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1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w podziale na poszczególne 

państwa członkowskie i państwa trzecie, w których posiada podmioty 

zależne, na zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 

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

dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla 

instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające 

rozporządzenie (UE) nr 648/2012 za dany rok obrotowy. 

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach nie działa poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a 

terenem działania Banku zgodnie z § 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach jest 

powiat raciborski. Bank Spółdzielczy działa również na terenie: powiatu gliwickiego, 

wodzisławskiego, rybnickiego, głubczyckiego, kędzierzyńsko – kozielskiego. 

2. Informacja o stopie zwrotu z aktywów obliczonej jako iloraz zysku netto 

i sumy bilansowej.  

Wg stanu na 31.12.2016 roku Bank Spółdzielczy osiągnął wskaźnik ROA netto na poziomie   

0,63 %. 

3. Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i 

systemu kontroli wewnętrznej. 

 

System zarządzania. 

W celu ostrożnego i stabilnego zarządzania ryzykiem Bank wprowadził regulację o nazwie 

„Strategia zarządzania ryzykami w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach”, która jest zgodna z 

celami strategicznymi i ogólnymi zamierzeniami Banku w zakresie zarządzania ryzykiem, 

zawartymi w Strategii działania Banku na lata 2016-2019. 

Zadaniem systemu zarządzania ryzykiem jest identyfikacja, pomiar lub szacowanie oraz 

monitorowanie ryzyka występującego w działalności Banku. Realizacji tych zadań służą działania 

podejmowane przez Bank, określone wyżej. Czynności te mają służyć zapewnieniu 

prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji szczegółowych celów działalności prowadzonej 

przez Bank. 

Z uwagi na charakter i zakres prowadzonej działalności, najbardziej znaczącym rodzajem ryzyka 

w Banku jest ryzyko kredytowe, zawierające w sobie ryzyko koncentracji zaangażowań oraz 

ryzyko pojedynczej transakcji (kontrahenta) oraz ryzyko operacyjne (zawierające w sobie ryzyko 

systemów informatycznych) i płynności (w tym ryzyko finansowania). W ramach ryzyka 

kredytowego bada się: rezydualne, ryzyko detalicznych ekspozycji kredytowych oraz ryzyko 

ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie.  Jednocześnie  w Banku występują również 

inne rodzaje ryzyka takie jak: 

 Ryzyko rynkowe, rozumiane jako walutowe oraz stopy procentowej w księdze bankowej 

 ryzyko adekwatności kapitałowej  



4 

 

 ryzyko braku zgodności, 

 ryzyko kapitałowe oraz reputacji będące pochodną w/w ryzyk,  

 ryzyko biznesowe, w tym wynikające ze zmian warunków makroekonomicznych 

 inne ryzyka uznane przez Bank za istotne, zgodnie z „Procedurą oceny adekwatności 

kapitałowej Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach”  

 

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

zwrotu udzielonych kontrahentowi przez Bank należności; ryzyko to wpływa w sposób 

najbardziej istotny na działalność Banku, ponieważ niespłacenie udzielonych należności wiąże się 

z poniesieniem przez Bank ewentualnych dużych strat. W ramach ryzyka kredytowego bada się 

również ryzyko detalicznych ekspozycji kredytowych i ryzyko ekspozycji kredytowych  

zabezpieczonych hipotecznie. 

Do ryzyka kredytowego Bank zalicza ryzyko koncentracji zaangażowań – ryzyko nie wykonania 

zobowiązania/zobowiązań przez pojedyncze (także powiązane kapitałowo lub organizacyjnie) 

podmioty oraz przez grupy podmiotów, w przypadku których prawdopodobieństwo nie 

wykonania zobowiązania jest zależne od wspólnych czynników.  

W 2016 roku w przypadku portfela kredytowego nastąpił wzrost obliga o około 4,3% w stosunku 

do roku poprzedniego . Wskaźnik jakości kredytów liczony jako relacja kredytów zagrożonych do 

kredytów ogółem wg wartości nominalnej (obliga) na koniec 2016 roku wyniósł 2,35 %. Kredyt 

zagrożone były klasyfikowane do następujących grup ryzyka:  

 poniżej standardu – 690 tys. zł  

 wątpliwe – 0 tys. zł  

 stracone – 333 tys. zł  

Na koniec 2016 roku Bank był zaangażowany w bony pieniężne o łącznej wartości 12.088 tys. zł 

oraz akcje BPS SA o wartości 625 tys. zł. Bank nie dokonywał odpisów z tytułu trwałej utraty 

wartości. W 2016 roku limity koncentracji wierzytelności wyznaczone przez ustawę Prawo 

Bankowe nie zostały przekroczone. 

