónagradzaniaK=
=
warząd= kadwarciańskiego= Banku= ppółdzielczego= w= aziałoszónie= na= dzień= PNKNOKOMOMrK=
składał=się=z=P=CzłonkówI=powołanóch=przez==oadę=kadzorcząK==
wgodnie=z=obowiązującą==„molitóką=ocenó=odpowiedniości=kandódatów=na=Członków=warząduI=
Członków=warządu=oraz=warządu=w=kadwarciańskim=Banku=ppółdzielczóm=w=aziałoszónie≤I=
oada= kadzorcza= dokonuje= ocenó= odpowiedniości= w= odniesieniu= do= każdego= z= kandódatów= =
i=członków=warządu=z=osobna=oraz=ocenó=odpowiedniości=kolegialnej=dotóczącej=warząduK=
tóbór= kandódata= na= członka= warząduI= poprzedzać= musi= obowiązkowo= procedura=
indówidualnej= ocenó= wstępnejI= rozpoczónająca= się= od= wópełnienia= przez= kandódata=
stosownego= arkusza= informacójnego= i= przedstawienie= zaświadczeń= i= oświadczeń=
dokumentującóch=stan=wókształcenia=i=posiadanego=doświadczenia=zawodowegoK==
wgodnie= z= wLw= molitókąI= oada= kadzorcza= przeprowadzając= wstępną= i= następczą= ocenę=
odpowiedniości= indówidualnej= kandódatówLczłonków= warządu= uwzględnia= w= szczególnościI=
czó=członkowie=w=rozumieniu=niniejszej=molitókiW==

NF mają=wóstarczająco=nieposzlakowaną=opinię;==
OF dósponują= wóstarczającóm= poziomem= wiedzóI= umiejętności= i= doświadczeniaI= abó=

wókonówać=swoje=obowiązki;===
PF potrafią=działać=w=sposób=uczciwó= i= etócznóI=zachowując=niezależność=osąduI= abó=móc=

oceniać= decózje= organu= zarządzającego= pełniącego= funkcję= kierowniczą= i=w=razie=
konieczności=skutecznie=przeciwstawić=się=takim=decózjom=oraz=skutecznie=nadzorować=
i=monitorować=proces=podejmowania=decózji;==

4F poświęcają= lub= będą= poświęcać= wóstarczającą= ilość= czasu= na= wókonówanie= swoich=
obowiązków=w=instótucji;=

RF cechują=się=niezależnością=osąduK=
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t=OMNVrK=członkowie=warządu=Banku=złożóli=„Arkusze=informacójne=do=indówidualnej=ocenó=
członka==warządu≤==oraz==„Arkusz=fnformacójnó=do=kolegialnej=ocenó=kwalifikacji=warządu≤=za=
OMNUrKI=w=związku=z=czóm=w=OMOMrK=członkowie=warządu=nie=bóli=zobowiązani=do=składania=
arkuszóI= gdóż= zgodnie= z= procedurą= następczą= ocenę= odpowiedniości= oada= kadzorcza=
dokonuje=nie=rzadziej=niż=raz=na=dwa=lataK=
t=wóniku=analizó=wLw=informacji=oraz==na=podstawie=posiadanej=wiedzó=o=osobie=ocenianejI=
oada=kadzorczaI=poprzez=podjęcie=stosownóch=uchwałI=dokonała=w=OMNVrK=pozótównej=ocenó=
odpowiedniości= wszóstkich= członków= warządu= Banku= oraz= odpowiedniości= warządu= Banku=
jako=organu=kolegialnegoK==
webranie= mrzedstawicieli= przójęło= sprawozdanie= z= działalności= Banku= oraz= udzieliło=
absolutorium=wszóstkim=członkom=warządu=za=OMNVrK=
=
TK fnformacja o homitetach powołanóch w Banku 
=
ka= dzień= PNKNOKOMOMrK= w= Banku= nie= funkcjonowałó= żadne= komitetóI= pełniące= rolę= doradczą==============
w=zarządzaniu=rózókiemK=
=
UK póstem przepłówu informacji w zakresie rózóka stosowanó w Banku 
=
póstem=przepłówu=informacji=w=zakresie=rózóka=dotóczó=głównie=istotnóch=rodzajów=rózóka==============
i=odbówa=się=zgodnie=z=wewnętrzną=procedurą=BankuK=
t=ramach=informacji=zarządczej=z=obszaru=każdego=rózóka=sprawozdawane=sąW=
� wóniki= pomiaru= rózóka= Ewónikające= z= pomiarów= opisanóch= w= części= ffKPFI= w= tóm=

wóniki=testów=warunków=skrajnóchI=
� informacja=o=realizacji=przójętóch=w=Banku=limitówI=
� wnioski=dla=warządu=i=oadó=kadzorczejK=

=
oaportó=z=zakresu=rózóka=pozwalają=warządowi=i=oadzie=kadzorczej=na=mKinKW==

NF monitorowanie=poziomu=rózókaI=w=tóm=przójętóch=limitów;=
OF kontrolę=realizacji=celów=strategicznóch=w=zakresie=rózóka;=
PF ocenę=skutków=podejmowanóch=decózji;=
4F podejmowanie=odpowiednich=działań=w=celu=ograniczania=rózókaK=

=
Co= do= zasadó= raportó= z= rózóka= płónności= i= kredótowego= dla= warządu= sporządzane= są========================
z= częstotliwością= miesięcznąI= a= dla= oadó= kadzorczej= z= częstotliwością= przónajmniej=
kwartalnąK= oaportó= z= pozostałóch= rózók= dla= warządu= i= oadó= kadzorczej= sporządzane= są= z=
częstotliwością=przónajmniej=kwartalnąK=
=
fffK cundusze własne 
=
NK Budowa funduszó własnóch 

=
ip* mozócja hwota 

N fnstrumentó=kapitałowe=wópłacone= PUU=4MMIMM====
O wóski=zatrzómane= J=
P pkumulowane=inne=całkowite=dochodó=Ei=pozostałe=

kapitałó=rezerwoweF=
OM=UTN=VTTI4T=

Pa cundusze=ogólne=rózóka=bankowego== NSM=MMMIMM=
4 hwota=kwalifikującóch=się=pozócji=o=któróch=mowa=w=  
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artK=4U4=ustK=P=i=powiązane=ażio=emisójne=przeznaczone=
do=wócofania=z=kapitału=podstawowego=Tier=f=

Ra kiezależnie=zwerófikowane=zóski=z=bieżącego=okresu=
po=odliczeniu=wszelkich=możliwóch=do=przewidzenia=
obciążeń=i=dówidend=

 

S hapitał=podstawowó=Tier=f=przed=korektami=
regulacójnómi=

ON=4OM=PTTI4T=

T aodatkowe=korektó=wartości=Ekwota=ujemnaF=  
Ta aodatkowe=odliczenie=z=tótułu=rezerw= JPSM=O4PINP=
U tartości=niematerialne=i=prawne=Epo=odliczeniu=

powiązanej=rezerwó=z=tótułu=odroczonego=podatku=
dochodowegoF=Ekwota=ujemnaF=

JNU=4MPIOM=

NT BezpośrednieI=pośrednie=i=sóntetóczne=udziałó=
kapitałowe=w=instrumentach=w=kapitale=podstawowóm=
Tier=f=podmiotów=sektora=finansowegoI=jeżeli=podmiotó=
te=mają=z=instótucją=krzóżowe=powiązania=kapitałowe=
mające=na=celu=sztuczne=zawóżanie=funduszó=własnóch=
instótucji=Ekwota=ujemnaF=

 

NU mosiadane=przez=instótucję=bezpośrednieI=pośrednie=================
i=sóntetóczne=udziałó=kapitałowe=w=instrumentach================
w=kapitale=podstawowóm=Tier=f=podmiotów=sektora=
finansowegoI=jeżeli=instótucja=nie=dokonała=znacznej=
inwestócji=w=te=podmiotó=Ekwota=przekraczająca=próg=
NMB=oraz=po=odliczeniu=kwalifikowanóch=pozócji=
krótkichF=Ekwota=ujemnaF=

=

NV mosiadane=przez=instótucję=bezpośrednieI=pośrednie================
i=sóntetóczne=udziałó=kapitałowe=w=instrumentach===============
w=kapitale=podstawowóm=Tier=f=podmiotów=sektora=
finansowegoI=jeżeli=instótucja=dokonała=znacznej=
inwestócji=w=te=podmiotó=Ekwota=przekraczająca=próg=
NMB=oraz=po=odliczeniu=kwalifikowanóch=pozócji=
krótkichF=Ekwota=ujemnaF=

 

ON Aktówa=z=tótułu=odroczonego=podatku=dochodowego=
wónikające=z=różnic=przejściowóch=Ekwota=
przekraczająca=próg=NMB=po=odliczeniu=powiązanej=
rezerwó=z=tótułu=odroczonego=podatku=dochodowego=w=
przópadku=spełnienia=warunków=określonóch=w=artK=PU=
ustK=P=Ekwota=ujemnaF=

 

OO hwota=przekraczająca=próg=NTISRB=Ekwota=ujemnaF=  
OP t=tómW=posiadane=przez=instótucję=bezpośrednie=i=

pośrednie=instrumentó=w=kapitale=podstawowóm=Tier=f=
podmiotów=sektora=finansowegoI=jeżeli=instótucja=
dokonała=znacznej=inwestócji=w=te=podmiotó=

 

OR t=tómW=aktówa=z=tótułu=odroczonego=podatku=
dochodowego=wónikające=z=różnic=przejściowóch=

 

ORa ptrató=za=bieżącó=rok=obrachunkowó=Ekwota=ujemnaF=  
ORb jożliwe=do=przewidzenia=obciążenia=podatkowe=

związane=z=pozócjami=kapitału=podstawowego=Tier=f=
Ekwota=ujemnaF=

=
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OT hwalifikowalne=odliczenia=od=pozócji=w=kapitale=
dodatkowóm=Tier=f=które=przekraczają=wartość=kapitału=
dodatkowego=Tier=f=instótucji=Ekwota=ujemnaF=

 

OU Całkowite=korektó=regulacójne=w=kapitale=
podstawowóm=Tier=f=

=

OV hapitał=podstawowó=Tier=f= ON=M4N=TPNIN4====
PP hwota=kwalifikującóch=się=pozócji=o=któróch=mowa=w=

artK=4U4=ustK=4=i=powiązane=ażio=emisójne=przeznaczone=
do=wócofania=z=kapitału=dodatkowego=Tier=f=

=

PS hapitał=dodatkowó=Tier=f=przed=korektami=
regulacójnómi=

=

PV BezpośrednieI=pośrednie=i=sóntetóczne=udziałó=
kapitałowe=we=własnóch=instrumentach=dodatkowóch=w=
kapitale=Tier=f=podmiotów=sektora=finansowegoI=jeżeli=
instótucja=nie=dokonała=znacznej=inwestócji=w=te=
podmiotó=Ekwota=przekraczająca=próg=NMB=oraz=po=
odliczeniu=kwalifikowanóch=pozócji=krótkichF=Ekwota=
ujemnaF=

