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I. Podmioty objęte informacją 

 

Niniejsza informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału dotyczy 

 

Banku Spółdzielczego w Jasieńcu 

 

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. 

 

Bank posiada zaangażowanie kapitałowe w następujących podmiotach (których sprawozdania nie 

podlegają konsolidacji ze sprawozdaniem Banku): 

 

Nazwa podmiotu Kwota zaangażowania 

Zaangażowanie kapitałowe 

pomniejsza/nie pomniejsza 

fundusze własne Banku 

Bank Zrzeszający 1 379 
zaangażowanie nie pomniejsza 

funduszy własnych Banku 

Spółdzielnia Systemu Ochrony 

Zrzeszenia BPS 
5 

zaangażowanie nie pomniejsza 

funduszy własnych Banku 

 

 

II. Fundusze własne 

 

1. Budowa funduszy własnych 

 

Lp* Pozycja Kwota 

1 Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne 271 

2 Zyski zatrzymane 0 

3 Skumulowane inne całkowite dochody (i pozostałe kapitały rezerwowe) 18 353 

3a Fundusze ogólne ryzyka bankowego  35 

4 Kwota kwalifikujących się pozycji o których mowa w art. 484 ust. 3 i 

powiązane ażio emisyjne przeznaczone do wycofania z kapitału 

podstawowego Tier I 

0 

5a Niezależnie zweryfikowane zyski z bieżącego okresu po odliczeniu 

wszelkich możliwych do przewidzenia obciążeń i dywidend 

0 

6 Kapitał podstawowy Tier I przed korektami regulacyjnymi 18 659 

7 Dodatkowe korekty wartości (kwota ujemna) 0 

7a Dodatkowe odliczenie z tytułu rezerw 0 

8 Wartości niematerialne i prawne (po odliczeniu powiązanej rezerwy z 

tytułu odroczonego podatku dochodowego) (kwota ujemna) 

- 31 

17 Bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe w 

instrumentach w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora 

finansowego, jeżeli podmioty te mają z instytucją krzyżowe powiązania 

kapitałowe mające na celu sztuczne zawyżanie funduszy własnych 

instytucji (kwota ujemna) 

0 
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18 Posiadane przez instytucję bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne 

udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I 

podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej 

inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 10% oraz po 

odliczeniu kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota ujemna) 

0  

19 Posiadane przez instytucję bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne 

udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I 

podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej 

inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 10% oraz po 

odliczeniu kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota ujemna) 

0 

21 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z różnic 

przejściowych (kwota przekraczająca próg 10% po odliczeniu powiązanej 

rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w przypadku 

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

0 

22 Kwota przekraczająca próg 17,65% (kwota ujemna) 0 

23 W tym: posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie instrumenty 

w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli 

instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 

0 

25 W tym: aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z 

różnic przejściowych 

0 

25a Straty za bieżący rok obrachunkowy (kwota ujemna) 0 

25b Możliwe do przewidzenia obciążenia podatkowe związane z pozycjami 

kapitału podstawowego Tier I (kwota ujemna) 

0 

27 Kwalifikowalne odliczenia od pozycji w kapitale dodatkowym Tier I które 

przekraczają wartość kapitału dodatkowego Tier I instytucji (kwota 

ujemna) 

0  

28 Całkowite korekty regulacyjne w kapitale podstawowym Tier I - 31 

29 Kapitał podstawowy Tier I 18 628 

33 Kwota kwalifikujących się pozycji o których mowa w art. 484 ust. 4 i 

powiązane ażio emisyjne przeznaczone do wycofania z kapitału 

dodatkowego Tier I 

0 

36 Kapitał dodatkowy Tier I przed korektami regulacyjnymi 0 

39 Bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe we własnych 

instrumentach dodatkowych w kapitale Tier I podmiotów sektora 

finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te 

podmioty (kwota przekraczająca próg 10% oraz po odliczeniu 

kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota ujemna) 

