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I.  Wprowadzenie                                                                                                                 

 

Raport „Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji 

Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu podlegających ogłaszaniu według stanu na 

31.12.2021r.”, zwany dalej „Raportem”, został przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 roku w sprawie 

wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zwanym dalej 

„Rozporządzeniem CRR” oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2019/876 z dnia 20 maja 2019 roku zmieniającym Rozporządzenie CRR, z uwzględnieniem 

aktów wykonawczych do Rozporządzenia CRR, a także Rekomendacji wydanych przez Komisję 

Nadzoru Finansowego, zwaną dalej „KNF”.  

Wymogi dotyczące ujawniania informacji na mocy Części Ósmej Rozporządzenia CRR 

określone zostały w art. 431 – 455 Rozporządzenia CRR. Bank będąc małą i niezłożoną 

instytucją nienotowaną ujawnia w niniejszym Raporcie, zgodnie z odstępstwem wynikającym 

z art. 433b ust. 2 Rozporządzenia CRR, informacje dotyczące najważniejszych wskaźników, o 

których mowa w art. 447 Rozporządzenia CRR. Ustalając zakres informacji podlegających 

ujawnieniu Bank nie skorzystał z możliwości pominięcia informacji nieistotnych, 

zastrzeżonych lub poufnych, o której mowa w art. 432 Rozporządzenia CRR.   

Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z „Polityką informacyjną Banku 

Spółdzielczego w  Wodzisławiu”, zatwierdzonymi przez Zarząd Banku i Radę Nadzorczą Banku.  

Informacje zawarte w Raporcie zostały przygotowane na podstawie danych obejmujących 

okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2021 roku, zgodnie z przepisami obowiązującymi na 

31 grudnia 2021 r.   
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II. Informacje ogólne o Banku 

 

Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia 2021/637 Bank informuje, że:  

1) pełna nazwa Banku to: Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu, 

2) kod LEI Banku to: 259400P5VJW6HYPBMI44 

3) o ile nie zaznaczono inaczej, ilościowe dane pieniężne ujawnione w niniejszym Raporcie 

prezentowane są w tysiącach złotych PLN bez miejsc po przecinku, a dane ilościowe 

ujawniane w formie odsetka wyrażone zostały zgodnie z jednostką, z zastosowaniem 

minimalnej dokładności odpowiadającej czwartemu miejscu po przecinku   

4) Bank stosuje Polskie Standardy Rachunkowości  

5) Bank nie posiada jednostek zależnych i nie podlega konsolidacji dla celów księgowych ani 

konsolidacji ostrożnościowej – mając powyższe na uwadze dane zawarte w niniejszym 

Raporcie sporządzone są na podstawie danych jednostkowych   

Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu, zwany dalej Bankiem, z siedzibą w Wodzisławiu,  

ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław, wpisany jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127424. Bankowi nadano numer statystyczny 

REGON 000497555 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 656 000 90 28. 

Bank na dzień 31.12.2021r zatrudniał w przeliczeniu na pełne etaty 15 osób. 

Bank jest Zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości. 

Bank jest Uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS którego głównym celem jest 

zapewnianie płynności i wypłacalności. 

Z uczestnictwa w Systemie wynikają korzyści – między innymi dostęp do środków 

pomocowych w sytuacjach zagrożenia płynności lub wypłacalności, oraz obowiązki, do których 

należy m.in. stosowanie systemu limitów ustalonych w Systemie oraz poddawanie się 

działaniom prewencyjnym podejmowanym przez jednostkę zarządzającą Systemem. 
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III. Tabela EU KM1 – najważniejsze wskaźniki                                                           

  

 31.12.2021  31.12.2020  

Dostępne fundusze własne (kwoty)  

1  Kapitał podstawowy Tier I   9 091  8 676   

2  Kapitał Tier I   9 091  8 676   

3  Łączny kapitał   9 091  8 676  

Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem  

4  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko  27 273   22 937   

Współczynniki kapitałowe (jako odsetek kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem)  

5  Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (%)  33,33%  37,83%  

6  Współczynnik kapitału Tier I (%)  33,33%  37,83%  

7  Łączny współczynnik kapitałowy (%)  33,33%  37,83%  

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

EU-7a  
Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych w celu 
uwzględnienia ryzyka innego niż ryzyko nadmiernej dźwigni (%)   

0  0  

EU-7b  
     W tym: obejmujące kapitał podstawowy Tier I (punkty 
procentowe)  

0  0  

EU-7c       W tym: obejmujące kapitał Tier I (punkty procentowe)  0  0  

EU-7d  Łączne wymogi w zakresie funduszy własnych SREP (%)  8,00%  8,00%  

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

8  Bufor zabezpieczający (%)  2,50%  2,5 %  

EU-8a  
Bufor zabezpieczający wynikający z ryzyka makroostrożnościowego 
lub ryzyka systemowego zidentyfikowanego na poziomie państwa 
członkowskiego (%)  

