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 Bank Spółdzielczy w Łańcucie zgodnie z Polityką informacyjną Banku przedstawia 

poniżej ujawniane informacje prezentowane na stronie www.bslancut.pl. 

 

ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM  

W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁAŃCUCIE 

 

 

RODZAJE RYZYKA ISTOTNEGO: 

1. Kredytowe,  

2. Rynkowe, 

3. Operacyjne,  

4. Stopy procentowej w księdze bankowej, 

5. Płynności, 

6. Ryzyko wyniku finansowego,  

7. Kapitałowe,  

8. Inne ryzyka uznane przez Bank za istotne, na podstawie Instrukcji oceny 

adekwatności kapitałowej, wymienione w Uchwale. 

 

 

CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI 

RYZYKA, UZNAWANYMI ZA ISTOTNE 

 

Zarządzanie ryzykiem w Banku prowadzone jest na podstawie pisemnych strategii                   

i procedur. Głównym dokumentem regulującym funkcjonowanie sformalizowanego systemu 

zarzadzania ryzykiem w Banku jest „Strategia zarządzania ryzykami w Banku Spółdzielczym 

w Łańcucie” przyjęta przez Zarząd i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku. Strategia 

jest zgodna z założeniami „Strategii działania Banku Spółdzielczego w Łańcucie na lata 2016 

– 2020” i podlega corocznemu przeglądowi i weryfikacji.  

Podstawowe zasady zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka regulują zatwierdzone 

przez Zarząd regulaminy i instrukcje, obejmujące obszary ryzyka, które Bank zidentyfikował. 

Przyjęte przez Zarząd a zatwierdzone przez Radę Nadzorczą polityki określają zasady i cele 

jakie przyjmuje Bank w procesie zarządzania ryzykiem. 

 

 

Celem strategicznym w zakresie działalności kredytowej jest budowa odpowiedniego do 

posiadanych funduszy własnych bezpiecznego portfela kredytowego oraz portfela inwestycji 

finansowych, zapewniającego odpowiedni poziom dochodowości. 

 

Celem strategicznym Banku w zarządzaniu płynnością jest pełne zabezpieczenie jego 

płynności, minimalizacja ryzyka utraty płynności przez Bank w przyszłości oraz optymalne 

zarządzanie nadwyżkami środków finansowych. 

 

Celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest utrzymanie relacji przychodów i kosztów 

odsetkowych oraz bilansowej wartości zaktualizowanej kapitału wynikającej ze zmian stóp 

procentowych, w granicach niezagrażających bezpieczeństwu Banku i akceptowanych przez 

Radę Nadzorczą. 
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Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz ryzykiem braku 

zgodności w Banku jest ograniczanie ryzyka występowania strat operacyjnych oraz dążenie 

do ich minimalizowania. 

 

Podstawowym celem zarządzania ryzykiem walutowym jest ograniczanie skutków narażenia 

Banku oraz Klientów na nieoczekiwane zmiany kursów walut. 

 

 

Ogólny profil ryzyka Banku związany ze strategią działalności opisano w „Informacji 

dodatkowej do sprawozdania finansowego” oraz w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Banku za 2017 rok”.  

Zestawienie wskaźników dotyczących ryzyka zawiera tabela poniżej. 

 

 

PROJEKCJA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW AKCEPTOWALNEGO POZIOMU (PROFILU) 

POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW RYZYKA 

 

RODZAJ RYZYKA / WSKAŹNIK LIMITY 

RYZYKO KREDYTOWE:  

Udział kredytów w depozytach Max. 60,00% 

Udział kredytów zagrożonych w kredytach 

ogółem 
Max. 5,00% 

RYZYKO PŁYNNOŚCI  

Wskaźnik M2 Min. 1,00% 

LCR Min. 100,00% 

RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ  

Zmiana wyniku odsetkowego w wyniku 

zmiany stóp procentowych o 2 pp. / fundusze 

własne 

Min. 2,00% 

RYZYKO KAPITAŁOWE  

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I Min. 4,50% 

Współczynnik kapitałowy Tier I Min. 6,00% 

Współczynnik kapitałowy Min. 12,875% 

Wskaźnik dźwigni Min. 5,00% 

RYZYKO OPERACYJNE  

Strata brutto z okresu rocznego / wskaźnik 

bazowy 
Max. 2,79% 
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PROCESY ZARZĄDZANIA RYZYKAMI ISTOTNYMI  

 

W Banku prowadzony jest proces identyfikacji, pomiaru, limitowania, raportowania i kontroli 

podejmowanego ryzyka. Bank ocenia ryzyko wynikające z działalności planowanej do 

podjęcia w przyszłości. 