=

4M mosiadane=przez=instótucję=bezpośrednieI=pośrednie=i=
sóntetóczne=udziałó=kapitałowe=we=własnóch=
instrumentach=dodatkowóch=w=kapitale=Tier=f=
podmiotów=sektora=finansowegoI=jeżeli=instótucja=
dokonała=znacznej=inwestócji=w=te=podmiotó=Epo=
odliczeniu=kwalifikowanóch=pozócji=krótkichF=Ekwota=
ujemnaF=

=

4O hwalifikowalne=odliczenia=od=pozócji=w=kapitale=Tier=
ff=które=przekraczają=wartość=kapitału=Tier=ff=instótucji=
Ewartość=ujemnaF=

=

4P Całkowite=korektó=regulacójne=w=kapitale=dodatkowóm=
Tier=f=

=

44 hapitał=dodatkowó=Tier=f=  
4R hapitał=Tier=f=Ekapitał=Tier=f=Z=kapitał=podstawowó=Tier=

f=H=kapitał=dodatkowó=Tier=fF=
ON=M4N=TPNIN4=

4S fnstrumentó=kapitałowe=i=powiązane=ażio=emisójne= =
4T hwota=kwalifikującóch=się=pozócji=o=któróch=mowa=w=

artK=4U4=ustK=R=i=powiązane=ażio=emisójne=przeznaczone=
do=wócofania=z=kapitału=Tier=ff=

=

RM horektó=z=tótułu=rózóka=kredótowego= =
RN hapitał=Tier=ff=przed=korektami=regulacójnómi= =
R4 Bezpośrednie=i=pośrednie=udziałó=kapitałowe=w=

instrumentach=w=kapitale=Tier=ff=i=pożóczki=
podporządkowane=podmiotów=sektora=finansowegoI=
jeżeli=instótucja=nie=dokonała=znacznej=inwestócji=w=te=
podmiotó=Ekwota=przekraczająca=próg=NMB=oraz=po=
odliczeniu=kwalifikowanóch=pozócji=krótkichF=Ekwota=
ujemnaF=

=

RR mosiadane=przez=instótucję=bezpośrednie=i=pośrednie=
udziałó=kapitałowe=w=instrumentach=w=kapitale=Tier=ff=i=
pożóczki=podporządkowane=podmiotów=sektora=

=
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finansowegoI=jeżeli=instótucja=dokonała=znacznej=
inwestócji=w=te=podmiotó=Epo=odliczeniu=
kwalifikowanóch=pozócji=krótkichF=Ekwota=ujemnaF=

RT Całkowite=korektó=regulacójne=w=kapitale=Tier=ff= =
RU hapitał=Tier=ff= =
RV Łącznó=kapitał=Ełącznó=kapitał=Z=kapitał=Tier=f=H=kapitał=

Tier=ffF=
ON=M4N=TPNIN4====

SM Aktówa=ważone=rózókiem=razem= RS=RUP=ROOIUP=
SN hapitał=podstawowó=Tier=f=Ewórażonó=jako=odsetek=

kwotó=ekspozócji=na=rózókoF=
PTINVB=

SO hapitał=Tier=f=Ewórażonó=jako=odsetek=kwotó=
ekspozócji=na=rózókoF=

PTINVB=

SP Łącznó=kapitał=Ewórażonó=jako=odsetek=kwotó=
ekspozócji=na=rózókoF=

PTINVB=

S4 tómóg=bufora=dla=poszczególnóch=instótucji=Ewómóg=
dotóczącó=kapitału=podstawowego=Tier=f=zgodnie=z=artK=
VO=ustK=N=litK=aF=powiększonó=o=wómogi=utrzómówania=
bufora=zabezpieczającego=i=antócóklicznegoI=jak=
również=bufor=rózóka=sóstemowego=oraz=bufor=
instótucji=o=znaczeniu=sóstemowóm=wórażonó=jako=
odsetek=kwotó=ekspozócji=na=rózókoF=

NMIRB=

SR t=tómW=wómóg=utrzómówania=bufora=
zabezpieczającego=

OIRB=

SS t=tómW=wómóg=utrzómówania=bufora=antócóklicznego= MB=
ST t=tómW=wómóg=utrzómówania=bufora=rózóka=

sóstemowego=
MB=

STa t=tómW=bufor=globalnóch=instótucji=o=znaczeniu=
sóstemowóm=lub=bufor=innóch=instótucji=o=znaczeniu=
sóstemowóm=

MB=

SU hapitał=podstawowó=Tier=f=dostępnó=w=celu=pokrócia=
buforów=Ewórażonó=jako=odsetek=kwotó=ekspozócji=na=
rózókoF=

PTINVB=

TO Bezpośrednie=i=pośrednie=udziałó=kapitałowe=
podmiotów=sektora=finansowegoI=jeżeli=instótucja=nie=
dokonała=znacznej=inwestócji=w=te=podmiotó=Ekwota=
poniżej=progu=NMB=oraz=po=odliczeniu=
kwalifikowanóch=pozócji=krótkichF=

=

TP mosiadane=przez=instótucję=bezpośrednie=i=pośrednie=
udziałó=kapitałowe=w=instrumentach=w=kapitale=
podstawowóm=Tier=f=podmiotów=sektora=finansowego=
jeżeli=instótucja=dokonała=znacznej=inwestócji=w=te=
podmiotó=Ekwota=poniżej=progu=NMB=oraz=po=odliczeniu=
kwalifikowanóch=pozócji=krótkichF=

 

TR Aktówa=z=tótułu=odroczonego=podatku=dochodowego=
wónikające=z=różnic=przejściowóch=Ekwota=poniżej=
progu=NMB=po=odliczeniu=powiązanej=rezerwó=z=tótułu=
odroczonego=podatku=dochodowego=w=przópadku=
spełnienia=warunków=określonóch=w=artK=PU=ustK=P=

 

TS horektó=z=tótułu=rózóka=kredótowego=uwzględnione=w= =
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kapitale=Tier=ff=w=odniesieniu=do=ekspozócji=objętóch=
metodą=standardową=Eprzed=zastosowaniem=pułapuF=

TT mułap=uwzględniania=korekt=z=tótułu=rózóka=
kredótowego=w=kapitale=Tier=ff=zgodnie=z=metodą=
standardową=

 

UM Bieżącó=pułap=w=odniesieniu=do=instrumentów=w=
kapitale=podstawowóm=Tier=f=będącóch=przedmiotem=
ustaleń=dotóczącóch=wócofania=

 

UN hwota=wółączona=z=kapitału=podstawowego=Tier=f=ze=
względu=na=pułap=Enadwóżka=ponad=pułap=po=upłówie=
terminów=wókupu=i=zapadalnościF=

 

UO Bieżącó=pułap=w=odniesieniu=do=instrumentów=
dodatkowóch=w=kapitale=Tier=f=będącóch=przedmiotem=
ustaleń=dotóczącóch=wócofania=

=

UP hwota=wółączona=z=kapitału=dodatkowego=Tier=f=ze=
względu=na=pułap=Enadwóżka=ponad=pułap=po=upłówie=
terminów=wókupu=i=zapadalnościF=

 

U4 Bieżącó=pułap=w=odniesieniu=do=instrumentów=w=
kapitale=Tier=ff=będącóch=przedmiotem=ustaleń=
dotóczącóch=wócofania=

=

UR hwota=wółączona=z=kapitału=Tier=ff=ze=względu=na=
pułap=Enadwóżka=ponad=pułap=po=upłówie=terminów=
wókupu=i=zapadalnościF=

 

=
GF= numeracja zgodna z oozporządzeniem wókonawczóm homisji Erb) nr N42P/20NP z dnia 20 grudnia 20NP rK 
ustanawiającóm wókonawcze standardó techniczne w zakresie wómogów dotóczącóch ujawniania informacji na temat 
funduszó własnóch instótucji 
=
OK lgólnó opis cech instrumentów w kapitale podstawowóm Tier f 
=
Bank=zalicza=do=funduszó=własnóch=udziałó=wniesione=do=OUKMSKOMNP=rK=włącznieK==
ka= dzień= PNKNOKOMOMrK= Bank= liczół= PPS4= członkówI= którzó= posiadali= PUVR= udziałów= J=
jednostka=udziałowa=wónosiła=NMM=złK=
t=OMOM=rK=Bank=uzóskał=zgodę=na=obniżenie=funduszó=własnóch=o=kwotę=PKOMMIMM=złI=co=nie=
wpłónęło=na=spadek=współczónnika=wópłacalnościK=
=
PK fnformacja w zakresie instrumentów kapitałowóch zaliczanóch do kapitału 

dodatkowego Tier i kapitału Tier ff  
 

Bank= nie= posiada= instrumentów= kapitałowóch= zaliczanóch= do= kapitału= dodatkowego= Tier= =
i=kapitału=Tier=ffK==
=
fsK tómogi kapitałowe 
=
NK jetoda szacowania kapitału wewnętrznego oraz przójętó przez Bank poziom 

adekwatności kapitałowej 
=
Bank=dokonuje=agregacji=wómogów=kapitałowóch=na=poszczególne=rodzaje=rózóka=uznane=za=
istotne=w=oparciu=o=metodę=minimalnego=wómogu=kapitałowegoK=
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=
moziomem= wójściowóm= dla= ustalenia= kapitału= wewnętrznego= jest= wóliczonó= regulacójnó=
wómóg=kapitałowóK=
Bank=wóznacza=regulacójnó=wómóg=kapitałowó=dla=rózókaW=
aF kredótowegoI=w=oparciu=o=metodę=standardowąI=
bF operacójnegoI=w=oparciu=o=metodę=wskaźnika=bazowegoK=
kastępnie= Bank= oceniaI= czó= regulacójnó= wómóg= kapitałowó= w= pełni= pokrówa= rózóko=
kredótowe= i= operacójne= i= jeżeli= jest= to= konieczneI= toI= zgodnie= z=obowiązującómi= w= Banku=
zasadami= szacowania= kapitału= wewnętrznegoI= oblicza= dodatkowó= wómóg= kapitałowó= na= te=
rózókaK=
=
hapitał= wewnętrznó= stanowi= sumę= regulacójnego= wómogu= kapitałowegoI= dodatkowóch=
wómogów= kapitałowóch= oraz= wómogów= kapitałowóch= na=pozostałe= istotne= rodzaje= rózóka=
obliczonóch= zgodnie= z= obowiązującómi= w= Banku= zasadami= szacowania= kapitału=
wewnętrznegoK=
=
Celem=strategicznóm=Banku=w=zakresie=poziomu=adekwatności=kapitałowej=jest=utrzómówanie=
relacji=kapitału=wewnętrznego=w=stosunku=do=funduszó=własnóch=na=maksómalnóm=poziomie=
SMBK=
ka=datę=informacji=relacja=wónosiła=OTIOBK=
=
t=OMNV=roku=homisja=kadzoru=cinansowego=nie=nałożyła=na=Bank=obowiązku=utrzómówania=
dodatkowóch=wómogów=kapitałowóchK= 
=
OK oegulacójnó wómóg kapitałowó na rózóko kredótowe w podziale na kategorie 

ekspozócji 
=

hategoria  
tartość aktówów 

ważonóch rózókiem 
tósK zł 

tómóg kapitałowó 
tósK zł 

ekspozócje=wobec=rządów=centralnóch=lub=
banków=centralnóch= SSRIUM= RPIOS=

ekspozócje=wobec=samorządów=
regionalnóch=lub=władz=lokalnóch= P=SNVIMM= OUVIRO=

ekspozócje=wobec=podmiotów=sektora=
publicznego= MIMM= MIMM=

ekspozócje=wobec=instótucji= 4TIMM= PITS=
ekspozócje=wobec=przedsiębiorstw= OM=TSOI4R= N=SSNIMM=
ekspozócje=detaliczne= NP=UPUIUO= N=NMTINN=
ekspozócje=zabezpieczone=hipotekami=na=
nieruchomościach= P=UOSIOV= PMSINM=

ekspozócjeI=któróch=dotóczó=niewókonanie=
zobowiązania= TPUIMN= RVIM4=

ekspozócje=kapitałowe= O=RN4ITM= OMNINU=
inne=pozócje= N=MRUIOS= U4ISS=
oazem regulacójnó wómóg kapitałowó 
na rózóko kredótowe= 4T MTMIP4 P TSRISP 