W stosunku do limitów określonych w Ustawie Prawo bankowe i Rozporządzeniu UE Bank 

ściśle przestrzega ustalonych norm i dochowuje określonych prawem obowiązków. 

 

2. Ryzyko rynkowe, rozumiane jako walutowe – jest to ryzyko poniesienia straty 

wynikającej ze zmian kursów walut oraz ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej.  

Skala działalności walutowej jest nieznaczna. Udział aktywów i pasywów walutowych na dzień 

31.12.2016 r. w sumie bilansowej wyniósł 1,38% zarówno w przypadku aktywów ( w formie lokat 

bankowych) jak i pasywów. Bank mierzy ryzyko walutowe, wyznaczając limity na tzw. pozycje 

otwarte w ujęciu globalnym. Na przestrzeni 2016 roku limity te znajdowały się w granicach 

ustalonych norm. Na koniec roku pozycja całkowita ukształtowała się na poziomie 0,03 tys. zł co 

w odniesieniu do funduszy własnych banku wynosiło około 0,00%.  

 

3. Ryzyko stopy procentowej – ryzyko wynikające z narażenia aktualnego i przyszłego 

wyniku finansowego Banku (głównie wyniku odsetkowego) oraz posiadanych kapitałów 

(funduszy) na niekorzystny wpływ zmian niezależnych od Banku rynkowych stóp procentowych. 

Ryzyko to związane jest z: 

a. ryzykiem przeszacowania, 
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b. ryzykiem bazowym, 

c. ryzykiem opcji klienta, 

d. ryzykiem krzywej dochodowości 

Ryzyko opcji klienta oraz ryzyko krzywej dochodowości nie występuje w Banku. Bank nie 

posiada w ofercie produktu zabezpieczającego pt. opcja oraz nie prowadzi działalności 

spekulacyjnej, wykorzystującej odwrócenie krzywej dochodowości. Bank nie jest narażony na 

odwrócenie krzywej dochodowości, ponieważ nie lokuje środków w aktywa o stałym 

oprocentowaniu na okres dłuższy niż 12 miesięcy.  

 

W strukturze stóp procentowych aktywów 44,5% stanowią stopy, których wysokość zależna jest 

od decyzji Zarządu. Pozostałe aktywa odsetkowe oparte były o stawki rynkowe 

(WIBID/WIBOR) – 37,8% oraz stawkę redyskonta weksli – 17,7%. Oprocentowanie depozytów 

w zdecydowanej większości (80,7%) uzależnione jest od decyzji Zarządu, a pozostała część 

oparta jest o stawki rynkowe 19,3%. Biorąc pod uwagę strukturę aktywów i zobowiązań Bank 

posiada możliwość reagowania na niekorzystne zjawiska rynkowe. W minionym roku Zarząd na 

swoich posiedzeniach dokonywał zmiany oprocentowania kredytów i depozytów terminowych. 

Ryzyko ograniczano poprzez stosowanie limitów i odpowiednie kształtowanie struktury aktywów 

i pasywów. Stopień narażenia Banku na ryzyko stopy procentowej w 2016 roku był umiarkowany.  

 

4. Ryzyko operacyjne – jest to możliwość poniesienia strat powstałych w wyniku 

niewłaściwych lub wadliwie przebiegających procesów wewnętrznych, działań ludzi, 

funkcjonowania systemów, strat wynikających z przyczyn zewnętrznych. Ryzyko operacyjne 

obejmuje ryzyko prawne,  nie obejmuje ryzyka reputacji i ryzyka strategicznego, które związane 

jest z ryzykiem biznesowym. 

Monitorowanie ryzyka operacyjnego zapewnia zachowanie odpowiedniego poziomu ryzyka, 

poprzez podejmowanie odpowiednich działań minimalizujących to ryzyko i odpowiednio szybką 

reakcję na pojawiające się incydenty ryzyka operacyjnego. Rejestracji podlegają zdarzenia, które 

faktycznie miały miejsce. Gromadzenie informacji na temat zdarzeń generujących ryzyko 

operacyjne oparte jest na systematycznym wyszukiwaniu i zbieraniu danych o przyczynach 

ewentualnych strat, częstotliwości ich występowania oraz poziomu strat w skali całego Banku. 

Ocenia się, że poziom ryzyka operacyjnego jest niski  

 

5. Ryzyko płynności – jest to ryzyko możliwości i utraty zdolności do terminowego 

wywiązywania się z bieżących i przyszłych zobowiązań bilansowych i pozabilansowych w 

terminie ich wymagalności bez ponoszenia nie akceptowalnych strat.  

Zarządzając ryzykiem płynności Bank poddaje analizie nadzorcze miary płynności oraz bada 

stabilność bazy depozytowej. Można ocenić, że ryzyko płynności kształtowało się na 

umiarkowanym poziomie.  