 

Identyfikacja ryzyka – analiza, na podstawie zgromadzonych danych, czynników 

wewnętrznych i zewnętrznych występowania ryzyka w Banku oraz stopnia ich wpływu na 

wynik finansowy. Metody i procedury identyfikacji poszczególnych rodzajów ryzyka zawierają 

szczegółowe regulacje wewnętrzne w zakresie zarządzania ryzykami w Banku. Proces 

identyfikacji ryzyka odbywa się w formie: 

a.  gromadzenia, aktualizacji, przechowywania danych, 

b.  wykorzystanie dostępnych baz danych, 

c.  generowania raportów dotyczących ryzyka, 

d.  udostępniania raportów komórkom odpowiedzialnym za analizę danych, 

e.  analizy i oceny czynników ryzyka na podstawie zgromadzonych danych. 

 

Pomiar / szacowanie ryzyka - zasady pomiaru, analizy oraz testowania warunków 

skrajnych ekspozycji na ryzyko, umożliwiające zarządzanie tym ryzykiem w skali Banku, 

ujęte w wewnętrznych procedurach. 

 

Raportowanie ryzyka - określenie formy i terminów przekazywania wewnętrznego 

sprawozdania o poziomie ryzyka, którego szczegółowość i częstotliwość sporządzania 

powinny być adekwatne do rodzaju i skali ponoszonego przez Bank ryzyka. Sprawozdanie 

powinno być dostępne dla właściwych pracowników w czasie wystarczającym do 

przeprowadzenia i podjęcia odpowiednich działań. 

 

Limitowanie ryzyka - określenie zasad ustalania i weryfikacji wewnętrznych limitów oraz 

wskazanie komórki lub pracowników odpowiedzialnych za ich ustalanie i weryfikowanie. 

 

Kontrolowanie ryzyka - wskazanie komórki lub pracowników odpowiedzialnych za 

realizację zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem w Banku oraz za badanie zgodności 

działania wszystkich jednostek Banku z regulacjami wewnętrznymi i nadzorczymi, jak 

również za informowanie o stwierdzonych nieprawidłowościach.  

 

ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 

 

W procesie zarządzania ryzykiem w Banku uczestniczą następujące organy, jednostki                     

i komórki organizacyjne: 

1. Rada Nadzorcza, 

2. Zarząd, 

3. Członek Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym – Prezes Zarządu 

4. Komitet Kredytowy, 

5. Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz, 

6. Stanowisko ds. zgodności, 

7. Audyt wewnętrzny, 

8. Pozostali pracownicy Banku. 
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1. Organizacja zarządzania ryzykiem jest oparta o podział zadań realizowany na trzech 

niezależnych poziomach: 

1) poziom pierwszy (pierwsza linia obrony) - zarządzanie ryzykiem w działalności 

operacyjnej, bieżące zarządzanie ryzykiem przez wszystkie jednostki i komórki 

organizacyjne Banku odpowiedzialne za działalność biznesową, zapewniające 

właściwe stosowanie mechanizmów kontroli ryzyka i bieżące zapewnianie 

zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa, a także regulacjami 

wewnętrznymi i standardami rynkowymi; 

2) poziom drugi (druga linia obrony) - którą stanowi zarządzanie ryzykiem przez 

pracowników na specjalnie powoływanych do tego stanowiskach lub w komórkach 

organizacyjnych, niezależnie od zarządzania ryzykiem, o którym mowa w pkt. 1,                 

a także działalność komórki ds. zgodności, 

3) trzecia linia obrony - którą stanowi działalność audytu wewnętrznego. 

2. Na wszystkich trzech poziomach, w ramach systemu zarządzania ryzykiem i systemu 

kontroli wewnętrznej, pracownicy Banku w związku z wykonywaniem obowiązków 

służbowych odpowiednio stosują mechanizmy kontrolne lub niezależnie monitorują 

przestrzeganie mechanizmów kontrolnych. W przypadku uczestniczenia Banku                            

w systemie ochrony mechanizmy kontrolne na trzecim poziomie oraz niezależne 

monitorowanie ich przestrzegania stosuje SSO (Spółdzielnia Systemu Ochrony). 