0,00%  0,00%  

9  Specyficzny dla instytucji bufor antycykliczny (%)  0,00%   0,00%  

EU-9a  Bufor ryzyka systemowego (%)  0,00%   0,00%  

10  Bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (%)  0,00%  0,00%  

EU-10a  Bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym (%)  0,00%  0,00%  
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11  Wymóg połączonego bufora (%)  2,50%  2,50%  

EU-11a  Łączne wymogi kapitałowe (%)  10,50%  10,50%  

12  
Kapitał podstawowy Tier I dostępny po spełnieniu łącznych 
wymogów w zakresie funduszy własnych SREP (%)  

  25,33 %   ND 

Wskaźnik dźwigni  

13  Miara ekspozycji całkowitej  72 711  69 690  

14  Wskaźnik dźwigni (%)  12,50%  12,45%  

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

EU-14a  
Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych w celu 
uwzględnienia ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej (%)   

0,00%  0,00%  

EU-14b  
     W tym: obejmujące kapitał podstawowy Tier I (punkty 
procentowe)  

0,00%  0,00%  

EU-14c  Łączne wymogi w zakresie wskaźnika dźwigni SREP (%)  3,00%  3,00%  

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

EU-14d  Wymóg w zakresie bufora wskaźnika dźwigni (%)  0,00%  0,00%  

EU-14e  Łączny wymóg w zakresie wskaźnika dźwigni (%)  3,00%  3,00%  

Wskaźnik pokrycia wypływów netto  

15  
Aktywa płynne wysokiej jakości (HQLA) ogółem (wartość ważona – 
średnia)  

1 362 1 730  

EU-16a  Wypływy środków pieniężnych – Całkowita wartość ważona   7 661  6 418  

EU-16b  Wpływy środków pieniężnych – Całkowita wartość ważona   6 254   8 912  

16  
Wypływy środków pieniężnych netto ogółem (wartość 
skorygowana)  

1 915  1 604  

17  Wskaźnik pokrycia wypływów netto (%)  80,78%  118,08%  

Wskaźnik stabilnego finansowania netto  

18  Dostępne stabilne finansowanie ogółem  62 923  nd  

19  Wymagane stabilne finansowanie ogółem  38 889  nd  

20  Wskaźnik stabilnego finansowania netto (%)  161,80%  nd 
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Na dzień 31.12.2021r Bank spełniał wszystkie wymogi kapitałowe oraz płynnościowe. Bank 

posiadał fundusze własne na poziomie  9 091 tys. zł. W porównaniu do poprzedniego roku 

nastąpił wzrost funduszy własnych o 415 tys. zł w wyniku  podziału nadwyżki bilansowej za 

2020 r. 

Bank na dzień 31.12.2021r posiadał łączny współczynnik kapitałowy na poziomie 33,33%., przy 

minimalnym wymaganym poziomie 10,50%. Oznacza to, iż występowała nadwyżka kapitałów 

własnych ponad wymogi regulacyjne. Wysokość współczynnika kapitałowego jest na 

bezpiecznym poziomie, zapewniającym dalszy rozwój Banku. 

Wskaźnik dźwigni na dzień analizy ukształtował się na poziomie   12,00%, co oznacza że 

spełniał minimalny poziom określony przez System Ochrony Zrzeszenia na poziomie 3,00%. 

Wskaźnik pokrycia wypływów netto ukształtował się na poziomie 80,78%. Wysokość 

wskaźnika jest poniżej wymaganego poziomu 100%. W celu poprawy wskaźnika Bank  

w 2022 r. zamierza zainwestować w bony pieniężne , które są papierami wartościowymi 

wysoko płynnymi, zabezpieczającymi płynność krótkoterminową. 

Wskaźnik stabilnego finansowania netto ukształtował się na poziomie. Minimalny wymóg 

wynosi 100,00%, co oznacza że Bank ma zapewnione stabilne finansowanie. 

 

IV.  Ujawniania informacji dotyczące ryzyka operacyjnego – zgodnie z 

Rekomendacją M KNF  

 

Analiza ryzyka operacyjnego w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu przeprowadzana jest na 

podstawie Instrukcji zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz Instrukcji sporządzania 

informacji zarządczej w cyklach kwartalnych. 

Analizie poddawany jest rejestr zdarzeń ryzyka operacyjnego, czynniki ryzyka oraz 

prezentowane są wnioski zawierające propozycje działań, zmierzających do minimalizowania 

skutków występowania incydentów ryzyka operacyjnego.   