0 

40 Posiadane przez instytucję bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne 

udziały kapitałowe we własnych instrumentach dodatkowych w kapitale 

Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała 

znacznej inwestycji w te podmioty (po odliczeniu kwalifikowanych pozycji 

krótkich) (kwota ujemna) 

0 

42 Kwalifikowalne odliczenia od pozycji w kapitale Tier II które przekraczają 

wartość kapitału Tier II instytucji (wartość ujemna) 

0 

43 Całkowite korekty regulacyjne w kapitale dodatkowym Tier I 0 

44 Kapitał dodatkowy Tier I 0 

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

dodatkowy Tier I) 

18 628 

46 Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne 0 

47 Kwota kwalifikujących się pozycji o których mowa w art. 484 ust. 5 i 

powiązane ażio emisyjne przeznaczone do wycofania z kapitału Tier II 

0 
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50 Korekty z tytułu ryzyka kredytowego 0 

51 Kapitał Tier II przed korektami regulacyjnymi 0 

54 Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale 

Tier II i pożyczki podporządkowane podmiotów sektora finansowego, 

jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota 

przekraczająca próg 10% oraz po odliczeniu kwalifikowanych pozycji 

krótkich) (kwota ujemna) 

0 

55 Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe 

w instrumentach w kapitale Tier II i pożyczki podporządkowane 

podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej 

inwestycji w te podmioty (po odliczeniu kwalifikowanych pozycji krótkich) 

(kwota ujemna) 

0 

57 Całkowite korekty regulacyjne w kapitale Tier II 0 

58 Kapitał Tier II 0 

59 Łączny kapitał (łączny kapitał = kapitał Tier I + kapitał Tier II) 18 628 

60 Aktywa ważone ryzykiem razem 105 617 

61 Kapitał podstawowy Tier I (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na 

ryzyko) 

17,64% 

62 Kapitał Tier I (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) 17,64% 

63 Łączny kapitał (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) 17,64% 

64 Wymóg bufora dla poszczególnych instytucji (wymóg dotyczący kapitału 

podstawowego Tier I zgodnie z art. 92 ust. 1 lit. a) powiększony o 

wymogi utrzymywania bufora zabezpieczającego i antycyklicznego, jak 

również bufor ryzyka systemowego oraz bufor instytucji o znaczeniu 

systemowym wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) 

7 % 

65 W tym: wymóg utrzymywania bufora zabezpieczającego 2,5 % 

66 W tym: wymóg utrzymywania bufora antycyklicznego 0 % 

67 W tym: wymóg utrzymywania bufora ryzyka systemowego Uchylenie bufora 

ryzyka 

systemowego-

pismo KNF znak 

DBD-

DBSZ5.7111.40.20

20.PO z 19 marca 

2020r. 

67a W tym: bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym lub bufor 

innych instytucji o znaczeniu systemowym 

0 % 

68 Kapitał podstawowy Tier I dostępny w celu pokrycia buforów (wyrażony 

jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) 

9,64 % 

72 Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe podmiotów sektora 

finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te 

podmioty (kwota poniżej progu 10% oraz po odliczeniu kwalifikowanych 

pozycji krótkich) 

0 

73 Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe 

w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora 

finansowego jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 

(kwota poniżej progu 10% oraz po odliczeniu kwalifikowanych pozycji 

krótkich) 

0 

75 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z różnic 

przejściowych (kwota poniżej progu 10% po odliczeniu powiązanej 

0 
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rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w przypadku 

spełnienia warunków określonych w art. 38 ust. 3 

76 Korekty z tytułu ryzyka kredytowego uwzględnione w kapitale Tier II w 

odniesieniu do ekspozycji objętych metodą standardową (przed 

zastosowaniem pułapu) 

0 

77 Pułap uwzględniania korekt z tytułu ryzyka kredytowego w kapitale Tier II 

zgodnie z metodą standardową 

Nie dotyczy 

80 Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów w kapitale podstawowym 

Tier I będących przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania 

Nie dotyczy 

81 Kwota wyłączona z kapitału podstawowego Tier I ze względu na pułap 

(nadwyżka ponad pułap po upływie terminów wykupu i zapadalności) 