=
=
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=
=
=
PK Łączne wómogi kapitałowe z tótułu rózóka kredótowego i operacójnego 
=
=
=
=
=
=
=
=
sK oózóko kredótowe 
=
NK aefinicja dla należności przeterminowanóch i zagrożonóchI podejścia w zakresie 

korekt wartości i rezerw celowóchLodpisów dotóczącóch odsetekI w tóm również 
rezerwó na rózóko 

=
wa= należności= przeterminowane= Bank= uznaje= należnościI= w= przópadku= któróch= wóstępuje=
przónajmniej=jedna=z=poniższóch=sótuacjiW=

NF= istnieje=małe=prawdopodobieństwo=wówiązania=się=dłużnika=w=okresie=jednego=roku=ze=
zobowiązań=wobec=Banku;=

OF=okres= przeterminowania= jest= dłuższó= niż= VM= dni= oraz= przeterminowana= kwota=
przekraczaW==
aF= w=przópadku=ekspozócji=detalicznóch=4MM=złotóchI=
bF=w=przópadku=pozostałóch=kategorii=ekspozócji=OKMMM=złotóchK=

=
kależnościami= zagrożonómi= są= ekspozócje= kredótowe= zaliczone= do= kategorii= poniżej=
standarduI= wątpliwej= i= straconej= zgodnie= z= oozporządzeniem= jinistra= cinansów= w sprawie 
zasad tworzenia rezerw na rózóko związane z działalnością bankówK=
=
Bank= tworzó= rezerwó= celowe= na= ekspozócje= zagrożone= oraz= odpisó= na= odsetki= od= tóch=
ekspozócji=w=wósokościW=
� OMB=w=zakresie=ekspozócji=w=kategorii=poniżej=standarduI=
� RMB=w=zakresie=ekspozócji=w=kategorii=wątpliwejI=
� NMMB=w=zakresie=ekspozócji=w=kategorii=straconejI=

po=uwzględnieniu=pomniejszeń=podstawó=naliczania=rezerw=i=odpisówK=
=
OK hategorie ekspozócji kredótowóchI w tóm kategorie istotne 
=
Bank=dokonuje=podziału=ekspozócji=kredótowóch=na=następujące=kategorieW=
=

hategoria ekspozócji wartość 
tósK zł 

Czó kategoria jest 
istotna 
takLnie 

wobec=samorządów=regionalnóch=lub=władz=
lokalnóch= NUKMVRIMM= nie=

ekspozócje=wobec=przedsiębiorstw= ORKRVPIRO= nie=
ekspozócje=detaliczne= NUKVVUIPM= nie=

oózóko oegulacójnó wómóg kapitałowó 
tósK zł 

� kredótowe= P=TSRISP=
� operacójne= TSNIMR=

oAwbj 4 ROSISU 
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ekspozócje=zabezpieczone=hipotekami=na=
nieruchomościach= RKRTOIPN= nie=

któróch=dotóczó=niewókonanie=zobowiązania= TPTISM= nie=
przó= czóm= przójmujeI= że= kategorie= ekspozócji= kredótowóchI= które= stanowią= przónajmniej=
PMB=łącznej=kwotó=ekspozócji=kredótowóch=wóznaczają=istotne=kategorie=ekspozócjiK=
=
PK ptruktura geograficzna ekspozócji kredótowóch 
=
Bank= w= swoich= analizach= nie= uwzględnia= rózóka= geograficznegoI= ponieważ= funkcjonuje= na=
terenie=jednego=obszaru=geograficznegoI=określonego=w=ptatucie=BankuK==
=
4K ptruktura branżowa ekspozócji kredótowóch 
=
Bank= dokonuje= podziału= ekspozócji= kredótowóch= na= następujące= branże= Ewedług= molskiej=
hlasófikacji=aziałalnościI=z=wółączeniem=ekspozócji=kredótowej=wobec=konsumentówFW=
=

Branża 
tartość 

bilansowa netto 
EtósK złF 

Czó branża jest 
istotna 
takLnie 

rolnictwoI=leśnictwoI=łowiectwo=i=róbactwo= T=OPVIP4==== nie=
przetwórstwo=przemósłowe= R=ROMIUM= nie=
budownictwo= VMITP= nie=
handel=hurtowó=i=detalicznó= R=P4MIPV= nie=
transport=i=gospodarka=magazónowa= R=PMTIMT= nie=
zakwaterowanie=i=usługi=gastronomiczne= MIMM= nie=
informacja=i=komunikacja= NRIMN= nie=
obsługa=rónku=nieruchomości= VPITU= nie=
działalność=profesjonalnaI=naukowa=i=techniczna= VIVT= nie=
usługi=administrowania=i=działalność=wspierająca= NPIOP= nie=
administracja=publiczna=i=obrona=narodowa= NU=MVRIMN= tak=
opieka=zdrowotna=i=pomoc=społeczna= VIVT= nie=
pozostała=działalność=usługowa= OI4N= nie=
inne= M= nie=

=
przó=czóm=przójmujeI=że=branżaI=która= stanowi=przónajmniej=PMB= łącznej=kwotó= ekspozócji=
kredótowóch=jest=istotnaK=
=
RK ptruktura ekspozócji kredótowóch według terminów zapadalności 
=
modział=ekspozócji=kredótowóch=według=terminów=zapadalności=przedstawia=się=następującoW=
=

Termin zapadalności wartość 
tósK zł 

do=N=miesiąca= N=URVIRN=
N=–=P=miesięcó= O=UTNIRT=
P=–=S=miesięcó= 4=4NNIMS=
S=–=NO=miesięcó= S=44TISN=
N=rok=–=O=lat= NM=MPVIUU=
O=lata=–=R=lat= NU=TOVITS=
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SK ptruktura ekspozócji zagrożonóch dla branż 
=
modział=ekspozócji=kredótowóch=zagrożonóch=Ewg=wartości=bilansowej=bruttoI=w= tósK=złF=dla=
branż=przedstawia=się=następującoW=
=

=
=
TK wmiana stanu korekt i rezerwLodpisów z tótułu ekspozócji zagrożonóch wraz                     

z saldem początkowóm i końcowóm=
=

=
=
=
=
=
=

R=lat=–=NM=lat= NR=VOUITN=
NM=lat=–=OM=lat= P=ROMIP4=
powóżej=OM=lat= PSPIPV=

oodzaj ekspozócji moniżej 
standardu Wątpliwe ptracone 

Branża 
rolnictwoI=leśnictwoI=łowiectwo=i=
róbactwo= MIMM= MIMM= MIMM=

przetwórstwo=przemósłowe= MIMM= MIMM= MIMM=
budownictwo= MIMM= MIMM= MIMM=
handel=hurtowó=i=detalicznó= MIMM= MIMM= PRIST=
transport=i=gospodarka=magazónowa= VNNIVO= OIM4= RNPIUM=
zakwaterowanie=i=usługi=
gastronomiczne= MIMM= MIMM= MIMM=

informacja=i=komunikacja= MIMM= MIMM= MIMM=
obsługa=rónku=nieruchomości= MIMM= MIMM= MIMM=
działalność=profesjonalnaI=naukowa=i=
techniczna= MIMM= MIMM= MIMM=

usługi=administrowania=i=działalność=
wspierająca= MIMM= MIMM= MIMM=

administracja=publiczna=i=obrona=
narodowa= MIMM= MIMM= MIMM=

opieka=zdrowotna=i=pomoc=społeczna= MIMM= MIMM= MIMM=
pozostała=działalność=usługowa= MIMM= MIMM= MIMM=
inne= MIMM= MIMM= MIMM=

hategoria 
paldo początkowe paldo końcowe 

oezerwó 
celowe 

ldpisó na 
odsetki 

oezerwó 
celowe 

ldpisó na 
odsetki 

moniżej standardu= RUU=RPUIS4= O=ROSIVN= NUP=R4OIMT= OTTIP4=
Wątpliwe= MIMM= MIMM= VVTIT4= OOISS=
ptracone= TT=VUPI4P= RTTIRS= ROR=4RNIOT= RP=PV4IOT=
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UK gakość kredótowa ekspozócji restrukturózowanóch 

 

iegendaW= = = =

= polaI=któróch=wópełnianie=jest=obowiązkowe=

 polaI=któróch=wópełnianie=jest=nieobowiązkowe=
=
=

= = a= b= C= d= e= f= g= h=
= = tartość=bilansowa=brutto=Lkwota=nominalna=ekspozócji=EtósK zł)= pkumulowana=utrata=wartościI=skumulowane=

ujemne=zmianó=wartości=godziwej=z=tótułu=
rózóka=kredótowego=i=rezerw=EtósK zł)=

wabezpieczenia=rzeczowe=lub=gwarancje=
finansowe=otrzómane==

= lbsługiwane=
ekspozócje=

restrukturózowane=

kieobsługiwane=ekspozócje=
restrukturózowane=

lbsługiwanóch=
ekspozócji=

restrukturózowanóch=

kieobsługiwanóch=
ekspozócji=

restrukturózowanóch=

= t=tóm=zabezpieczenie=i=
gwarancje=finansowe=
otrzómane=z=powodu=

nieobsługiwanóch=
ekspozócjiI=wobec=któróch=

zastosowano=środki=
restrukturózacójne=

= = t=tóm=
ekspozócjeI=

któróch=dotóczó=
niewókonanie=
zobowiązania=

t=tóm=
ekspozócje=
dotknięte=

utratą=
wartości=

N= hredótó i zaliczki   N4IR4  N4IR4  N4IR4 M =
O= Banki=centralne= = = = = = = = = =
P= fnstótucje=rządowe= = = = = = = = = =

4= fnstótucje=
kredótowe=

= = = = = = = = =

R= fnne=instótucje=
finansowe=

= = = = = = = = =

S= mrzedsiębiorstwa=
niefinansowe=

= = = = = = = = =

T= dospodarstwa=
domowe=

= = N4IR4= = N4IR4= = N4IR4= M= =

U= Dłużne papieró 
wartościowe 

= = = = = = = = =

V=

rdzielone 
zobowiązania do 
udzielenia 
pożóczki 

= = = = = = = = =

NM Łącznie   N4IR4  N4IR4  N4IR4 M  
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VK gakość kredótowa ekspozócji obsługiwanóch i nieobsługiwanóch w podziale według liczbó dni przeterminowania 
= a= B= c= d= e= f= g= h= i= j= k= l=

tartość=bilansowa=bruttoLkwota=nominalna=
bkspozócje=obsługiwane= bkspozócje=nieobsługiwane=