Rejestr zdarzeń ryzyka operacyjnego prowadzony jest w ramach siedmiu rodzajów zdarzeń: 

1. Oszustwa zewnętrzne, 

2. Oszustwa wewnętrzne, 

3. Polityka kadrowa i bezpieczeństwo pracy, 

4. Klienci, produkty i praktyka biznesowa, 

5. Uszkodzenie aktywów, 

6. Zakłócenia działalności i błędy systemów, 

7. Dokonywanie transakcji, dostawa oraz zarządzanie procesami. 
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W ramach analizy ryzyka operacyjnego Bank sporządza zestawienie strat brutto z tytułu ryzyka 

operacyjnego w okresie od  01.01.2021r do 31.12.2021r w układzie tzw. macierzy bazylejskiej 

ryzyka operacyjnego.  

 Straty brutto w układzie macierzy bazylejskiej w 2021 roku: 

LINIA: BANKOWOŚĆ DETALICZNA 2021 rok 

Rodzaj zdarzenia w ramach linii Straty brutto* Straty netto** 

1. Oszustwo wewnętrzne  0,00 0,00 

2. Oszustwo zewnętrzne  0,00 0,00 

3. Praktyka kadrowa i bezpieczeństwo pracy   0,00 0,00 

4. Klienci, produkty i praktyka biznesowa 459,63 459,63 

5. Uszkodzenie aktywów 0,00 0,00 

6. Zakłócenia działalności i błędy systemów 0,00 0,00 

7. Dokonywanie transakcji, dostawa oraz 

zarządzanie procesami  
0,00 0,00 

Razem koszty Ryzyka operacyjnego: 

W tym: 
459,63 45963 

Koszty linii Bankowość Detaliczna 459,63 459,63 

*Straty brutto według stanu na 31.12.2021 obejmują straty zrealizowane (np. rezerwy, odpisy, koszty), jak i straty, które nie 
zostały jeszcze zrealizowane, nie uwzględniają z kolei odzysków bezpośrednich ani odzysków z tytułu mechanizmów transferu 
ryzyka.   

**Straty netto według stanu na 31.12.2021 obejmują straty zrealizowane (np. rezerwy, odpisy, koszty) po uwzględnieniu 
odzysków bezpośrednich oraz odzysków z tytułu mechanizmów transferu ryzyka  

W 2021 r. w Banku zostały ujawnione zdarzenia ryzyka operacyjnego, które wygenerowały 

koszty na kwotę 459,63 zł.  

W celu ograniczania strat z tytułu ryzyka operacyjnego Bank podejmuje szereg działań 

zarządczych, zarówno o charakterze doraźnym, jak i systemowym.  

Działania o charakterze doraźnym obejmują bezpośrednie reagowanie na zidentyfikowane 

zagrożenia, niwelowanie nieprawidłowości o charakterze odwracalnym i odzyskiwanie 

środków utraconych w wyniku zdarzeń operacyjnych, a także podejmowanie działań 

ograniczających ryzyko, zgłaszanie nieprawidłowości przełożonym.  

Działania o charakterze systemowym obejmują stosowanie zabezpieczeń systemów ICT, 

wprowadzanie i udoskonalanie systemów autoryzacji transakcji płatniczych, doskonalenie 

procesów operacyjnych, szkolenia, doskonalenie mechanizmów kontroli wewnętrznej. 
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V. Ujawnienia informacji dotyczące ryzyka płynności – zgodnie z 

Rekomendacją P KNF 

 

Zgodnie z Rekomendacją P KNF nr 18, Bank ujawnia informacje, które umożliwiają 

uczestnikom rynku rzetelną ocenę systemu zarządzania ryzykiem płynności Banku oraz jego 

pozycji płynności.  

Bank definiuje ryzyko płynności jako zagrożenie utraty zdolności do finansowania aktywów  

i terminowego wykonania zobowiązań w toku normalnej działalności Banku lub w innych 

warunkach, które można przewidzieć, powodujące konieczność poniesienia 

nieakceptowalnych strat.  

Zarządzanie ryzykiem płynności zostało podzielone na dwa poziomy: 

 zarządzania ryzykiem w działalności operacyjnej, w ramach którego: 

 za zarządzanie ryzykiem, w ramach którego stanowisko ds. analiz i zarządzania 

ryzykami odpowiada za identyfikację, pomiar, kontrolę i sprawozdawanie. 

Głównym źródłem finansowania działalności Banku są depozyty podmiotów niefinansowych, 

ich łączna kwota powinna stanowić co najmniej 75 % pasywów ogółem. Bank posiada  

i aktualizuje w okresach rocznych plan pozyskiwania i utrzymywania depozytów. 

Bank dostosowuje skalę działania do możliwości zapewnienia stabilnego finansowania. 

Bank zakłada możliwość pozyskiwania dodatkowym źródeł środków z Banku Zrzeszającego na 

zasadach i w zakresie możliwości Banku Zrzeszającego; 

W sytuacji awaryjnej, dodatkowym źródłem finansowania mogą być środki uzyskane w ramach 

Minimum Depozytowego lub Funduszu Pomocowego na zasadach określonych w Umowie 

Systemu Ochrony a także pozyskanie kredytu refinansowego w Narodowym Banku Polskim. 