Nie dotyczy 

82 Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów dodatkowych w kapitale 

Tier I będących przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania 

Nie dotyczy 

83 Kwota wyłączona z kapitału dodatkowego Tier I ze względu na pułap 

(nadwyżka ponad pułap po upływie terminów wykupu i zapadalności) 

Nie dotyczy 

84 Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów w kapitale Tier II będących 

przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania 

Nie dotyczy 

85 Kwota wyłączona z kapitału Tier II ze względu na pułap (nadwyżka 

ponad pułap po upływie terminów wykupu i zapadalności) 

Nie dotyczy 

*) numeracja zgodna z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2021/637 z dnia 15 marca 

2021 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących 

ujawniania informacji na temat funduszy własnych instytucji 

 

III. Wymogi kapitałowe 

 

1. Metoda szacowania kapitału wewnętrznego oraz przyjęty przez Bank poziom adekwatności 

kapitałowej 

 

Bank wyznacza kapitał wewnętrzny na wszystkie zidentyfikowane ryzyka istotne dla Banku, które nie 

zostały objęte wyznaczaniem kapitału regulacyjnego lub w ocenie Banku kapitał ten nie w pełni pokrywa 

ryzyko. 

 

W procesie szacowania kapitału wewnętrznego wykorzystywane są efekty pomiaru ryzyka, 

dokonywanego w oparciu o obowiązujące procedury w zakresie zarządzania poszczególnymi rodzajami 

ryzyka. 

 

Bank dokonuje agregacji wymogów kapitałowych na poszczególne rodzaje ryzyka uznane za istotne w 

oparciu o metodę minimalnego wymogu kapitałowego. 

 

Poziomem wyjściowym dla ustalenia kapitału wewnętrznego jest wyliczony regulacyjny wymóg 

kapitałowy. 

 

Bank wyznacza regulacyjny wymóg kapitałowy dla ryzyka: 

a) kredytowego, w oparciu o metodę standardową, 

b) operacyjnego, w oparciu o metodę wskaźnika bazowego, 

c) walutowego w oparciu o metodę de minimis, 

d) koncentracji zaangażowania w akcje i udziały w podmiotach spoza sektora finansowego. 

 

Przy obliczaniu dodatkowych wymogów kapitałowych na poszczególne rodzaje ryzyka uznane za 

istotne przyjmuje się następujące założenia: 
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1) kapitał wewnętrzny na poszczególne rodzaje ryzyka obliczany jest jako koszt lub utracony 

przychód (za wyjątkiem ryzyka koncentracji i ryzyka operacyjnego), który może się pojawić w 

wyniku zaistnienia sytuacji nieoczekiwanej; 

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

warunków skrajnych, które Bank przeprowadza dla poszczególnych rodzajów ryzyka uznanych 

za istotne; 

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

zaplanowanego na dany rok obrotowy; 

4) poziom akceptowalnej straty lub utraconego przychodu (tzw. wskaźnik wrażliwości) Bank 

wyznacza raz do roku (jako procent funduszy własnych Banku; 

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

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

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

 

Wyznaczając wymagany poziom kapitału wewnętrznego, z wykorzystaniem w/w metod, Bank:  

1) ocenia czy regulacyjny wymóg kapitałowy w pełni pokrywa ryzyko kredytowe, operacyjne i 

walutowe i jeżeli jest to konieczne, to, zgodnie z obowiązującą w Banku „Instrukcją 

funkcjonowania procesu oceny adekwatności poziomu kapitału wewnętrznego (ICAAP)”, 

oblicza dodatkowy wymóg kapitałowy na te ryzyka; 

2) szacuje wymogi kapitałowe na pozostałe, istotne rodzaje ryzyka nie objęte wyznaczaniem 

regulacyjnych wymogów kapitałowych; 

3) wyznacza zagregowany kapitał wewnętrzny, stanowiący sumę wymogów, o których mowa w 

pkt 1 i 2. 