= kieprzetermin
owane=lub=

przeterminowa
ne=≤=PM=dni=

mrzeterminow
ane=>=PM=dni=≤=

VM=dni=

= jałe=
prawdopodobie

ństwo=spłató=
ekspozócji=

nieprzetermino
wanóch=albo=

przeterminowan
óch=≤=VM=dni=

mrzeter
minowa
ne=>=VM=
dni=≤=

NUM=dni=

mrzetermi
nowane=>=
NUM=dni=≤=

N=rok=

mrzetermi
nowane=>=
N=rok=≤=R=

lat=

mrzetermi
nowane==

powóżej=R=
lat=

mrzetermi
nowane=>=
R=lat=≤=T=

lat=

mrzetermi
nowane=>=

T=lat=

t=tóm=
ekspozócjeI=

któróch=dotóczó=
niewókonanie=
zobowiązania=

N= hredótó i 
zaliczki  

 OM4 U4V RSM   VSO R4O N PNV O M4N RP4 VPR    N 4VR VSN 

O= Banki=
centralne==

= = = = = = = = = = = =

P= fnstótucje=
rządowe==

= NU=MVR=MNM= = = = = = = = = = =

4= fnstótucje=
kredótowe==

= N4O=SMO=PP4= = = = = = = = = = =

R= fnne=
instótucje=
finansowe==

=
=

= =
= = = = = = = =

S= mrzedsiębiorst
wa=
niefinansowe==

=
V=4UU=PNM=

= =
PTN=RVM= = = RNP=UMR= = = = UUR=PTV=

T= t=tóm=jŚm== = V=4UU=PNM= = = PTN=RVM= = = RNP=UMR= = = = UUR=PTV=
U= dospodarstwa=

domowe==
= P4=SSP=VMS= = = RVM=VRO= N=PNV= O=M4N= ON=NPM= = = = SNM=RUO=

V= Dłużne 
papieró 
wartościowe 

=
PN SSO OPU  

         

NM= Banki=
centralne==

= = = = = = = = = = = =

NN= fnstótucje=
rządowe==

= = = = = = = = = = = =

NO= fnstótucje=
kredótowe==

= ON=4N4=TOP= = = = = = = = = = =

NP= fnne=
instótucje=
finansowe==

=
NM=O4T=RNR= =

= = = = = = = = =

N4= mrzedsiębiorst = = = = = = = = = = = =
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wa=
niefinansowe==

NR= bkspozócje 
pozabilanso
we  

= = = = = = = = = = = =

NS= Banki=
centralne==

= = = = = = = = = = = =

NT= fnstótucje=
rządowe==

= = = = = = = = = = = =

NU= fnstótucje=
kredótowe==

= = = = = = = = = = = =

NV= fnne=
instótucje=
finansowe==

= = = = = = = = = = = =

OM= mrzedsiębiorst
wa=
niefinansowe==

= = = = = = = = = = = =

ON= dospodarstwa=
domowe=

= = = = = = = = = = = =

OO Łącznie  OPS RNN TVU   VSO R4O N PNV O M4N RP4 VPR    N 4VR VSN 
=

iegendaW 

== polaI=któróch=wópełnianie=jest=obowiązkowe=

  polaI=któróch=wópełnianie=jest=nieobowiązkowe=

==
pola=zablokowaneI=zgodnie=ze=wzorcem=zaprezentowanóm=w==„tótócznóch=dotóczącóch=ujawniania=w=zakresie=ekspozócji=nieobsługiwanóch=i=restrukturózowanóch≤=
EbBALdiLOMNULNMF=

=
kolumnó=„h≤=oraz=„i≤=J==dostosowano=do=podziału=terminowego=obowiązującego=w=sprawozdawczości=cfkobm=I=formularz=cKNUI=w=wótócznóch=bBA=obowiązują=przedziałóW=kol=
„h≤=J=przeterminowane=>N=rok=<ZO=lataI=kol=„i≤=J=przeterminowane=>O=lata<ZR=lat=

=
=
=
=
=
=
=
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NMK bkspozócje obsługiwane i nieobsługiwane oraz związane z nimi rezerwó 
=
= = tartość=bilansowa=bruttoLkwota=nominalna= pkumulowana=utrata=wartościI=skumulowane=ujemne=zmianó=

wartości=godziwej=z=tótułu=rózóka=kredótowego=i=rezerw=
pkumulowane=

odpisania=
częściowe=

ltrzómane=zabezpieczenie=
i=gwarancje=finansowe=

bkspozócje=obsługiwane= bkspozócje=nieobsługiwane= bkspozócje=
obsługiwane=–=

skumulowana=utrata=
wartości=i=rezerwó=

bkspozócje=nieobsługiwane=–=
skumulowana=utrata=wartościI=
skumulowane=ujemne=zmianó=
wartości=godziwej=z=powodu=
rózóka=kredótowego=i=rezerw=

w=tótułu=
ekspozócji=
obsługiwan

óch=

w=tótułu=
ekspozócji=
nieobsługi
wanóch=

= t=
tóm=
etap=

N=

t=
tóm=
etap=

O=

= t=
tóm=
etap=

O=

t=
tóm=
etap=

P=

= t=
tóm=
etap=

N=

t=
tóm=
etap=

O=

= t=
tóm=

etap=O=

t=
tóm=

etap=P=

= = =

N= hredótó i 
zaliczki  OM4 U4V RSM = = N RMM UPT = = NSS RO4 = = TSP TMR = = = = M=

O= Banki=
centralne== = = = = = = = = = = = = = = =

P= fnstótucje=
rządowe== NU=MVR=MNM= = = = = = = = = = = = = = =

4= fnstótucje=
kredótowe== N4O=SMO=PP4= = = = = = = = = = = = = = =

R= fnne=
instótucje=
finansowe==

=
= =

=
=

= =
= =

=
= = = = =

S= mrzedsiębiorst
wa=
niefinansowe==

V=4UU=PNM=
= =

UUR=PVR=
=

= =
= =

RUU=SSP=
= = = = =

T= t=tóm=jŚm== V=4UU=PNM= = = UUR=PVR= = = = = = RUU=SSP= = = = = =
U= dospodarstwa=

domowe== P4=SSP=VMS= = = SNR=44O= = = NSS=RO4= = = NTR=M4O= = = = = =

V= Dłużne 
papieró 
wartościowe 

PN SSO OPU 
= = = = = = = =

=
= = = = M=

NM= Banki=
centralne== = = = = = = = = = = = = = = =

NN= fnstótucje=
rządowe== = = = = = = = = = = = = = = =

NO= fnstótucje=
kredótowe== ON=4N4=TOP= = = = = = = = = = = = = = =

NP= fnne=
instótucje=
finansowe==

NM=O4T=RNR=
= = = = = = = = = = = = = =
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N4= mrzedsiębiorst
wa=
niefinansowe==

= = = = = = = = = = = = = = =

NR= bkspozócje 
pozabilansow
e  

= = = = = = = = = = = = = = =

NS= Banki=
centralne==

= = = = = = = = = = = = = = =

NT= fnstótucje=
rządowe==

= = = = = = = = = = = = = = =

NU= fnstótucje=
kredótowe==

= = = = = = = = = = = = = = =

NV= fnne=
instótucje=
finansowe==

= = = = = = = = = = = = = = =

OM= mrzedsiębiorst
wa=
niefinansowe==

= = = = = = = = = = = = = = =

ON= dospodarstwa=
domowe=

= = = = = = = = = = = = = = =

OO Łącznie OPS RNN TVU   N RMM UPT   NSS RO4   TSP TMR     M 
=

iegendaW  

== polaI=któróch=wópełnianie=jest=obowiązkowe=

   polaI=któróch=wópełnianie=jest=nieobowiązkowe=

== pola=zablokowaneI=zgodnie=z=objaśnieniami=poniżej=nie=dotóczó=banków=stosującóch=krajowe=zasadó=rachunkowości=

==
pola=zablokowaneI=zgodnie=ze=wzorcem=zaprezentowanóm=w==„tótócznóch=dotóczącóch=ujawniania=w=zakresie=ekspozócji=nieobsługiwanóch=i=
restrukturózowanóch≤=EbBALdiLOMNULNMF=

=
=
=
=
=
=
=
=
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=
NNK wabezpieczenie uzóskane przez przejęcie i postępowania egzekucójne 
=
= = wabezpieczenie=uzóskane=przez=przejęcie=

tartość=w=momencie=początkowego=ujęcia= pkumulowane=ujemne=zmianó=
N= ozeczowe=aktówa=trwałe== M= M=
O= fnne=niż=rzeczowe=aktówa=trwałe== M= M=
P= kieruchomości mieszkalne  M= M=
4= kieruchomości komercójne M= M=
R= ouchomości Esamochodó, środki transportu itpK) M= M=
S= hapitał własnó i instrumentó dłużne M= M=
T= mozostałe M= M=
U Łącznie M M 
=

=
=
=
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sfK horzóstanie z ocen zewnętrznóch instótucji ocenó wiarógodności kredótowej 
bCAf 

=
Bank=wókorzóstuje=ocenó=zewnętrznóch=instótucji=ocenó=wiarógodności=kredótowej=bCAf=na=
potrzebó=wóznaczania=aktówów=ważonóch=rózókiemI=dla=następującóch=ekspozócji=wobecW=
NF instótucji=J=jeżeli=rezódualnó=termin=ekspozócji=jest=dłuższó=niż=P=miesiąceI=
OF samorządów= regionalnóch= lub= władz= lokalnóch= J= jeżeli= ekspozócja= nie= jest=

denominowana=lub=finansowana=w=walucie=krajowejI=
PF podmiotów= sektora= publicznego= J= jeżeli= pierwotnó= termin= zapadalności= ekspozócji= jest=

dłuższó=niż=P=miesiąceI=
któróm= to= kategoriom= przópisówana= jest= waga= rózóka= odpowiadająca= stopniu= jakości=
kredótowej=rządu=polskiegoK=
=
Bank=korzósta=z=ocen=jakości=kredótowej=nadanóch=przez=bCAfW=
NF citch=oatings;=
OF joodó’s=fnvestors=pervice;=
PF ptandard=and=moor’s=oatings=pervicesK=
=
geżeli=nadane=ocenó=odpowiadają=różnóm=wagom=rózóka=wówczas=Bank=uwzględnia=tę=ocenęI=
której=odpowiada=wóższa=waga=rózókaK=
geżeli=dostępne=są=więcej=niż=dwie=ocenó=kredótowe=sporządzone=przez=wóznaczone=bCAf=dla=
danej=pozócji=z=ratingiemI=wówczas=uwzględnia=się=te=dwie=spośród=nichI=z=którómi=wiążą=się=
najniższe=wagi= rózókaI= z= zastrzeżeniem= żeW= jeżeli= dwie=najniższe=wagi= rózóka= różnią= się= od=
siebieI=przópisuje=się=wóższą=z=nich;=
Bank= uzależnia= przóznanie= wagi= rózóka= od= stopnia= jakości= kredótowejI= któró= przópisano=
rządowi=polskiemu=wg=następującej=tabeliW=

ptopień=jakości=kredótowej=rządu=
polskiego=

N= O= P= 4= R= S=

taga=rózóka=ekspozócji= OMB= RMB= NMMB= NMMB= NMMB= NRMB=

=
Bank= uzależnia= stopień= jakości= kredótowej= od= ocenó= wiarógodności= kredótowej=============================
w=następującó=sposóbW=
=

ptopień 
jakości 

kredótowej 

lcena wiarógodności kredótowej 

citch oatings joodó’s fnvestors 
pervice 

ptandard and moor’s 
oatings pervices 

N= AAAI=AA= AaaI=Aa= AAAI=AA=
O= A= A= A=
P= BBB= Baa= BBB=
4= BB= Ba= BB=
R= B= B= B=
S= CCCI=CCI=CI=oaI=a= CaaI=CaI=C= CCCI=CCI=oI=paLa=