Bank jest członkiem Zrzeszenia oraz Uczestnikiem Systemu Ochrony. W związku z tym, 

zarządzanie ryzykiem płynności odbywa się zgodnie z zasadami ustalonymi w Zrzeszeniu  

i Systemie. 

Bank Zrzeszający realizuje następujące zadania: 

1) prowadzenie rozliczeń pieniężnych Banków Spółdzielczych, 

2) zabezpieczanie Banków Spółdzielczych przed ryzykiem związanym z zakłóceniami  

w realizacji rozliczeń międzybankowych, 
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3) zabezpieczanie płynności śróddziennej dla Banków Spółdzielczych, 

4) prowadzenie rachunków bieżących Banków Spółdzielczych, 

5) udzielanie kredytów w rachunku bieżącym Bankom Spółdzielczym zgodnie z regulacjami 

wewnętrznymi Banku Zrzeszającego, 

6) gromadzenie nadwyżek środków Banków Spółdzielczych, 

7) prowadzenie rachunków Minimum Depozytowego / Depozytu Obowiązkowego, 

8) utrzymywanie aktywów płynnych stanowiących pokrycie środków Minimum 

Depozytowego, / Depozytu Obowiązkowego. 

9) wyznaczanie i utrzymywanie zagregowanego wymogu pokrycia płynności (LCR), 

10) pośredniczenie w zakupie przez Banki Spółdzielcze papierów wartościowych w ramach 

limitów ustalonych przez Spółdzielnię, 

11) przeprowadzanie „zagregowanych” testów warunków skrajnych i awaryjnych planów 

płynności, 

12) wsparcie Banków Spółdzielczych w zakresie narzędzi analitycznych służących pomiarowi 

ryzyka płynności, w tym wyznaczanie krzywej krańcowego kosztu finansowania. 

Jednostka zarządzająca Systemem Ochrony realizuje następujące zadania: 

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

Systemie Ochrony, 

2) wyznaczanie minimalnego zasobu aktywów płynnych w Systemie Ochrony (m.in. 

poprzez aktualizację kwoty Minimum Depozytowego / / Depozytu Obowiązkowego), 

3) ustalanie limitów ryzyka płynności w Systemie Ochrony; 

4) monitorowanie poziomu płynności Uczestników na zasadzie indywidualnej i 

zagregowanej, 

5) prowadzenie wymiany informacji o ryzyku płynności pomiędzy Uczestnikami, 

6) opracowanie procedur wzorcowych dotyczących zarządzania ryzykiem płynności. 

Nadwyżki środków niewykorzystane na działalność kredytową lub nie przeznaczone przez 

Bank na zakup innych aktywów (w tym aktywów płynnych) gromadzi Bank Zrzeszający. 

Bank może w inny sposób zagospodarować nadwyżkę środków tylko za zgodą Banku 

Zrzeszającego. 
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Wielkość miar płynności oraz wskaźnika LCR przedstawiają się następująco: 

Nazwa Wielkość Obowiązujący poziom 

Nadzorcza miara płynności długoterminowej 161,80 % 100% 

Wskaźnik LCR 80,78 % 100% 

 

Wielkości charakterystyczne dla wskaźnika LCR na koniec czterech ostatnich kwartałów roku: 

 

Nazwa wielkości 
Kwartał poprzedni  

(n-3) 

Kwartał 
poprzedni  

(n-2) 

Kwartał  
(n-1) 

Kwartał 
kończący rok 

(n) 

Zabezpieczenie przed 
utratą płynności 

1 907,00 2 004,00 2 357,00 1 547,00 

Wypływy środków 
pieniężnych netto 

1 751,00 1 680,00 1 628,00 1 915,00 

Wskaźnik pokrycia 
wypływów netto 

108,91% 119,29% 144,78% 80,78 

 

 

Urealniona luka płynności dla pierwszych trzech przedziałów z uwzględnieniem pozycji 

bilansowych i pozabilansowych oraz skumulowane luki płynności przedstawiają się 

następująco: 

 

Przedział płynności do 1 miesiąca od 1 do 3 miesięcy od 3 do 6 miesięcy 

Luka bilansowa prosta 9 954 736 485 

Luka bilansowa skumulowana 7 475 8 211 8 696 

Luka prosta (z pozabilansem) 9 914 639 - 116 

Luka skumulowana(z pozabilansem) 4 932 5 571 5 544 

 

Na datę sporządzania niniejszej informacji Bank posiadał możliwość skorzystania z 

następujących, dodatkowych źródeł finansowania: 

 