3. Niezależność działalności poziomów polega na zachowaniu organizacyjnej niezależności 

w następujących obszarach: 

1) działanie drugiej linii obrony w zakresie nadzoru nad bieżącym zarządzaniem 

ryzykiem w działalności operacyjnej, jest niezależne od funkcjonowania pierwszej linii 

obrony, 

2) działanie trzeciej linii obrony, polegające na stosowaniu mechanizmów kontrolnych, 

lub niezależnym monitorowaniu przestrzegania mechanizmów kontrolnych, jest 

niezależne od działalności pierwszej i drugiej linii obrony. 

 

SYSTEM INFORMACJI ZARZĄDCZEJ 

 

Wprowadzony w Banku System Informacji Zarządczej (SIZ), opiera się na następujących 

założeniach: 

1) Sporządzane informacje powinny pozwolić na pełną ocenę działalności Banku przez 

odpowiednie organy Banku, 

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

uwzględnieniem polityki zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych 

(DEK) oraz ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie (EKZH), które będą 

podlegać bezpośredniej kontroli Zarządu,  

3) uwzględniając założenia zawarte w pkt. 1, powyższe informacje powinny pozwolić na 

dokonanie odrębnej oceny każdej jednostki i komórki organizacyjnej Banku oraz 

wszystkich istotnych obszarów działania Banku, 

4) przyjmuje się, że nadzór nad funkcjonowaniem SIZ sprawuje Zarząd, który ponosi 

również odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie, 

5) w przyjętym systemie informacje zarządcze przekazywane są w sposób rzetelny                         

i przejrzysty. 

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

rewidenta, wyniki kontroli wewnętrznej oraz audytu. 
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7) System informacji zarządczej podlega badaniu audytu wewnętrznego. 

W ramach SIZ wyróżnia się następujące rodzaje informacji: 

1)  o charakterze strategicznym dla Banku, 

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

ryzykiem oraz adekwatności kapitałowej, 

3)  dotyczące monitorowania poziomu poszczególnych rodzajów ryzyka, 

4)  ocena adekwatności kapitałowej, 

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

uwzględniającej:  

a) wykonanie planu ekonomiczno-finansowego (w tym przez poszczególne jednostki                

i komórki organizacyjne), 

b) strukturę aktywów, pasywów i zobowiązań pozabilansowych, 

c) strukturę przychodów i kosztów, 

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

e) uzyskane wskaźniki ekonomiczne, określające akceptowalny poziom ryzyka. 

6)  realizacja zadań wynikających z regulacji zewnętrznych, w tym rekomendacji 

nadzorczych, 

7)  dotyczące realizacji kontroli wewnętrznej i audytu Banku. 

 

 

SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 

 

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

decyzyjnych, przyczyniających się do zapewnienia: 

1. skuteczności działania, 

2. wiarygodności sprawozdawczości finansowej, 

3. przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku, 

4. zgodności działania z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, standardami 

rynkowymi, 

5. bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego i informacji. 

 

System kontroli wewnętrznej obejmuje całą działalność Banku. W ramach systemu kontroli 

wewnętrznej Bank powołuje: 

1. Funkcję kontroli, na którą składają się: 

1) mechanizmy kontroli realizowane w trakcie wykonywania transakcji, czynności 

itp., 

2) monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontroli wewnętrznej (weryfikacja      

i testowanie), 

2. Stanowisko ds. zgodności, 

3. Audyt wewnętrzny sprawowany przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia 

Banku BPS S.A. 

 

W celu sformalizowania systemu kontroli wewnętrznej i zapewnienia prawidłowego 

i skutecznego jej funkcjonowania, wprowadzono "Regulamin kontroli wewnętrznej Banku 

Spółdzielczego w Łańcucie" zwany dalej Regulaminem. Regulamin określa cel, zakres                      

i zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej. 
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Za zorganizowanie oraz prawidłowe funkcjonowanie skutecznego systemu kontroli 

wewnętrznej odpowiada Zarząd Banku. 

Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej oraz ocenia 

jego adekwatność i skuteczność. Bezpośredni nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej 

sprawuje Prezes Zarządu. 

 

Kontrola wewnętrzna w Banku wykonywana jest w sposób niezależny, obiektywny 

i odpowiedzialny. 

 

Poprzez niezależność kontroli wewnętrznej rozumieć należy warunki działania kontroli 

wewnętrznej dające gwarancję, że kontrolujący bez żadnych zewnętrznych nacisków 

przeprowadza kontrole według ustalonych metod, dokonuje oceny skuteczności procedur 

i regulaminów oraz sporządza dokumentację pokontrolną. Niezależność umożliwia 

bezstronny i niedwuznaczny osąd działalności poddanej kontroli. 