=
Bank= na= dzień= PNKNOKOMOM= rK= nie= posiada= ekspozócjiI= któróm= przópisuje= się= wagę= rózóka=
odpowiadającą=stopniu=jakości=kredótowej=rządu=polskiegoK=
=
sffK oózóko rónkowe 

=
Bank=nie=prowadzi=działalności=walutowejK=
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sfffK oózóko operacójne 
=
Bank=wóznacza=wómóg=kapitałowó=na=rózóko=operacójne=metodą=wskaźnika=podstawowegoK==
=
hwota= wómogu= kapitałowego= w= zakresie= rózóka= operacójnego= według= stanu= na= datę=
sporządzania=informacji=wónosi=TSNIMR=tósK=złK=
=
tartość= strat= brutto= wónikającóch= z= rózóka= operacójnego= w= OMOM= roku= w= podziale= na=
kategorie=zdarzeń=przedstawia=się=następującoW=
=

=
fuK bkspozócje kapitałowe 
=
tartość=bilansowa=posiadanóch=papierów=wartościowóchW=

oodzaj ekspozócji tartość bilansowa 
akcje=pdBJBanku=pKAK= N=SMV=UMMIMM=
=
uK oózóko stopó procentowej w portfelu niehandlowóm 

=
oózóko= stopó= procentowej= w= Banku= wónika= głównie= z= niedopasowania= terminów=
przeszacowania= aktówów= i= pasówów= wrażliwóch= na= zmianó= stóp= procentowóch= oraz=
niedopasowania=tóch=pozócji=ze=względu=na=stopó=referencójneK=
=
t= Banku= wóstępuje= nadwóżka= aktówów= nad= pasówami= wrażliwómi= na= zmianó= stóp=
procentowóchI=która=wónosi=ROI4B=sumó=bilansowejK=
=
ppadek=stóp=procentowóch=o=OMM=punktów=bazowóch=obniża=wónik=odsetkowó=Banku=o=RTU=
tósK=złK=
=
tzrost= stóp= procentowóch= o= OMM= punktów= bazowóch= zmienia= bilansową= wartość= kapitału====================
o=OK4PR=tósK=złK=
=
ufK molitóka zmiennóch składników wónagrodzeń 
=
t=kadwarciańskim=Banku=ppółdzielczóm=w=aziałoszónie=obowiązuje=„molitóka=zmiennóch=
składników=wónagrodzeń=osób=mającóch=istotnó=wpłów=na=profil=rózóka=w=kadwarciańskim=
Banku= ppółdzielczóm= w= aziałoszónie≤= przójęta= uchwałą= oadó= kadzorczej= nr= PPLNT= z= dnia=
OVKNNKOMNTrK=

hategoria zdarzenia tartość strató 
tósK zł 

lszustwo=wewnętrzne= MIMM=
lszustwo=zewnętrzne = MIMM=
wasadó=dotóczące=zatrudnienia=oraz=bezpieczeństwo=w=miejscu=pracó= MIMM=
hlienciI=produktó=i=praktóki=operacójne = MIMM=
pzkodó=związane=z=aktówami=rzeczowómi= MIMM=
wakłócenia=działalności=banku=i=awarie=sóstemów = MIMU=
tókonówanie=transakcjiI=dostawa=i=zarządzanie=procesami 
operacójnómi==== SIOR=
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molitóka=określa=zasadó=ustalania=i=wópłacania=zmiennóch=składników=wónagrodzeń=osobom==
mającóm= istotnó= wpłów= na= profil= rózóka= w= kadwarciańskim= Banku= ppółdzielczóm= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
w=aziałoszónieK==
Celem=wprowadzenia==molitóki=jestW=
NF=wspieranie= prawidłowego= i= skutecznego= zarządzania= rózókiem= i= niezachęcanie= do=
podejmowania= nadmiernego= rózóka= wókraczającego= poza= zatwierdzonó= przez= oadę=
kadzorczą= =kadwarciańskiego=Banku=ppółdzielczego= =w=aziałoszónie=akceptowalnó=ogólnó=
poziom=rózóka;=
OF=wspieranie= realizacji= przójętej= przez= Bank= strategii= działania= oraz= strategii= zarządzania=
rózókiem;=
PF=ograniczenie=rózóka=konfliktu=interesówK=
Bank= realizuje= molitókę= z= uwzględnieniem= zasadó= proporcjonalności= wónikającej= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
z=§=OV=ustK=O=oozporządzenia=jinistra=oozwoju=i=cinansów=z=dnia=S=marca=OMNTrK=w=sprawie=
sóstemu= zarządzania= rózókiem= i= sóstemu= kontroli= wewnętrznejI= politóki= wónagrodzeń= oraz=
szczegółowego=sposobu=szacowania=kapitału=wewnętrznego=w=bankach= I= tjK=odpowiednio=do=
formó= prawnej= w= jakiej= działaI= rozmiaru= działalnościI= rózóka= związanego= z= prowadzoną=
działalnościąI= wewnętrznej= organizacji= oraz= charakteruI= zakresu= i= stopnia= złożoności=
prowadzonej=działalnościK=
=
wgodnie= z= określoną= w= wLw= oozporządzeniu= zasadą= proporcjonalności= i= przeprowadzoną=
przez=Bank=oceną=króteriów=jakościowóch=i=odpowiednich=króteriów=ilościowóch=określonóch=
w= oozporządzeniu= delegowanóm= homisji= ErbF= nr= SM4LOMN4I= przez= osobó= zajmujące=
stanowiska= istotne= w= BankuI= rozumie= się= wółącznie= członków= warząduI= związanóch= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
z=Bankiem=umową=o=pracęK==

=
t= obowiązującóm= w= Banku= sóstemie= wónagradzania= członków= warządu= wónagrodzenie=
obejmujeW=

NF składniki= stałe= –= wónagrodzenie= zasadnicze= zależne= od= doświadczenia= zawodowego= i=
zakresu=odpowiedzialności=związanej=z=pełnioną=funkcją=określone=w=umowie=o=pracęI=
jednorazowe= odprawó= i= rekompensató= z= tótułu= zakończenia= stosunku= pracó= lub= inne=
świadczenia= wónikające= = z= przepisów= hodeksu= pracó= lub= oegulaminu= wónagradzania=
członków=warząduI=przósługujące=na=równóch=warunkach=wszóstkim=pracownikomI=

OF składniki=zmienne=–=premia=rocznaK=
=
modstawą= ocenó= efektów= pracó= Członka= warządu= są= króteria= dotóczące= ocenó= wóników=
całego=BankuI=a=także=ocena=indówidualnóch=wóników=danego=członka=warząduK=
lcenó=efektów=pracó=członków=warządu=Banku=dokonuje=oada=kadzorczaK=
lcena=ta=dokonówana=jest=po=zakończeniu=roku=obrachunkowegoI=nie=później=niż=do=końca=
ff= kwartału= roku= następującego= po= okresie= ocenó= i= obejmuje= P= lataI= tznK= minionó= rok=
obrotowó=oraz=dwa=poprzednie=lataI=tak=abó=wósokość=wónagrodzenia=zależna=od=wóników=
uwzględniała= cókl= koniunkturalnó= i= rózóko= związane= z= prowadzoną= przez= Bank=
działalnością=oraz=zwerófikowanó=przez=biegłego=rewidenta=wónik=finansowó=netto=na=dzień=
PN=grudnia=roku=poprzedzającego=ocenęK=
Członek=warządu=ma=prawo=do=premii=rocznejI=gdó==w=okresie=podlegającóm=ocenieW=

NK zósk=netto=nie=bół=niższó=niż=UMB=zaplanowanego=poziomuI=
OK wskaźnik==należności=zagrożonóch=nie=przekroczół=poziomu=PBI=
PK dokonano= pozótównej= ocenó= efektów= pracó= i= realizacji= zadań= członka= warząduI=

wónikającóch=z=zakresu=jego=obowiązków=i=odpowiedzialnościI=
4K uzóskał=pozótówną=ocenę=kwalifikacjiI==
RK uzóskał=absolutorium=z=wókonania=obowiązków=za=danó=rok=obrotowóI=
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SK wóniki=kontroli=przeprowadzonóch=w=Banku=przez=podmiotó=zewnętrzneI=w=tóm=audót=
wewnętrznó=przeprowadzonó=przez=ppółdzielczó=póstem=lchronó=pdB==lub=kontrola=
homisji= kadzoru= cinansowegoI= nie= wókazałó= istotnóch= uchóbień= w= obszarze=
nadzorowanóm==przez=danego=członka=warząduK=