Rodzaj Kwota Warunki dostępu 

otwarte niewykorzystane limity kredytu w rachunku 

bieżącym w Banku Zrzeszającym 
0,00 w ciągu 1 dnia 
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pożyczka płynnościowa z Funduszu Pomocowego 42,00 w sytuacji awaryjnej 

lokata płynnościowa ze środków Minimum 

Depozytowego  
344,00 w sytuacji awaryjnej 

 

 

Przyczyny, które mogą spowodować narażenie Banku na ryzyko płynności to:  

 niedopasowanie terminów zapadalności aktywów do terminów zapadalności pasywów 
i istnienie niekorzystnej skumulowanej luki płynności w poszczególnych przedziałach, 

 przedterminowe wycofywanie depozytów przez klientów zaburzające prognozy 
przypływów pieniężnych Banku, 

 nadmierna koncentracja depozytów pod względem dużych kontrahentów,  

 znaczące zaangażowanie depozytowe osób wewnętrznych Banku, 

 konieczność pozyskiwania depozytów po wysokim koszcie w sytuacji nagłego 
zapotrzebowania na środki, 

 wadliwe plany awaryjne płynności nie uwzględniające szokowych zachowań klientów, 

 niski stosunek depozytów, w tym depozytów stabilnych do akcji kredytowej Banku, 

 niewystarczające fundusze własne do finansowania aktywów strukturalnie niepłynnych, 

 ryzyko reputacji. 

 

Bank dywersyfikuje źródła finansowania poprzez: 

 ograniczanie depozytów dużych deponentów, 

 różne terminy wymagalności depozytów, 

 różny charakter depozytów: depozyty terminowe i bieżące, 

 

Bank ograniczania ryzyka płynności poprzez: 

 stosowanie limitów ograniczających ryzyko płynności, w tym wewnętrznych limitów 
systemu ochrony, 

 systematyczne testowanie planu awaryjnego płynności zapewniającego niezakłócone 
prowadzenie działalności w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, 

 lokowanie nadwyżek w aktywa płynne, które mają za zadanie zapewnienie przetrwanie 
w sytuacji skrajnej, 



13 
 

 przystąpienie do Systemu Ochrony, które zapewnia w uzasadnionych przypadkach 
pomoc płynnościową z Funduszu Pomocowego, 

 utrzymywanie Minimum Depozytowego / Depozytu Obowiązkowego w Banku 
Zrzeszającym, 

 określanie prognoz nadwyżki z uwzględnieniem dodatkowego bufora płynności, 

Głównymi pojęciami stosowanymi w procesie mierzenia pozycji płynności i ryzyka  
płynności są: 

1) baza depozytowa – zobowiązania terminowe i bieżące wobec osób fizycznych oraz innych 
podmiotów niefinansowych, z wyłączeniem transakcji dotyczących obrotu na hurtowym 
rynku finansowym, 

2) depozyty – baza depozytowa oraz zobowiązania terminowe i bieżące wobec instytucji 
rządowych lub samorządowych oraz podmiotów finansowych, z wyłączeniem banków; 

3) płynność dzienna – zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych na 
zamknięcie dnia; 

4) płynność bieżąca – zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w terminie 
płatności przypadającym w okresie 7 kolejnych dni; 

5) płynność krótkoterminowa – zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych  
w terminie płatności przypadającym w okresie 30 kolejnych dni; 

6) płynność średnioterminowa – zapewnienie wykonania wszystkich zobowiązań 
pieniężnych w terminie płatności przypadającym w okresie powyżej 1 miesiąca i do 12 
miesięcy; 

7) płynność długoterminowa – monitorowanie możliwości wykonania wszystkich 
zobowiązań pieniężnych w terminie płatności przypadającym w okresie powyżej 12 
miesięcy; 

8) bufor płynności – oszacowana przez Bank wysokość potrzebnych aktywów 
nieobciążonych, stanowiąca zabezpieczenie na wypadek zrealizowania się scenariuszy 
warunków skrajnych płynności w określonym, w obowiązującej w Banku Strategii 
zarządzania ryzykiem „horyzoncie przeżycia”; 

 

Bank wykorzystuje wyniki testów warunków skrajnych do: planowania awaryjnego, 
wyznaczania poziomu limitów, szacowania kapitału wewnętrznego, zmiany polityki 
płynnościowej Banku. 

Awaryjne plany płynności zostały zintegrowane z testami warunków skrajnych poprzez 
wykorzystywanie testów warunków skrajnych jako scenariuszy uruchamiających awaryjny 
plan płynnościowy. 
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W celu utrzymywania ryzyka płynności na odpowiednim poziomie oraz sprostania 
zapotrzebowaniom na środki płynne w sytuacjach kryzysowych Bank utrzymuje odpowiednią 
wielkość aktywów nieobciążonych lub dodatkowych źródeł finansowania, które mogą być 
natychmiast wykorzystywane przez Bank jako źródło środków płynnych. 