 

Celem strategicznym Banku w zakresie poziomu adekwatności kapitałowej jest utrzymywanie relacji 

kapitału wewnętrznego w stosunku do funduszy własnych na maksymalnym poziomie 90%. 

Na datę sporządzenia informacji relacja ta wynosiła 45,36%. 

 

W 2021 roku Komisja Nadzoru Finansowego nie nałożyła na Bank obowiązku utrzymywania 

dodatkowych wymogów kapitałowych.  

 

2. Regulacyjny wymóg kapitałowy na ryzyko kredytowe w podziale na kategorie ekspozycji 

 

 

Kategoria  

Wartość aktywów 

ważonych ryzykiem 

tys. zł 

Wymóg 

kapitałowy 

tys. zł 

ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych 538 43 

ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz 

lokalnych 
2 559 205 

ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego 5 1 

ekspozycje wobec instytucji 834 67 

ekspozycje wobec przedsiębiorstw 15 764 1 261 

ekspozycje detaliczne 64 318 5 145 

ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach 0 0 

ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania 2 091 167 

ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w 

przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania 
0 0 

ekspozycje kapitałowe 1 385 111 

pozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem 0 0 

inne pozycje 5 201 416 

Razem regulacyjny wymóg kapitałowy na ryzyko kredytowe 7 416 
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3. Łączne wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego, walutowego i operacyjnego 

 

Ryzyko 
Regulacyjny wymóg kapitałowy 

tys. zł 

 kredytowe 7 416 

 operacyjne 1 033 

 walutowe 0 

RAZEM 8 449 

 

 

IV. Ryzyko płynności 

 

Celem procesu zarządzania ryzykiem płynności jest zapewnienie możliwości realizowania zobowiązań 
na bazie dziennej, zdolności do utrzymania płynności w krótkim, średnim i długim okresie zarówno          
w normalnych warunkach, jak i w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych – tak na poziomie Banku, 
jak i rynku – ograniczających dostęp do zabezpieczonych i niezabezpieczonych źródeł finansowania. 
Głównym źródłem finansowania aktywów o długim terminie zapadalności są depozyty stabilne 

(obliczone na podstawie wskaźników osadu), stanowiące pewne źródło finansowania 

długoterminowego aktywów.  

Bank działa w ramach Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, co gwarantuje bezpieczeństwo w obszarze 

płynności. 

Wielkość miar płynności oraz wskaźnika LCR przedstawiają się następująco: 

 

Nazwa Wielkość Obowiązujący poziom 

Nadzorcza miara płynności 

długoterminowej 

163,52% 100% 

Wskaźnik LCR 294,21% 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 

39 311 223 45 109 842 36 050 241 52 664 315 

Wypływy środków 

pieniężnych netto 

5 78 047 9 598 960 6 907 818 16 425 156 

Wskaźnik pokrycia 

wypływów netto 

681,53 469,95 375,22 320,63 

 

Urealniona luka płynności dla pierwszych trzech przedziałów z uwzględnieniem pozycji bilansowych i 

pozabilansowych przedstawia się następująco: 

 

Przedział płynności do 1 miesiąca od 1 do 3 

miesięcy 

od 3 do 6 

miesięcy 

Luka bilansowa prosta 35 668 587 11 768 396 310 348 

Luka prosta (z pozabilansem) 21 624 745 10864082 - 196 299 

 

Bank aktywnie i bieżąco współpracuje z Bankiem Zrzeszającym tj. Bankiem Polskiej Spółdzielczości 
S.A. w zakresie zarządzania ryzykiem płynności finansowej. Polityka Banku BPS S.A. w zakresie 
zarządzania płynnością zrzeszonych i współpracujących banków spółdzielczych obejmuje:  
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1) finansowanie banków spółdzielczych w ciągu dnia operacyjnego; 
2) zagospodarowywanie nadwyżek środków finansowych banków spółdzielczych poprzez 

przyjmowanie depozytów; 
3) przeprowadzanie z banków spółdzielczych transakcji obrotu bonami NBP i skarbowymi papierami 

dłużnymi; 
4) dokonywanie zasileń i przyjmowanie odprowadzeń gotówki od banków spółdzielczych; 
5) udzielanie bankom spółdzielczym lokat, kredytów i pożyczek, poręczeń i gwarancji bankowych; 
6) administrowanie środkami zgromadzonymi na wspólnych funduszach, w tym na rachunkach 

Funduszu Pomocowego. 
 