Członek= warządu= uzóskuje= pozótówną= ocenę= tólko= i= wółącznie= w= przópadku= spełnienia=
wszóstkich=wLw=przesłanekK=
=
oada=kadzorcza=dokonuje=ocenó=członka=warządu=BankuI=w=formie=uchwałóI=podejmowanej=
odrębnie=dla=każdego=członka=warząduK=
ka= podstawie= przeprowadzonej= ocenó= oada= kadzorcza= podejmuje= decózję= w= formie=
uchwałó=o=przóznaniu=premii=rocznej=i=jej=wósokości=dla=poszczególnóch=członków=warządu=
w=przópadku=ocenó=pozótównejK=
tópłata=premii=rocznej=jest=zmniejszana=w=przópadku=nieobecności=w=okresie=podlegającóm=
ocenie=trwającej=dłużej=niż=S=mJcóK==
mremia=roczna=nie=jest=przóznawana=w=przópadkuW=
NF= negatównej=ocenó=pracó=członka=warządu;= =
OF= zagrożenia=niespełnienia=wómogów=ostrożnościowóchI=o=któróm=mowa=w=artK=N4O= =
=========ustK=N=ustawó=mrawo=bankowe;=
PF= zagrożenia=upadłością;=
4F= gdó=członek=warządu=uczestniczół=w=działaniachI=któróch=wónikiem=bółó=znacznej= = =
=========strató=Banku=lub=bóła=odpowiedzialna=za=takie=działania;==
RF= nie= spełnienia= odpowiednich= standardów= dotóczącóch= rękojmi= bezpiecznego= i=
ostrożnego=zarządzania=bankiemK=
tósokość= premii= rocznej= nie= może= stanowić= znaczącej= części= wónagrodzenia= członka=
warządu=BankuK=
Łączna= wósokość= premii= rocznej= przóznanej= osobom= zajmującóm= stanowiska= istotne= nie=
może=ograniczać=zdolności=Banku=do=zwiększania= jego=funduszó=własnóch= i=nie=może=bóć=
wóższaI=niż=S=B=rocznego=zwerófikowanego=przez=biegłego=rewidenta=wóniku=finansowego=
netto=Banku=za=danó=rok=podlegającó=ocenie=z=zastrzeżeniemI=że=wósokość=premii=nie=może=
bóć= większa= niż= OMB= osiągniętego= w= danóm= roku= przez= członka= warządu= wónagrodzenia=
zasadniczegoK=
mrzóznana= członkowi= warządu= premia= roczna= wópłacana= jest= jednorazowo= w= formie=
pieniężnej=w=terminie=T==dni=roboczóch=po=podjęciu=uchwałó=przez=oadę=kadzorcząK=
=
rstanie=stosunku=pracó=członka=warządu=Banku=w=okresie=ocenó=nie=powoduje=pozbawienia=
go= prawa= do= premii= rocznejK= t= takiej= sótuacjiI= ocena= pracó= członka= warządu= pod= kątem=
wópłató= regulaminowej= premii= rocznej= obejmuje= wółącznie= okres= zatrudnienia= członka=
warządu=Banku=w=trakcie=okresu=podlegającego=ocenieK=

=
Biorąc= pod= uwagę= zasadę= proporcjonalności= w= OMOMrKI= Bank= nie= zastosował= politóki=
zmiennóch=składników=wónagrodzenia=w=stosunku=do=ptanowiska=dsK=zgodności=i=hierownika=
wespołu=oózóka=BankowegoK=
=
w= uwagi= na= sótuacje= ekonomicznoJfinansowąI= na= wniosek= warząduI= w= OMOMrK= nie= została=
uruchomiona=procedura=przóznawania= zmiennóch= składników= wónagrodzenia=dla=Członków=
warządu=BankuK=
=
=
=
=
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uffK oózóko płónności 
=
warządzanie= rózókiem= płónności= Ejak= opisano= w= części= ffKOF= zostało= podzielone= na= dwa=
poziomóW=
� zarządzania=rózókiem=w=działalności=operacójnejI=w=ramach=któregoW=

J wespół= hsięgowości= i= oozliczeń odpowiada= za= zarządzanie= płónnością=
krótkoterminowąI=
J=lddziałó=Banku=odpowiadają=za=gromadzenie=depozótów=i=udzielanie=kredótówI=

� zarządzanie= rózókiemI= w= ramach= którego= wespół= oózóka= Bankowego= odpowiada= za=
identófikacjęI=pomiarI=monitorowanieI=kontrolę=i=sprawozdawanieK=

=
Głównóm=źródłem=finansowania=działalności=Banku=są=depozótó=podmiotów=niefinansowóchI=
ich= łączna= kwota= powinna= stanowić= co= najmniej= UMB= pasówów= ogółemK= Bank= posiada= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
i=aktualizuje=w=okresach=rocznóch=plan=pozóskiwania=i=utrzómówania=depozótówK=
Bank=dostosowuje=skalę=działania=do=możliwości=zapewnienia=stabilnego=finansowaniaK=
Bank=zakłada=możliwość=pozóskiwania=dodatkowóm=źródeł środków=z=Banku=wrzeszającego=
na=zasadach=i=w=zakresie=możliwości=Banku=wrzeszającegoK=
t= sótuacji= awarójnejI= dodatkowóm= źródłem= finansowania= mogą= bóć środki= uzóskane= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
w= ramach= jinimum= aepozótowego= lub= cunduszu= momocowego= na= zasadach= określonóch=== = = = = = = = = = = =
w=rmowie=póstemu=lchronó=pdBI=a=także=pozóskanie=kredótu=refinansowego=w=karodowóm=
Banku=molskimK=
=
Bank=jest=członkiem=wrzeszenia=pdB=oraz=rczestnikiem=póstemu=lchronó=pdBK=t=związku=
z= tómI= zarządzanie= rózókiem= płónności= odbówa= się= zgodnie= z= zasadami= ustalonómi========================
w=wrzeszeniu=i=póstemieK=
Bank=wrzeszającó=realizuje=następujące=zadaniaW=
NF prowadzenie=rozliczeń=pieniężnóch=Banków=ppółdzielczóchI=
OF zabezpieczanie= Banków= ppółdzielczóch= przed= rózókiem= związanóm= z= zakłóceniami== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

w=realizacji=rozliczeń=międzóbankowóchI=
PF zabezpieczanie=płónności=śróddziennej=dla=Banków=ppółdzielczóchI=
4F prowadzenie=rachunków=bieżącóch=Banków=ppółdzielczóchI=
RF udzielanie= kredótów= w= rachunku= bieżącóm= Bankom= ppółdzielczóm= zgodnie= =

z=regulacjami=wewnętrznómi=Banku=wrzeszającegoI=
SF gromadzenie=nadwóżek=środków=Banków=ppółdzielczóchI=
TF prowadzenie=rachunków=jinimum=aepozótowegoI=
UF utrzómówanie= aktówów= płónnóch= stanowiącóch= pokrócie= środków= jinimum=

aepozótowegoI=
VF wóznaczanie= i= utrzómówanie= zagregowanego= wómogu= pokrócia= płónności= EiCoFI=

zgodnie=z=wótócznómiI=
NMF pośredniczenie=w=zakupie=przez=Banki=ppółdzielcze=papierów=wartościowóch=w=ramach=

limitów=ustalonóch=przez=ppółdzielnięI=
NNF przeprowadzanie= „zagregowanóch≤= testów= warunków= skrajnóch= i= awarójnóch= planów=

płónnościI=
NOF wsparcie= Banków= ppółdzielczóch= w= zakresie= narzędzi= analitócznóch= służącóch=

pomiarowi= rózóka= płónnościI= w= tóm= wóznaczanie= krzówej= krańcowego= kosztu=
finansowaniaK=

gednostka=zarządzająca=póstemem=lchronó=realizuje=następujące=zadaniaW=
NF udzielanie= pomocó= płónnościowej= rczestnikomI= zgodnie= z= przepisami= obowiązującómi=====================

w=póstemie=lchronóI=
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OF wóznaczanie= minimalnego= zasobu= aktówów= płónnóch= w= póstemie= lchronó= EmKinK=
poprzez=aktualizację=kwotó=jinimum=aepozótowegoFI=

PF ustalanie=limitów=rózóka=płónności=w=póstemie=lchronó;=
4F monitorowanie= poziomu= płónności= rczestników= na= zasadzie= indówidualnej= = = = = = = ========================

i=zagregowanejI=
RF prowadzenie=wómianó=informacji=o=rózóku=płónności=pomiędzó=rczestnikamiI=
SF opracowanie=procedur=wzorcowóch=dotóczącóch=zarządzania=rózókiem=płónnościK=
=
kadwóżki= środków= niewókorzóstane= na= działalność= kredótową= lub= nie= przeznaczone= przez=
Bank=na=zakup=innóch=aktówów=Ew=tóm=aktówów=płónnóchF=gromadzi=Bank=wrzeszającóK=
Bank= może= w= innó= sposób= zagospodarować= nadwóżkę środków= tólko= za= zgodą= Banku=
wrzeszającegoK==
=
ka=datę=sporządzania=niniejszej=informacji=Bank=wókazówał=nadwóżkę=płónności=Erozumianą=
jako= maksómalna= kwota= środkówI= o= którą= mogą= zostać= zmniejszone= aktówa= płónneI= abó=
regulacójne=miaró=płónności=nie=spadłó=poniżej=wómaganego=minimumFW=
=

kazwa nadwóżki tartość nadwóżki 
w tósK złK 

iCo ponad minimum – nadwóżka aktówów płónnóch 4O=VMM=
=
tielkość=miar=płónności=oraz=wskaźnika=iCo=przedstawiają=się=następującoW=
=

kazwa tielkość lbowiązującó poziom 
kadzorcza miara płónności długoterminowej RMVB= NMMB=
tskaźnik iCo TSTB= NOMB=
=
rrealniona= luka= płónności= dla= pierwszóch= trzech= przedziałów= z= uwzględnieniem= pozócji=
bilansowóch= i= pozabilansowóch= oraz= skumulowane= luki= płónności= przedstawiają= się=
następującoW=
 

mrzedział płónności do N miesiąca od N do P 
miesięcó 

od P do S 
miesięcó 

iuka=prosta=Ez=pozabilansemF OM=NUV= RR=VSS= NU=RR4=
iuka=skumulowana=Ez=pozabilansemF O4=4RO= UM=4NU= VU=VTP=
ka= datę= sporządzania= niniejszej= informacji= Bank= posiadał= możliwość= skorzóstania=========================
z=następującóchI=dodatkowóch=źródeł=finansowaniaW==
=

oodzaj hwota tarunki dostępu 
pożóczka=płónnościowa=z=cunduszu=
momocowego= TT=PVN= w=sótuacji=awarójnej=

lokata=płónnościowa=ze=środków=jinimum=
aepozótowego== NTP=UVT= w=sótuacji=awarójnej=

=
mrzóczónóI=które=mogą=spowodować=narażenie=Banku=na=rózóko=płónności=toW==
· niedopasowanie= terminów= zapadalności= aktówów= do= terminów= zapadalności= pasówów================

i=istnienie=niekorzóstnej=skumulowanej=luki=płónności=w=poszczególnóch=przedziałachI=
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· przedterminowe= wócofówanie= depozótów= przez= klientów= zaburzające= prognozó=
przópłówów=pieniężnóch=BankuI=

· nadmierna=koncentracja=depozótów=pod=względem=dużóch=kontrahentówI==
· znaczące=zaangażowanie=depozótowe=osób=wewnętrznóch=BankuI=
· konieczność= pozóskiwania= depozótów= po= wósokim= koszcie= w= sótuacji= nagłego=

zapotrzebowania=na=środkiI=
· wadliwe=planó=awarójne=płónności=nie=uwzględniające=szokowóch=zachowań=klientówI=
· niski=stosunek=depozótówI=w=tóm=depozótów=stabilnóch=do=akcji=kredótowej=BankuI=
· niewóstarczające=fundusze=własne=do=finansowania=aktówów=strukturalnie=niepłónnóchI=
· rózóko=reputacjiK=
Bank=dówersófikuje=źródła=finansowania=poprzezW=
· ograniczanie=depozótów=dużóch=deponentówI=
· różne=terminó=wómagalności=depozótówI=
· różnó=charakter=depozótówW=depozótó=terminowe=i=bieżąceK=
=
Bank=ograniczania=rózóka=płónności=poprzezW=
· stosowanie= limitów= ograniczającóch= rózóko= płónnościI= w= tóm= wewnętrznóch= limitów=

sóstemu=ochronóI=
· sóstematóczne= testowanie= planu= awarójnego= płónności= zapewniającego= niezakłócone=

prowadzenie=działalności=w=przópadku=wóstąpienia=sótuacji=krózósowóchI=
· lokowanie=nadwóżek=w=aktówa=płónneI= które=mają= za=zadanie=zapewnienie=przetrwanie========

w=sótuacji=skrajnejI=
· przóstąpienie=do=póstemu=lchronó=pdBI=które=zapewnia=w=uzasadnionóch=przópadkach=

pomoc=płónnościową=z=cunduszu=momocowegoI=
· utrzómówanie=jinimum=aepozótowego=w=Banku=wrzeszającómI=
· określanie=prognoz=nadwóżki=z=uwzględnieniem=dodatkowego=bufora=płónnościI=
=
Głównómi=pojęciami=stosowanómi=w=procesie=mierzenia=pozócji=płónności=i=rózóka=płónności=
sąW=
NF baza=depozótowa=–=zobowiązania=terminowe=i=bieżące=wobec=osób=fizócznóch=oraz=innóch=

podmiotów=niefinansowóchI= z=wółączeniem= transakcji=dotóczącóch=obrotu=na=hurtowóm=
rónku=finansowómI=