W ramach alternatywnych źródeł finansowania Bank wyróżnia: 

1) sprzedaż wysokopłynnych aktywów (aktywa nieobciążone) lub zaciągnięcie kredytów 
zabezpieczonych tymi aktywami, 

2) dodatkowe źródła finansowania w postaci: 

a) wykorzystania przyznanych linii kredytowych, 

b) sprzedaży innych aktywów, w tym kredytów, 

c) pozyskania niezabezpieczonego finansowania z Banku Zrzeszającego, 

d) pozyskania pożyczki płynnościowej ze Spółdzielni, 

Do aktywów nieobciążonych mogą być zaliczane aktywa, które spełniają wszystkie z 
wymienionych warunków: 

1) brak obciążeń, 

2) wysoka jakość kredytowa, 

3) łatwa zbywalność, 

4) brak prawnych, regulacyjnych i operacyjnych przeszkód do wykorzystania aktywów w 
celu pozyskania środków, 

5) sprzedaż aktywa nie oznacza konieczności podejmowania nadzwyczajnych działań. 

Bank utrzymuje aktywa nieobciążone (liczone według wartości bilansowej) na poziomie 
równym lub wyższym od wyznaczonego bufora płynności. 

 

Z zakresu ryzyka płynności w Banku funkcjonuje system informacji zarządczej, który pozwala 
Zarządowi i Radzie Nadzorczej na m.in.:  

1) monitorowanie poziomu ryzyka, w tym przyjętych limitów, 

2) kontrolę realizacji celów strategicznych w zakresie ryzyka płynności, 

3) ocenę skutków podejmowanych decyzji, 

4) podejmowanie odpowiednich działań w celu ograniczania ryzyka. 

Raporty z ryzyka płynności dla Zarządu sporządzane są z częstotliwością przynajmniej 
miesięczną, a dla Rady Nadzorczej z częstotliwością przynajmniej kwartalną. 
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System informacji zarządczej z zakresu ryzyka płynności zawiera m.in. dane na temat: 

1) struktury źródeł finansowania działalności Banku, ze szczególnym uwzględnieniem 
depozytów, 

2) stabilności źródeł finansowania działalności Banku, w tym oceny zagrożeń wynikających z 
nagłego wycofania depozytów internetowych i mobilnych, a także depozytów dla których 
Bank stosuje ponadprzeciętne stawki oprocentowania, 

3) stopnia niedopasowania terminów płatności pozycji bilansowych i pozabilansowych; 

4) wpływu pozycji pozabilansowych na poziom ryzyka płynności, 

5) poziomu aktywów nieobciążonych, 

6) analizy wskaźników płynności, 

7) wyników testów warunków skrajnych, 

8) ryzyka związanego z płynnością długoterminową, 

9) wyników testów warunków skrajnych, 

10) stopnia przestrzegania limitów. 
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VI.  Ujawnienia informacji na podstawie Rekomendacji Z KNF   

 

W niniejszej części Raportu Bank ujawnia informacje dotyczące:  

1) Przyjętej w Banku polityki zarządzania konfliktami interesów, istotnych 

zidentyfikowanych i potencjalnych konfliktów interesów oraz sposobu nimi 

zarządzania, zgodnie z Rekomendacją Z nr 13.6;  

2) Określonego w zasadach wynagradzania w Banku, maksymalnego stosunku średniego 

całkowitego wynagrodzenia brutto członków zarządu w okresie rocznym do średniego 

całkowitego wynagrodzenia brutto pozostałych pracowników banku w okresie 

rocznym, zgodnie z Rekomendacją Z nr 30.1.  

 

Zarządzanie konfliktami interesów  

 

Na potrzeby zarządzania konfliktami interesów Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu wdrożył:  
„Politykę  unikania konfliktów interesów”.  

Polityka określa zasady postępowania w zakresie konfliktów interesów, które mogą wystąpić 
w relacjach z podmiotami powiązanymi a także pomiędzy:   

1) bankiem a klientem/klientami;   

2) klientem/klientami a osobą powiązaną lub osobą jej bliską;  

3) osobą powiązaną lub osobą jej bliską a Bankiem;   

4) klientami Banku;  

Przeciwdziałając konfliktom interesów, w Banku podejmowane są następujące działania:  

1) wewnętrzny podział odpowiedzialności członków Zarządu za poszczególne obszary 
działalności Banku dokonywany jest w sposób przejrzysty i jednoznaczny, co znajduje 
odzwierciedlenie w wewnętrznych aktach prawnych Banku;   

2) członkowie Zarządu Banku powinni powstrzymywać się od podejmowania aktywności 
zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktów 
interesów;   