Metodyka dokonywania testu warunków skrajnych obejmuje oszacowanie efektu wystąpienia 
scenariusza sytuacji skrajnej spowodowanej wystąpieniem:  

a) scenariusza najmniej negatywnego przebudowy struktury bilansu – obejmujący kryzys 
wewnątrz Banku, przy braku wystąpienia innych scenariuszy,  

b) scenariusza najbardziej prawdopodobnego przebudowy struktury bilansu – scenariusz kryzysu 
wewnątrz Banku, przy częściowym oddziaływaniu kryzysu w systemie bankowym,  

c) scenariusza najgorszego przebudowy struktury bilansu – kryzys wewnątrz Banku przy 
jednoczesnym istotnym oddziaływaniu scenariusza kryzysu w systemie bankowym.   

 
Wyniki testu służą do weryfikacji założeń Planu awaryjnego utrzymania płynności, w tym do oceny 
awaryjnych źródeł finansowania. 
Wszystkie ustalone limity płynności były przestrzegane. W ramach analizy ryzyka płynności 
comiesięcznie przeprowadzane były testy warunków skrajnych.  

 
Na datę sporządzania niniejszej informacji Bank wykazywał nadwyżkę płynności (rozumianą jako 
maksymalna kwota środków, o którą mogą zostać zmniejszone aktywa płynne, aby regulacyjne miary 
płynności nie spadły poniżej wymaganego minimum. 
 

V. Dźwignia finansowa  

 

Zgodnie z art. 429 ust. 2 Rozporządzenia CRR Bank mierzy ryzyko dźwigni finansowej poprzez 

obliczanie wskaźnika dźwigni finansowej liczonego jako wyrażony w procentach udział kapitału Tier I 

(miara kapitału) w aktywach według wartości bilansowej, powiększonych o łączną kwotę zobowiązań 

pozabilansowych udzielonych (miara ekspozycji całkowitej), przy czym: 

1) w aktywach według wartości bilansowej Bank nie uwzględnia pozycji pomniejszających kapitał 

podstawowy i dodatkowy Tier I, w szczególności: wartości niematerialnych i prawnych 

pomniejszających kapitał podstawowy Tier I, udziałów kapitałowych pomniejszających kapitał 

podstawowy i dodatkowy Tier I, aktywów z tytułu podatku odroczonego opartych na przyszłej 

rentowności pomniejszających kapitał podstawowy Tier I; 

2) wartość ekspozycji pozabilansowych jest wyliczana od wartości nominalnej (bez uwzględniania 

korekt z tytułu rezerw celowych i odpisów aktualizujących odnoszących się do odsetek) z 

uwzględnieniem współczynników konwersji, z zastrzeżeniem dolnego limitu 10% dla pozycji 

pozabilansowych niskiego ryzyka  

 

Wartość wskaźnika dźwigni na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła  8,83%. Wskaźnik dźwigni obliczany 

jest w cyklu miesięcznym. 

1. Zestawienie dotyczące uzgodnienia aktywów księgowych i ekspozycji wskaźnika dźwigni 

w tys. zł 

Lp.* Pozycja Kwota  

1 Aktywa razem według opublikowanych sprawozdań finansowych 202 817 

6 Korekta z tytułu pozycji pozabilansowych (tj. konwersja na kwoty 

ekwiwalentu kredytowego ekspozycji pozabilansowych) 

8 092 

7 Inne korekty - 31 

8 Miara ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik dźwigni 210 878 

*) numeracja zgodna z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2016/200 z dnia 15 lutego 2016 roku 

ustanawiającym standardy techniczne w odniesieniu do ujawniania informacji na temat wskaźnika dźwigni instytucji 
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2. Ujawnienie wskaźnika dźwigni                                                                                              w tys. zł  