OF depozótó= –= baza= depozótowa= oraz= zobowiązania= terminowe= i= bieżące= wobec= instótucji=
rządowóch=lub=samorządowóch=oraz=podmiotów=finansowóchI=z=wółączeniem=banków;=

PF płónność= dzienna= –= zdolność= wókonania= wszóstkich= zobowiązań= pieniężnóch= na=
zamknięcie=dnia;=

4F płónność=bieżąca=–=zdolność=wókonania=wszóstkich=zobowiązań=pieniężnóch=w= terminie=
płatności=przópadającóm=w=okresie=T=kolejnóch=dni;=

RF płónność= krótkoterminowa= –= zdolność= wókonania= wszóstkich= zobowiązań= pieniężnóch= =
w=terminie=płatności=przópadającóm=w=okresie=PM=kolejnóch=dni;=

SF płónność średnioterminowa= –= zapewnienie= wókonania= wszóstkich= zobowiązań=
pieniężnóch=w= terminie=płatności=przópadającóm=w=okresie=powóżej=N=miesiąca= i= do=NO=
miesięcó;=

TF płónność= długoterminowa= –= monitorowanie= możliwości= wókonania= wszóstkich=
zobowiązań= pieniężnóch= w= terminie= płatności= przópadającóm= w= okresie= powóżej= NO=
miesięcó;=

UF depozótó=elektroniczne=–=depozótó=Eterminowe=lub=bieżąceFI=które=mogą=zostać=wócofane=
poza=placówką=Banku=Eprzez=kanałó=internetowe=lub=mobilneF;==
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VF bufor= płónności= –= oszacowana= przez= Bank= wósokość= potrzebnóch= aktówów=
nieobciążonóchI= stanowiąca= zabezpieczenie= na= wópadek= zrealizowania= się= scenariuszó=
warunków= skrajnóch= płónności= w= określonómI= w= obowiązującej= w= Banku= strategii=
zarządzania=rózókiemI=„horózoncie=przeżócia≤K=

=
Bank= wókorzóstuje= wóniki= testów= warunków= skrajnóch= doW= planowania= awarójnegoI=
wóznaczania= poziomu= limitówI= szacowania= kapitału= wewnętrznegoI= zmianó= politóki=
płónnościowej=BankuK=
Awarójne= planó= płónności= zostałó= zintegrowane= z= testami= warunków= skrajnóch= poprzez=
wókorzóstówanie= testów= warunków= skrajnóch= jako= scenariuszó= uruchamiającóch= awarójnó=
plan=płónnościowóK=
=
t= celu= utrzómówania= rózóka= płónności= na= odpowiednim= poziomie= oraz= sprostania=
zapotrzebowaniom=na=środki=płónne=w=sótuacjach=krózósowóch=Bank=utrzómuje=odpowiednią=
wielkość= aktówów= nieobciążonóch= lub= dodatkowóch= źródeł= finansowaniaI= które= mogą= bóć=
natóchmiast=wókorzóstówane=przez=Bank=jako=źródło=środków=płónnóchK=
t=ramach=alternatównóch=źródeł=finansowania=Bank=wóróżniaW=
NF sprzedaż= wósokopłónnóch= aktówów= Eaktówa= nieobciążoneF= lub= zaciągnięcie= kredótów=

zabezpieczonóch=tómi=aktówamiI=
OF dodatkowe=źródła=finansowania=w=postaciW=

aF wókorzóstania=przóznanóch=linii=kredótowóchI=
bF sprzedażó=innóch=aktówówI=w=tóm=kredótówI=
cF pozóskania=niezabezpieczonego=finansowania=z=Banku=wrzeszającegoI=
dF pozóskania=pożóczki=płónnościowej=ze=ppółdzielniI=

eF przórostu=depozótów=
ao= aktówów= nieobciążonóch= mogą= bóć= zaliczane= aktówaI= które= spełniają= wszóstkie= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
z=wómienionóch=warunkówW=
NF brak=obciążeńI=
OF wósoka=jakość=kredótowaI=
PF łatwa=zbówalnośćI=
4F brak= prawnóchI= regulacójnóch= i= operacójnóch= przeszkód= do= wókorzóstania= aktówów==== = = = = = = = = = = = = = = = = =

w=celu=pozóskania=środkówI=
RF sprzedaż=aktówa=nie=oznacza=konieczności=podejmowania=nadzwóczajnóch=działańK=
Bank= utrzómuje= aktówa= nieobciążone= Eliczone= według= wartości= bilansowejF= na= poziomie=
równóm=lub=wóższóm=od=wóznaczonego=bufora=płónnościK=
=
w= zakresu= rózóka= płónności= w= Banku= funkcjonuje= sóstem= informacji= zarządczejI= któró=
pozwala=warządowi=i=oadzie=kadzorczej=na=mKinKW==
NF monitorowanie=poziomu=rózókaI=w=tóm=przójętóch=limitówI=
OF kontrolę=realizacji=celów=strategicznóch=w=zakresie=rózóka=płónnościI=
PF ocenę=skutków=podejmowanóch=decózjiI=
4F podejmowanie=odpowiednich=działań=w=celu=ograniczania=rózókaK=
=
oaportó= z= rózóka= płónności= dla= warządu= sporządzane= są= z= częstotliwością= przónajmniej=
miesięcznąI=a=dla=oadó=kadzorczej=z=częstotliwością=przónajmniej=kwartalnąK=
póstem=informacji=zarządczej=z=zakresu=rózóka=płónności=zawiera=mKinK=dane=na=tematW=
NF strukturó= źródeł= finansowania= działalności= BankuI= ze= szczególnóm= uwzględnieniem=

depozótówI=
OF stopnia=niedopasowania=terminów=płatności=pozócji=bilansowóch=i=pozabilansowóch;=
PF wpłówu=pozócji=pozabilansowóch=na=poziom=rózóka=płónnościI=
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4F poziomu=aktówów=nieobciążonóchI=
RF analizó=wskaźników=płónnościI=
SF rózóka=związanego=z=płónnością=długoterminowąI=
TF wóników=testów=warunków=skrajnóchI=
UF stopnia=przestrzegania=limitówK=
=
ufffK Dźwignia finansowa  
=
NK westawienie=dotóczące=uzgodnienia=aktówów=księgowóch=i=ekspozócji=wskaźnika=dźwigni=
ipK* mozócja hwota  
N= Aktówa=razem=według=opublikowanóch=sprawozdań=

finansowóch= O4T=TP4=4VTIOT=

S= horekta=z=tótułu=pozócji=pozabilansowóch=EtjK=konwersja=na=
kwotó=ekwiwalentu=kredótowego=ekspozócji=pozabilansowóchF= O=RRP=NRSINT=

T= fnne=korektó= J=NU=4MPIOM=
U= jiara=ekspozócji=całkowitej=składającej=się=na=wskaźnik=dźwigni= ORM=OSV=ORMIO4=

GF= numeracja zgodna z oozporządzeniem wókonawczóm homisji Erb) nr 20N6/200 z dnia NR lutego 20N6 roku 
ustanawiającóm standardó techniczne w odniesieniu do ujawniania informacji na temat wskaźnika dźwigni instótucji 

 
OK rjawnienie=wskaźnika=dźwigni=

ipK mozócja 

bkspozócje wskaźnika 
dźwigni określone w 
rozporządzeniu w 
sprawie wómogów 
kapitałowóch 

bkspozócje=bilansowe=Ez=wółączeniem=instrumentów=pochodnóchI=transakcji=finansowanóch=z=
użóciem=papierów=wartościowóch=i=aktówów=powierniczóchF=

N= mozócje=bilansowe=Ez=wółączeniem=instrumentów=pochodnóchI=
transakcji=finansowanóch=z=użóciem=papierów=wartościowóch=i=
aktówów=powierniczóch=ale=z=uwzględnieniem=zabezpieczeniaF=

O4T=TP4=4VTIOT=

O= Ehwotó=aktówów=odliczane=przó=ustalaniu=kapitału=Tier=fF= J=NU=4MPIOM=
P= Całkowite ekspozócje bilansowe Ez wółączeniem instrumentów 

pochodnóchI transakcji finansowanóch z użóciem papierów 
wartościowóch i aktówów powierniczóch) Esuma wierszó N i O) 

O4T TNS MV4IMT 

fnne=pozócje=pozabilansowe=
NT= bkspozócje=pozabilansowe=wórażone=wartością=nominalną=brutto= R=U4O=USNITO=
NU= Ehorektó=z=tótułu=konwersji=na=kwotó=ekwiwalentu=kredótowegoF= J=P=OUV=TMRIRR=
NV= fnne ekspozócje pozabilansowe Esuma wierszó NTJNU) O RRP NRSINT 
hapitał=i=miara=ekspozócji=całkowitej=
OM= hapitał=Tier=f= ON=M4N=TPNIN4=
ON= jiara=ekspozócji=całkowitej=składającej=się=na=wskaźnik=dźwigni=

Esuma=wierszó=PI=NNI=NSI=NVI=brJNVaI=brJNVb= ORM=OSV=ORMIO4=

tskaźnik=dźwigni=
OO= tskaźnik=dźwigni= UI4NB=

=
=
=
=
=
=
=
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PK modział= ekspozócji= bilansowóch= Ez= wółączeniem= instrumentów= pochodnóchI= transakcji=
finansowanóch=z=użóciem=papierów=wartościowóch=i=ekspozócji=wółączonóch=

ipK mozócja 

bkspozócje wskaźnika 
dźwigni określone             
w rozporządzeniu              
w sprawie wómogów 
kapitałowóch=

brJN Całkowite ekspozócje bilansowe Ez wółączeniem 
instrumentów pochodnóchI transakcji 
finansowanóch z użóciem papierów wartościowóch  
i ekspozócji wółącznóch) w tómW 

O4T TP4 4VTIOT 

brJO= bkspozócje=zaliczane=do=portfela=handlowego= MIMM=
brJP= bkspozócje=zaliczane=do=portfela=bankowego=w=tómW= O4T TP4 4VTIOT 
brJR= bkspozócje=traktowane=jako=ekspozócje=wobec=państwa= N=MST=V4RIPR=
brJS= bkspozócje= wobec= samorządów= regionalnóchI=

wielostronnóch= banków= rozwojuI= organizacji=
międzónarodowóch= i= podmiotów= sektora= publicznego=
któróch=nie=traktuje=się=jak=państwa=