3) członkowie Zarządu oraz osoby pełniące kluczowe funkcje w Banku nie mogą pełnić 
dodatkowych funkcji w podmiocie zależnym Banku lub innym podmiocie należącym do 
grupy, w której znajduje się Bank, jeżeli mogłoby to negatywnie wpłynąć na efektywność 
wykonywanych obowiązków w Banku, w szczególności nie gwarantowałoby poświęcania 
niezbędnej ilości czasu na wykonywanie funkcji w Banku lub powodowałoby powstanie 
konfliktów interesów osłabiających niezależność osądu wobec funkcji pełnionej w Banku;   
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4) bank uwzględnia sytuacje, w których w ramach Rady Nadzorczej lub Zarządu albo 
pomiędzy członkami Rady Nadzorczej lub Zarządu oraz pozostałymi osobami 
powiązanymi, występują relacje pozasłużbowe, związane, np. z pokrewieństwem lub 
powinowactwem; w szczególności Bank nie dopuszcza do sytuacji, w których z uwagi na 
występujące więzi pozasłużbowe mogłaby zostać zagrożona niezbędna do wykonywania 
zadań służbowych niezależność osądu i decyzji osób powiązanych;   

5) przy ocenie spełnienia warunku odpowiedniości przez członków Zarządu i Rady 
Nadzorczej Banku uwzględnia się wszelkie sytuacje, które mogą doprowadzić do 
rzeczywistego lub potencjalnego konfliktu interesów;   

6) planując realizację zadań przez osoby powiązane bezpośredni przełożeni powinni zadbać, 
aby wskazany czas realizacji oraz istota tych zadań nie powodowały możliwości 
wystąpienia konfliktu interesów;   

7) istotni dostawcy i partnerzy biznesowi Banku (w szczególności: inne banki, firmy 
inwestycyjne) oceniani są pod kątem wywiązywania się z obowiązku zapobiegania 
konfliktom interesów oraz w przypadku zaistnienia takiej potrzeby weryfikowana jest 
realizacja tego obowiązku;   

W celu zapobieżenia konfliktowi interesów, każdy pracownik (lub odpowiednio inna osoba 
powiązana) jest zobowiązany do:   

1) przestrzegania obowiązujących wewnętrznych aktów prawnych Banku, w szczególności 
regulujących proces przeciwdziałania i zarządzania konfliktami interesów;   

2) przestrzegania przepisów prawa, w szczególności w zakresie obowiązku zachowania 
tajemnicy bankowej, zawodowej oraz przedsiębiorstwa, a także informacji poufnych;   

3) w przypadku wystąpienia potencjalnego lub rzeczywistego konfliktu interesów – 
powstrzymania się od decydowania lub zabierania głosu w danej sprawie oraz 
powiadomienia osób, które uprawnione są do podejmowania decyzji;  

4) przestrzegania zaleceń pokontrolnych oraz wytycznych wydawanych przez Zarząd Banku 
i komórkę ds. zapewnienia zgodności.  

 

Maksymalny stosunek średniego całkowitego wynagrodzenia brutto Członków Zarządu w 
okresie rocznym do średniego całkowitego wynagrodzenia brutto pozostałych pracowników 
Banku w okresie rocznym   

 

Bank ustalił w zatwierdzonej  przez Radę Nadzorczą Banku Polityce wynagradzania w Banku 
Spółdzielczym w Wodzisławia  maksymalny stosunek średniego całkowitego wynagrodzenia 
brutto Członków Zarządu w okresie rocznych do średniego całkowitego wynagrodzenia brutto 
pozostałych pracowników w okresie rocznym na poziomie maksymalnie 2,13%.  
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Stosunek ten został ustalony na poziomie umożliwiającym skuteczne wykonywanie zadań 
przez pracowników Banku, z uwzględnieniem potrzeby ostrożnego i stabilnego zarządzania 
Bankiem i ma zastosowanie począwszy od 1 stycznia 2022 roku.   

 

VII  Opis systemu kontroli wewnętrznej 

 

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

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

2. Na druga linię obrony składa się: 

1) zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powołanych do tego 
stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych, niezależnie od operacyjnego 
zarządzania ryzykiem na pierwszym poziomie, 

2) komórka do spraw zgodności,  

3. Trzecią linię obrony stanowi audyt wewnętrzny realizowany przez Spółdzielnię Systemu 
Ochrony Zrzeszenia BPS. 

4. Na wszystkich trzech poziomach, w ramach systemu zarządzania ryzykiem i systemu 
kontroli wewnętrznej, pracownicy Banku w ramach realizowanych czynności odpowiednio 
stosują mechanizmy kontrolne lub niezależnie monitorują (poziomo lub pionowo) 
przestrzeganie mechanizmów kontrolnych. 