Lp. Pozycja 

Ekspozycje wskaźnika 

dźwigni określone w 

rozporządzeniu w 

sprawie wymogów 

kapitałowych 

Ekspozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów pochodnych, transakcji finansowanych z 

użyciem papierów wartościowych i aktywów powierniczych) 

1 Pozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów pochodnych, 

transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i 

aktywów powierniczych ale z uwzględnieniem zabezpieczenia) 

202 817 

2 (Kwoty aktywów odliczane przy ustalaniu kapitału Tier I) - 31 

3 Całkowite ekspozycje bilansowe (z wyłączeniem 

instrumentów pochodnych, transakcji finansowanych z 

użyciem papierów wartościowych i aktywów powierniczych) 

(suma wierszy 1 i 2) 

202 786 

Inne pozycje pozabilansowe 

17 Ekspozycje pozabilansowe wyrażone wartością nominalną brutto 16 320 

18 (Korekty z tytułu konwersji na kwoty ekwiwalentu kredytowego) 8 228 

19 Inne ekspozycje pozabilansowe (suma wierszy 17-18) 8 092 

Kapitał i miara ekspozycji całkowitej 

20 Kapitał Tier I 18 628 

21 Miara ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik dźwigni 

(suma wierszy 3, 11, 16, 19, EU-19a, EU-19b 

210 878 

Wskaźnik dźwigni 

22 Wskaźnik dźwigni 8,83% 

 

3. Podział ekspozycji bilansowych (z wyłączeniem instrumentów pochodnych, transakcji 

finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ekspozycji wyłączonych                     w tys. zł 

Lp. Pozycja 

Ekspozycje wskaźnika 

dźwigni określone w 

rozporządzeniu w 

sprawie wymogów 

kapitałowych 

EU-1 Całkowite ekspozycje bilansowe (z wyłączeniem 

instrumentów pochodnych, transakcji finansowanych z 

użyciem papierów wartościowych i ekspozycji 

wyłącznych) w tym: 

202 817 

EU-2 Ekspozycje zaliczane do portfela handlowego 0,00 

EU-3 Ekspozycje zaliczane do portfela bankowego w tym: 202 817 

EU-5 Ekspozycje traktowane jako ekspozycje wobec państwa 37 286 

EU-6 Ekspozycje wobec samorządów regionalnych, 

wielostronnych banków rozwoju, organizacji 

międzynarodowych i podmiotów sektora publicznego 

których nie traktuje się jak państwa 

12 045 

EU-7 Instytucje 28 562 

EU-8 Ekspozycje zabezpieczone na nieruchomościach 0 

EU-9 Ekspozycje detaliczne 97 560 

EU-10 Przedsiębiorstwa 14 927 

EU-11 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie 

zobowiązania 

1 515 
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EU-12 Pozostałe ekspozycje (np. kapitałowe, sekurytyzacyjne 

i inne aktywa nie generujące zobowiązania 

kredytowego) 

10 922 

 

4. Informacje jakościowe 

1 Opis procedur 

stosowanych w celu 

zarządzania ryzykiem 

nadmiernej dźwigni 

finansowej 

Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej Bank klasyfikuje do ryzyk 

istotnych; zarządzanie tym rodzajem ryzyka Bank uwzględnił w 

procesie zarządzania kapitałem i ryzykiem kapitałowym – w 

oparciu o zatwierdzoną w Banku Strategię. 

Takie podejście wynika z faktu, że Bank do obliczania aktywów 

ważonych ryzykiem stosuje metodę standardową (co ogranicza 

nadmierną możliwość wykorzystywania niższych wag ryzyka). W 

związku z tym zachowanie odpowiednich współczynników 

kapitałowych, powoduje, że wskaźnik dźwigni utrzymuje się 

również na bezpiecznym poziomie. 

2 Opis czynników które 

miały wpływ na 

wskaźnik dźwigni w 

okresie którego dotyczy 

ujawniony wskaźnik 

dźwigni 

Na poziom wskaźnik dźwigni wpłynęły następujące czynniki: 

wielkość posiadanych przez Bank funduszy własnych, aktywów 

Banku oraz zobowiązań pozabilansowych udzielonych.  