Wskaźniki zabezpieczenia płynności definiowane na podstawie nadzorczych miar płynności M1, 

M2 oraz wskaźnika LCR w 2016 roku w żadnym dniu roboczym nie przekroczyły ustalonych 

limitów. Poziom nadzorczych miar płynności na koniec 2016 roku wyniósł odpowiednio:  

 M1 –wskaźnik udziału podstawowej oraz uzupełniającej rezerwy płynności w aktywach 

ogółem – 0,44 (min. 0,20) 

 M2 – wskaźnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi- 1,98 ( min. 1,0) 
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 LCR – 418,98% ( min. 70%)  

 

6. Ryzyko braku zgodności - skutki nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji 

wewnętrznych oraz przyjętych przez bank standardów postępowania. Z uwagi na fakt, że Bank 

funkcjonuje na terenie jednego kraju, na określonym przez Statut obszarze oraz korzysta głównie 

z regulacji wzorcowych Banku Zrzeszającego – pomiar skutków tego ryzyka przeprowadza razem 

z ryzykiem operacyjnym.  

 

W 2016 roku koszty finansowe z tytułu ryzyka braku zgodności nie wystąpiły. Nie zanotowano 

skarg klientów, oszustw wewnętrznych i zewnętrznych. W związku z powyższym stwierdza się, że 

ryzyko braku zgodności w Banku jest na niskim poziomie.  

 

7. Ryzyko biznesowe – ryzyko wpływu zmian warunków makroekonomicznych na 

poziom pozostałych ryzyk oraz na adekwatność kapitałową. Ryzykiem biznesowym Bank 

zarządza opracowując plan finansowo-gospodarczy, którym uwzględnia wpływ warunków 

makroekonomicznych na poziom ryzyk oraz adekwatność kapitałową w okresie planowanym. 

Zasady zarządzania ryzykiem biznesowym zawiera Instrukcja sporządzania i monitorowania 

planu finansowo-gospodarczego.  

 

Na koniec 2016 roku Bank osiągnął wynik finansowy netto 518,5 tys. zł i był on wyższy od 

wyniku netto na koniec roku ubiegłego (440,8 tys. zł) o 17,6 %.  

 

8. Ryzyko kapitałowe –Na koniec 2016 roku fundusze własne (uznany kapitał) składały 

się z Kapitału Tier 1,  który wynosił 8.566 tys. zł. tj. równowartość 1.936 tys. euro, wg średniego 

kursu euro NBP z dnia 31.12.2016r. 

Kwota całkowitego wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyk działalności Banku wynosiła na 

koniec 2016 roku- 4.057  tys. zł, z czego na wymóg z tytułu ryzyka kredytowego 3.532 tys. zł, a 

525 tys. zł z tytułu ryzyka operacyjnego. Na pozostałe ryzyka nie był tworzony wymóg 

kapitałowy.  

Łączna wartość oszacowanego wewnętrznego wymogu kapitałowego na pokrycie wszystkich 

ryzyk stanowiła 47,36 % funduszy własnych. Sytuacja w obszarze adekwatności kapitałowej jest 

dobra, Bank posiada nadwyżkę funduszy własnych w kwocie 4.509 tys. zł (tj. 52,64 % funduszy 

własnych) ponad wyliczony wymóg kapitałowy. Wartość współczynnika wypłacalności kształtuje 

się na bezpiecznym poziomie 16,89 i wskazuje na możliwości dalszego rozwoju Banku. 

Koncentracja funduszu udziałowego w funduszach własnych jest niska. 

 

System kontroli wewnętrznej. 

 

W Banku , w ramach systemu zarządzania, funkcjonuje system kontroli wewnętrznej. Jego celem 

jest zapewnienie: 

 Skuteczności i efektywności działania Banku, 

 Wiarygodności sprawozdawczości finansowej i nadzorczej oraz informacji zarządczej, 

 Przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku 
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 Zgodność działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami 

rynkowymi, 

 Identyfikacji i oceny poziomu ryzyka występującego w prowadzonej działalności 

 

System kontroli wewnętrznej obejmuje: 

 Mechanizmy kontroli ryzyka, przyjęte w Banku wbudowane w codzienną 

działalność operacyjną, 

 Badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami 
wewnętrznymi, 

 Audyt wewnętrzny. 
 

System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach składa się z:  

1. Kontroli wewnętrznej (funkcjonalnej)  

2. Audytu wewnętrznego.  

 
Kontrola wewnętrzna funkcjonalna jest sprawowana przez osoby zajmujące stanowiska 

kierownicze.  

Mechanizmy i procedury kontroli wewnętrznej są opisane w Regulaminie kontroli wewnętrznej 

oraz Instrukcji kontroli wewnętrznej funkcjonalnej. 