Obiektywność kontroli rozumiana jest, jako niezależna od czynników pozamerytorycznych 

ocena dokonywana przez kontrolujących, co oznacza, że kontrolujący nie mogą być 

stronniczy i nie mogą uzależniać swojej opinii w kwestii kontrolowanego tematu od opinii 

innych. 

Odpowiedzialność kontroli wewnętrznej oznacza dokonywanie prawidłowej oceny, 

adekwatności, skuteczności oraz efektywności i jakości wewnętrznych systemów Banku, co 

oznacza prezentowanie w dokumentacji pokontrolnej sprawdzonych zadań, które wymagają 

podjęcia działań naprawczych, unikanie niedomówień i nieścisłości. 

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

z zachowaniem zasad zapewniających unikanie konfliktów interesów, w tym z zachowaniem 

zasady, że osoby przeprowadzające kontrolę wewnętrzną i audyt nie powinny być 

powiązane personalnie z osobami kontrolowanymi. 

 

Rodzaje kontroli wewnętrznej: 

1) Kontrola bieżąca, 

2) Kontrole planowane, 

a) audyt wewnętrzny, 

b) kontrole kierownicze, 

c) kontrole problemowe. 

3) Kontrole doraźne. 

 

Funkcjonujący w Banku system kontroli wewnętrznej jest dostosowany do ogólnego profilu 

ryzyka, tj. obejmuje w szczególności obszary obarczone wysokim ryzykiem. 

 

ZASADY USTALANIA STAŁYCH I ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ                      

W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁAŃCUCIE – ART. 450 ROZPORZĄDZENIA CRR. 

 

W 2017 roku została wprowadzona przez Zarząd i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą  

nowa Polityka wynagradzania osób, których działalność ma istotny wpływ na profil ryzyka 

Banku Spółdzielczego w Łańcucie uwzględniająca zapisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu 

kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania 

kapitału wewnętrznego w bankach.  
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Powyższa Polityka:  

• określa zasady ustalania stałych i zmiennych składników wynagradzania 

pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku 

Spółdzielczego w Łańcucie,  

• wspiera prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i nie zachęcania do 

podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zaakceptowaną przez Radę 

Nadzorczą skłonność do ryzyka,  

• wspiera realizację strategii działania oraz ogranicza konflikt interesów.  

Z uwagi na skalę działalności Banku nie powoływano komisji/komitetu ds. wynagrodzeń. 

Bank nie korzystał z konsultanta zewnętrznego w zakresie ustalania polityki w zakresie 

wynagrodzeń.  

Osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w Banku, które mają istotny wpływ na profil 

ryzyka Banku są pracownicy wyszczególnieni w Polityce wynagradzania osób, których 

działalność ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Łańcucie.  

Oceny efektów pracy Członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza, a pozostałych 

pracowników zajmujących stanowiska istotne Zarząd Banku, w oparciu o kryteria ilościowe                       

i jakościowe. Ocena efektów pracy członków Zarządu obejmuje następujące wskaźniki 

Banku osiągane w ostatnich trzech latach:  

1) zysk netto,  

2) zwrot z kapitału własnego (ROE),  

3) jakość portfela kredytowego,  

4) współczynnik kapitałowy,  

5) wskaźnik C/I.  

Ocenie podlega stopień wykonania wymienionych wyżej wskaźników w odniesieniu do 

Strategii Banku w poszczególnych latach podlegających ocenie. Zmienne składniki są 

przyznawane w przypadku, gdy w każdym z ostatnich trzech lat plan w zakresie wskaźników 

wymienionych powyżej był zrealizowany, co najmniej w 80%. 

Kryteria jakościowe oceny Członków Zarządu przy przyznawaniu zmiennych składników 

wynagradzania to: uzyskane absolutorium w okresie oceny, pozytywna ocena rękojmi 

należytego wykonania obowiązków, zgodnie z art. 22 aa ustawy Prawo bankowe, ogólna 

dobra ocena przez Radę Nadzorczą realizacji zadań zawartych w planie ekonomiczno – 

finansowym w okresach objętych oceną. 

 

 

ILOŚĆ POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ W 2017 ROKU. 

 

Rada Nadzorcza w Łańcucie odbyła 9 posiedzeń w 2017 roku. 

 

 

 

Sporządził: Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz 

Sprawdził: Stanowisko ds. zgodności 

Akceptował: Prezes Zarządu 

Zatwierdził: Zarząd Banku 

 

 

           

 



 

 

 
 