 

VI. Rekomendacja M  

 

Informacja o sumach strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanych w okresie od 

01.01.2021r. do 31.12.2021r. 

w tys. zł 

Rodzaje / kategorie ryzyka 

operacyjnego 
Suma strat brutto transfer ryzyka 

Suma strat 

faktycznie 

poniesionych 

przez Bank 

1. Oszustwa zewnętrzne, nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

2. Oszustwa wewnętrzne, 
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

3. Polityka kadrowa i bezpieczeństwo w 

miejscu pracy, 
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

4. Klienci, produkty i praktyki biznesowe, nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

5. Uszkodzenia aktywów, 62 0 62 

6. Zakłócenia działalności i błędy 

systemów, 
1 0 1 

7. Dokonywanie transakcji, dostawa oraz 

zarządzanie procesami. 
1 0 1 

W 2021 roku odnotowano straty rzeczywiste na łączną kwotę 64 tys zł. Wskaźnik BIA nie został 

przekroczony, w związku z tym nie było potrzeby tworzenia wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka 

operacyjnego. 
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VII.  Polityka wynagradzania – art. 450 Rozporządzenia CRR 

 
1. Na politykę wynagrodzeń w Banku składa się:  

1) Regulamin Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu,  
2) Polityka wynagradzania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu, 
3) Polityka wynagradzania  osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka 

Banku Spółdzielczego w  Jasieńcu, 
4) Zakładowy regulamin wynagradzania dla pracowników Banku Spółdzielczego w Jasieńcu,  
5) Zasady wynagradzania Członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu,  
6) Uchwały ustalające wysokość wynagrodzeń członków Zarządu przyjęte przez Radę Nadzorczą 

Banku. 
2. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Zebranie Przedstawicieli, o czym mówi 

Regulamin Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu oraz Polityka wynagradzania Rady 
Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu. Szczegółowe zasady wynagradzania członków 
Rady Nadzorczej podejmowane są Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Banku oraz ustalane są 
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi 
obowiązującymi w Banku.  

3. W Banku obowiązuje przygotowywana przez Zarząd i zatwierdzana przez Radę Nadzorczą 
„Polityka wynagradzania  osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka 
Banku Spółdzielczego w  Jasieńcu”. Polityką objęte są wynagrodzenia pracowników, których 
działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku.  

4. Celem opracowania i wdrożenie „Polityki wynagradzania osób, których działalność zawodowa ma 
istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w  Jasieńcu” jest: 

1) określenie zasad ustalania stałych i zmiennych składników wynagradzania osób, których 
działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Jasieńcu, 

2) wspieranie prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem i nie zachęcanie do 
podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zaakceptowaną przez Radę 
Nadzorczą skłonność do ryzyka Banku, 

3) wspieranie realizacji strategii działalności oraz ograniczanie konfliktu interesów. 
5. Do stanowisk kierowniczych (mających istotny wpływ na profil ryzyka w Banku), zgodnie 

z powyższą Polityką zalicza się tylko członków Zarządu.  
6. Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje poziom ryzyka umożliwiający zastosowanie zasad 

wynikających z ww. Polityki. Rada Nadzorcza nadzoruje stosowanie polityki wynagrodzeń 
i corocznie ocenia prawidłowość jej stosowania.  

7. Rada Nadzorcza w roku 2021 dokonała weryfikacji i oceny: 
- Polityki wynagradzania osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil 

ryzyka w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu 
- Polityki wynagradzania Rady Nadzorczej  w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu. 

8. 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.  

9. Składniki wynagrodzenia są tak ustalane, aby odpowiadały w szczególności rodzajowi 
wykonywanej pracy, stopniowi odpowiedzialności i kwalifikacjom wymaganym przy jej 
wykonywaniu, a także uwzględniały ilość i jakość świadczonej pracy oraz zapewniały prawidłowość 
realizacji zadań wynikających z działalności Banku.  