NU=MVR=MMVIUT=

brJT= fnstótucje= N4N=4S4=STMIMR=
brJU= bkspozócje=zabezpieczone=na=nieruchomościach= 4=SON=4UNI4R=
brJV= bkspozócje=detaliczne= NT=VMT=MNRI4M=
brJNM= mrzedsiębiorstwa= ON=TVP=OPPI4O=
brJNN= bkspozócje= któróch= dotóczó= niewókonanie=

zobowiązania= TPT=NPOISO=

brJNO= mozostałe=ekspozócje=EnpK=kapitałoweI=sekurótózacójne=i=
inne=aktówa=nie=generujące=zobowiązania=kredótowegoF= NN=OUV=STSIPV=

=
4K fnformacje=jakościowe=
N= lpis procedur 

stosowanóch w celu 
zarządzania rózókiem 
nadmiernej dźwigni 
finansowej 

oózóko= nadmiernej= dźwigni= finansowej= Bank= klasófikuje= do=
rózók=nieistotnóch;=zarządzanie=tóm=rodzajem=rózóka=odbówa=się=
w= ramach= rózóka= kapitałowego= –= w= oparciu= o= zatwierdzoną= w=
Banku=ptrategię=zarządzania=i=planowania=kapitałowegoK=
Takie=podejście=wónika=z=faktuI=że=Bank=do=obliczania=aktówów=
ważonóch= rózókiem= stosuje= metodę= standardową= Eco= ogranicza=
nadmierną= możliwość= wókorzóstówania= niższóch= wag= rózókaFK=
t= związku= z= tóm= zachowanie= odpowiednich= współczónników=
kapitałowóchI= powodujeI= że= wskaźnik= dźwigni= utrzómuje= się=
również=na=bezpiecznóm=poziomieK=

=
ufsK hontrola wewnętrzna 
=
cunkcjonującó= w= Banku= sóstem= zarządzania= rózókiem= i= sóstem= kontroli= wewnętrznej= są=
zorganizowane= na= trzechI= niezależnóch= i= wzajemnie= uzupełniającóch= się= liniach= obronó=
EpoziomachFK=
NK ka= pierwszą= linię= obronó= składa= się= operacójne= zarządzanie= rózókiem= powstałóm= =

w=związku=z=działalnością=prowadzoną=przez=BankK==
OK ka=druga=linię=obronó=składa=sięW=

NF zarządzanie= rózókiem= przez= pracowników= na= specjalnie= powołanóch= do= tego=
stanowiskach= lub= w= komórkach= organizacójnóchI= niezależnie= od= operacójnego=
zarządzania=rózókiem=na=pierwszóm=poziomieI=tjK=wespół=oózóka=Bankowego;=
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OF ptanowisko=dsK=zgodności;=
PF ptanowisko=dsK=kontroli=wewnętrznej;==
4F Głównó=księgowó;=
RF ABfK=

PK Trzecią= linię= obronó= stanowi=audót=wewnętrznó= realizowanó=przez=ppółdzielczó= póstem=
lchronó=pdBK=

4K ka= pierwszóm= i= drugim= poziomieI= w= ramach= sóstemu= zarządzania= rózókiem= i= sóstemu=
kontroli= wewnętrznejI= pracownicó= Banku= w= ramach= realizowanóch= czónności=
odpowiednio= stosują= mechanizmó= kontrolne= lub= niezależnie= monitorują= Epoziomo= lub=
pionowoF=przestrzeganie=mechanizmów=kontrolnóchK==

=
moszczególne=linie=obronóI=w=ramach=sóstemu=kontroli=wewnętrznej=są=odpowiedzialne=zaW=
NK mierwsza= linia= obronó= –= projektowanie= i= zapewnienie= przestrzegania= mechanizmów=

kontrolnóchI=w= szczególności=w= procesach=biznesowóch= funkcjonującóch=w=Banku=oraz=
zgodności=postępowania=z=regulacjamiK=

OK aruga=linia=obronóW=
NF monitorowanie=bieżące=przójętóch=mechanizmów=kontrolnóchI=
OF przeprowadzanie=pionowóch=testów=mechanizmów=kontrolnóchI=
PF ocenę=adekwatności=i=skuteczności=mechanizmów=kontrolnóchI=
4F matrócę=funkcji=kontroliI=
RF prowadzenie=rejestru=nieprawidłowości=znaczącóch=i=krótócznóchI=
SF raportowanie=znaczącóch=i=krótócznóch=nieprawidłowościK=

PK Trzecia= linia= obronó= odpowiedzialna= jest= za= badanie= oraz= ocenę= adekwatności= =
i= skuteczności= mechanizmów= kontroli= i= niezależnego= monitorowania= ich= przestrzegania=
odpowiednio= w= ramach= pierwszej= i= drugiej= linii= obronóI= zarówno= w= odniesieniu= do=
sóstemu=zarządzania=rózókiemI=jak=i=sóstemu=kontroli=wewnętrznejK=
=

t= Banku= zapewniona= jest= niezależność= monitorowania= pionowego= poprzez= jednoznaczne=
wóodrębnienie=linii=obronó=oraz=niezależność=monitorowania=poziomego=poprzez=rozdzielenie=
zadań= dotóczącóch= stosowania= danego= mechanizmu= kontrolnego= i= niezależnego=
monitorowania=jego=przestrzegania=w=ramach=danej=liniiK=
wa= monitorowanie= poziome= Ewerófikacja= bieżącaI= testowanieF= w= ramach= danej= linii=
odpowiedzialni= są= wóznaczeni= pracownicóI= w= tóm= kierownicó= jednostekLkomórek=
organizacójnóchK=
wa= monitorowanie= pionowe= pierwszej= linii= obronó= przez= drugą= linię= obronó= odpowiada=
ptanowisko= dsK= kontroli= wewnętrznej= oraz= wespół= oózóka= BankowegoI= dłównó= księgowóI=
ABfI=ptanowisko=dsK=zgodnościK=
=
jechanizmó=kontrolne=przójęte=w=Banku=wbudowane=są=w=funkcjonujące=w=Banku=procesóI=
czónnościI=w=codzienną=działalność=operacójną=BankuK=
jechanizmó=kontrolne=przójęte=na=poziomie=wszóstkich=linii=obronó=spełniają=rolęW=

NF prewencójną=–=zapobieganie=nieprawidłowościomI=
OF detekcójną=–=wókrówanie=nieprawidłowościI=
PF korekcójną=–=korógowanie=nieprawidłowościK=

t=Banku=stosuje=się=mechanizmó=kontrolneW=
NF= automatóczne= Ewbudowane= w= sóstemó= informatóczneI= najczęściej= wómuszające= lub=
uniemożliwiające=pewne=działaniaFI=
OF= półautomatóczneI=
PF= manualneK=

=



40 
 

t=szczególności=Bank=stosuje=następujące=mechanizmó=kontrolneW=
NF mroceduró;=
OF Autorózacja=L=hontrola=„na=drugą=rękę≤=L=wasada=komisójności;=
PF karzędzia=wspierające=ocenę=zdolności=kredótowej;=
4F Baza= wewnętrzna= w= sóstemie= operacójnóm= o= historii= spłacalności= klienta= oraz=

dostępna=baza=zewnętrzna=–=Bfh;=
RF hompetencje=kredótowe;=
SF cormularze=umów=w=sóstemie=operacójnóm;=
TF rprawnienia=w=sóstemie=informatócznóm;=
UF cormularz=identófikacji=i=akceptacji=klienta=indówidualnegoLinstótucjonalnego;=
VF póstem= informatócznó= Ewómuszanie= pobrania= prowizji= od= operacji;= automatóczna=

kontrola=wósokości=transakcjiF;=
NMF rzgadnianie=danóch;=
NNF Tworzenie=kopii=zapasowóch=oraz=ich=testowanie;=
NOF pamokontrola=pracownika;=
NPF mlanó=awarójneI=planó=ciągłości=działania=oraz=ich=testowanie;=
N4F jechanizmó=dostępu=fizócznego=oraz=zabezpieczenia=teleinformatóczneK=

=
oada=kadzorcza= uznałaI= iż= sóstem= kontroli=wewnętrznej= jako=całośćI= włącznie= z=działaniem=
sóstemu= zarządzania= rózókiem= istotnóm= dla= BankuI= sóstemami= informowaniaI=
komunikowania= oraz= monitorowania= sóstemu= kontroli= wewnętrznejI= jest= skutecznó===========================
i= adekwatnó= o= czóm= świadczó= niskiLumiarkowanó= poziom= rózóka= stwierdzonóch=
nieprawidłowościK=
=
usK Aktówa obciążone/nieobciążone 
=
Aktówa 

=
tartość 

bilansowa 
aktówów 

obciążonóch 

tartość 
godziwa 
aktówów 

obciążonóch 

tartość 
bilansowa 

aktówów wolnóch 
od obciążeń 

tartość 
godziwa 
aktówów 

wolnóch od 
obciążeń 

== = MNM= M4M= MSM= MVM=
MNM= Aktówa=Banku=  M   O4T TP4 4VTIOT   
MPM= fnstrumentó=kapitałowe= M== == =N=SNM=UMMIMM= ==

M4M= Dłużne=papieró=
wartościowe== M== == PN=SSO=OPTIRT= ==

NOM= fnne=aktówa= = M== == =ON4=4SN=4RVITM= ==
wabezpieczenia otrzómane 

=

tartość godziwa 
obciążonóch zabezpieczeń 

otrzómanóch lub 
wóemitowanóch własnóch 
dłużnóch papierów 

wartościowóch 

tartość godziwa 
zabezpieczeń otrzómanóch 

lub wóemitowanóch 
własnóch dłużnóch 

papierów wartościowóch 
dostępnóch dla celów 

obciążenia 

= ==
== ==

== ==

MNM= M4M= == ==

NPM= wabezpieczenia=
otrzómane=przez=Bank= M== M== == ==
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NRM= fnstrumentó=kapitałowe= == == == ==

NSM= Dłużne=papieró=
wartościowe= == == == ==

OPM= fnne=zabezpieczenia=
otrzómane= == == == ==

O4M=

tóemitowane=własne=
dłużne=papieró=
wartościowe=inne=niż=
obligacje=zabezpieczone=
lub=papieró=tópu=ABp=

M== M== == ==

Aktówa obciążoneLzabezpieczenia otrzómane i powiązane zobowiązania  

== ==

ldpowiadające 
zobowiązaniaI 

zobowiązania warunkowe 
i udzielone pożóczki 

papierów wartościowóch 

AktówaI zabezpieczenia 
otrzómane i wóemitowane  
własne dłużne papieró 
wartościowe inne niż 
obciążone obligacje 

zabezpieczone i papieró 
tópu ABp 

== ==

== == MNM= MPM= == ==

MNM=
tartość=bilansowa=
wóbranóch=zobowiązań=
finansowóch=

M= M= == ==

fnformacje o istotności obciążeń jeśli uznano za istotne =
=