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

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

2. Druga linia obrony: 

1) monitorowanie bieżące przyjętych mechanizmów kontrolnych, 

2) przeprowadzanie pionowych testów mechanizmów kontrolnych, 

3) ocenę adekwatności i skuteczności mechanizmów kontrolnych, 

4) matrycę funkcji kontroli, 

5) prowadzenie rejestru nieprawidłowości znaczących i krytycznych, 

6) raportowanie znaczących i krytycznych nieprawidłowości. 
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3. Trzecia linia obrony odpowiedzialna jest za badanie oraz ocenę adekwatności  
i skuteczności mechanizmów kontroli i niezależnego monitorowania ich przestrzegania 
odpowiednio w ramach pierwszej i drugiej linii obrony, zarówno w odniesieniu do systemu 
zarządzania ryzykiem, jak i systemu kontroli wewnętrznej. 

W Banku zapewniona jest niezależność monitorowania pionowego poprzez jednoznaczne 
wyodrębnienie linii obrony oraz niezależność monitorowania poziomego poprzez rozdzielenie 
zadań dotyczących stosowania danego mechanizmu kontrolnego i niezależnego 
monitorowania jego przestrzegania w ramach danej linii. 

Za monitorowanie poziome (weryfikacja bieżąca, testowanie) w ramach danej linii 
odpowiedzialni są wyznaczeni pracownicy, w tym kierownicy jednostek/komórek 
organizacyjnych. 

Za monitorowanie pionowe pierwszej linii obrony przez drugą linię obrony odpowiada 
komórka do spraw zgodności. 

Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli 
wewnętrznej, w tym funkcji kontroli, Komórki do spraw zgodności . Dokonując oceny, Rada 
Nadzorczej bierze pod uwagę informacje przekazane przez Zarząd o sposobie wypełniania 
zadań przez pracowników Banku w ramach funkcji kontroli oraz Komórki do spraw zgodności 
ze szczególnym uwzględnieniem:  

1) adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w zapewnieniu osiągania 
każdego z celów systemu kontroli wewnętrznej;  

2) skali i charakterze nieprawidłowości znaczących i krytycznych oraz najważniejszych 
działań zmierzających do usunięcia tych nieprawidłowości, w tym o podjętych 
środkach naprawczych i dyscyplinujących,  

3) zapewnienia niezależności Komórce do spraw zgodności,  

Roczna ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, została 
przeprowadzona na podstawie informacji ogólnych, o wdrożonym w Banku systemie kontroli 
wewnętrznej oraz rodzajach i zakresie badań/kontroli przeprowadzonych w 2021 roku jak 
również roli komórki ds. zgodności.  

W wyniku przeprowadzonej analizy, uznano że system kontroli wewnętrznej jest skuteczny i 
adekwatny o czym świadczy umiarkowany poziom ryzyka stwierdzonych nieprawidłowości.   
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VIII. Informacje o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu 
wymogów określonych w art. 22aa ustawy prawo bankowe   

 

Zgodnie z art. 22aa członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku objęci są oceną w zakresie 
wiedzy, umiejętności i doświadczenia odpowiednich do pełnionych funkcji i powierzonych im 
obowiązków oraz rękojmi należytego wykonywania tych obowiązków. Ocena taka 
dokonywana jest przez Zebranie Przedstawicieli w zakresie oceny członków Rady Nadzorczej 
oraz przez Radę Nadzorczą w zakresie oceny członków Zarządu. 

Oceny odpowiedniości poszczególnych członków Zarządu oraz Zarządu dokonała Rada 
Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu na posiedzeniu w dniu 7.03.2022 roku. 
Wszyscy członkowie Zarządu oraz Zarząd Banku jako organ kolegialny, uzyskali pozytywną 
ocenę w zakresie odpowiedniości. Członkowie Zarządu oraz Zarząd posiadają kwalifikacje, 
wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do odpowiedniego pełnienia przez nich 
funkcji i powierzonych obowiązków, a także dają rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania 
Bankiem, oraz prowadzenia działalności Banku z zachowaniem bezpieczeństwa wkładów i 
lokat w nim zgromadzonych.  

Oceny członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego dokonało 
Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu na posiedzeniu w dniu 
27.06.2022 roku.  

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oraz Rada Nadzorcza jako organ kolegialny uzyskali 
pozytywna ocenę w zakresie odpowiedniości. Członkowie Rady Nadzorczej Banku oraz Rada 
Nadzorcza jako organ kolegialny posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności pozwalające 
na należyte wykonywanie funkcji nadzorczych oraz dają rękojmię należytego wykonywania 
funkcji nadzorczych.  
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IX. Oświadczenie Zarządu 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu w związku z ort. 435 ust 1 pkt e Rozporządzenia 
UE CRR oświadcza, że ustalenia opisane w Informacji są adekwatne do stanu faktycznego a 
stosowane systemy zarządzania ryzykiem jak i system kontroli wewnętrznej są odpowiednie z 
punktu widzenia profilu ryzyka  i Strategii Rozwoju Banku. 

  

                                                                                             Zarząd Banku 

 

 

 

 

Wodzisław 05.07.2022 r. 
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