10. Wynagrodzenie osób zajmujących stanowiska kierownicze składa się z wynagrodzenia stałego – 
wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy i dodatek funkcyjny oraz wynagrodzenia zmiennego 
– premia uznaniowa.  

11. Wysokość wynagrodzenia zmiennego ustala Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę ocenę efektów 
pracy, obejmującą następujące wskaźniki Banku osiągane w ostatnich trzech latach (kryterium 
ilościowe) w odniesieniu do założeń Strategii działania Banku: 

1) zwrot z kapitału własnego (ROE), 
2) zwrot z aktywów (ROA), 
3) jakość portfela kredytowego, 
4) współczynnik kapitałowy, 
5) wskaźnik płynności LCR, 
6) wynik z tytułu rezerw celowych, 
7) wskaźnik dźwigni finansowej.  

12. Ocenie podlega stopień wykonania w/w wskaźników w odniesieniu do Strategii działania Banku w 
poszczególnych latach podlegających ocenie. Zmienne składniki są przyznawane w przypadku, 
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gdy w każdym z ostatnich trzech lat plan w zakresie w/w wskaźników  był zrealizowany co najmniej 
w 80%.  

13. Kryteria jakościowe oceny członków Zarządu przy przyznawaniu zmiennych składników 
wynagradzania to: 

a) uzyskane absolutorium w okresie oceny, 
b) pozytywna ocena rękojmi należytego wykonania obowiązków, zgodnie z art. 22aa ustawy 

Prawo bankowe, 
c) ogólna dobra ocena przez Radę Nadzorczą realizacji zadań zawartych w planie 

ekonomiczno-finansowym w okresach objętych oceną.   
14. W przypadku zagrożenia nie spełnienia wymogów ostrożnościowych lub zagrożenia upadłością, 

zmiennych składników wynagradzania nie przyznaje się. 

15. Informacje na temat wysokości wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku 
Spółdzielczym w Jasieńcu, według stanu na 31 grudnia 2021 r. 

a) udział wypłaconych zmiennych składników wynagrodzeń w funduszach własnych 0,34%; 
b) udział wypłaconych zmiennych składników wynagrodzeń w wyniku brutto Banku 5,31%. 

16. Liczba osób, które otrzymały wynagrodzenie w wysokości co najmniej 1 mln EUR w danym roku 
obrachunkowym: dla wynagrodzeń w przedziale między 1 mln EUR, a 5 mln EUR – w podziale na 
przedziały wynagrodzeń o wielkości 500 000 EUR, a dla wynagrodzeń wyższych niż 5 mln EUR – 
w podziale na przedziały wynagrodzeń o wielkości 1 mln EUR – nie dotyczy. 

VIII. Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jasieńcu: 
a) oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, niniejszy Raport został przygotowany zgodnie 

ze sformalizowanymi procedurami obowiązującymi w Banku, służącymi zapewnieniu zgodności 
z wymogami dotyczącymi ujawniania informacji wynikającymi z Części Ósmej Rozporządzenia 
CRR; 

b) oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, adekwatność przyjętych w Banku rozwiązań w 
zakresie zarządzania ryzykiem daje pewność, że funkcjonujący w Banku system zarządzania 
ryzykiem jest odpowiedni z punktu widzenia profilu ryzyka i strategii Banku; 

c) zatwierdza niniejszy Raport, zawierający kluczowe wskaźniki i dane liczbowe zapewniające 
zewnętrznym zainteresowanym stronom całościowy obraz procesu zarządzania ryzykiem przez 
Bank, w tym interakcji między profilem ryzyka Banku a tolerancją na ryzyko. 
 

 

 

Przyjęto na posiedzeniu Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu, dnia 12.07.2022 r. 
 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jasieńcu 
 
 
 

Prezes Zarządu Banku   W-ce Prezes Zarządu Banku   W-ce Prezes Zarządu Banku  
(-)         (-)            (-)  

     Dariusz Dylicki      Małgorzata Jaszczuk         Dorota Gniadzik 