Audyt wewnętrzny jest zlecany przez Bank odpowiednim komórkom Banku Zrzeszającego oraz 

SOZ na podstawie odrębnie zawartych umów. Działania audytu oparte są o regulacje Prawa 

bankowego oraz regulacje wewnętrzne Banku m.in. Regulamin „Zasady funkcjonowania audytu 

w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach” oraz Instrukcję kontroli wewnętrznej 

instytucjonalnej/audytu wewnętrznego w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach. Audyt 

wewnętrzny podlega Prezesowi Zarządu i raportuje do Prezesa Zarządu. Zachowana jest zasada 

niezależności operacyjnej audytu poprzez nie angażowanie audytorów w działalność operacyjną. 

4. Opis polityki wynagrodzeń 

 

Bank realizuje zasady wynagradzania oraz polityki informacyjnej w tym zakresie w oparciu            

o obowiązujące przepisy prawa jak i istniejące wewnętrzne regulacje bankowe 

System polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach oparty jest o:  

1. Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Banku Spółdzielczym  

w Krzyżanowicach 

2. Regulamin wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku 

Spółdzielczym  w Krzyżanowicach 

3. Politykę zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze 

w  Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach.  

Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Banku Spółdzielczym                           

w Krzyżanowicach określa warunki wynagradzania za pracę pracowników Banku zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę, w tym zasady wynagradzania wg zajmowanego stanowiska pracy 

oraz zasady przyznawania innych świadczeń związanych z pracą . 
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Wynagrodzenia członków Zarządu Banku i osób pełniących funkcje kierownicze w Banku 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, a także zapewniały prawidłowość realizacji przez członków Zarządu     

i Członków Rady zadań wynikających z działalności Banku.  

W Banku obowiązuje, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą „Polityka zmiennych składników 

wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym                         

w Krzyżanowicach”. Zasadami polityki objęte są wynagrodzenia pracowników, których 

działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, tj. tylko członkowie Zarządu i 

Główny Księgowy. Celem polityki jest ugruntowanie skłonności kadry zarządzającej – poprzez 

zastosowane mechanizmy wynagradzania - do szczególnej dbałości o długoterminowe dobro 

Banku, do ochrony interesów klientów oraz unikania nadmiernej ekspozycji na ryzyko.  

Do zmiennych składników wynagradzania zalicza sie premię uznaniową. W Banku nie przyznaje 

się indywidualnych odpraw emerytalnych.  

Do oceny wyników Rada przyjmuje średnie wskaźniki ilościowe, zatwierdzone w Strategii i w 

Planie finansowo-gospodarczym z ostatnich trzech lat, tj. :  

1) Zysk netto 

2) Wskaźnik jakości kredytów 

3) Aktywa płynne, wskaźnik LCR  

4) Łączny współczynnik kapitałowy  

Kryteria jakościowe oceny osób zajmujących stanowiska kierownicze przy przyznawaniu 

zmiennych składników wynagradzania to: 

1) Uzyskane absolutorium (członkowie Zarządu) lub wysokiej oceny pracownika na 

stanowisku kierowniczym (Główny Księgowy)  w okresie objętym oceną, 

2) Brak wyroków skazujących za nadużycia finansowe, 

3) Ogólna dobra ocena przez Radę Nadzorczą realizacji zadań zawartych w planie 

ekonomiczno-finansowym w okresach objętych oceną.   

W 2016r. Bank nie przyznawał premii osobom zajmującym stanowiska kierownicze. 
 
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala się uchwałą Zebrania Przedstawicieli.  

5. Informacja o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń. 

 

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach nie jest bankiem istotnym w rozumieniu art. 4 ust 1 pkt 35 

Ustawy Prawo bankowe, w związku z tym nie powołano w ramach Rady Nadzorczej komitetu ds. 

wynagrodzeń. 

6. Informacja o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu 

Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach wymogów określonych w 

art. 22aa ustawy Prawo bankowe.  

 

Zgodnie z obowiązującymi w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach standardami i 

procedurami Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku powinni mieć wiedzę, umiejętności i 
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doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków, 

oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków, są obowiązani pełnić swoje 

funkcje w sposób uczciwy i rzetelny oraz kierować się niezależnością osądu, aby zapewnić 

skuteczną ocenę i weryfikację podejmowania i wykonania decyzji związanych z bieżącym 

zarządzaniem Bankiem.  

Na podstawie obowiązującej w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach Instrukcji Zasady 

oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach 

uwzględniającej wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny 

kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje 

(EBA/GL/2012/06 z dnia 22 listopada 2012 roku) oraz przepisy Zasad ładu korporacyjnego dla 

instytucji nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, Rekomendacji M oraz 

przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Bankowe ocenie odpowiedniości podlega każdy                        

z członków Zarządu oraz sam Zarząd, jako organ kolegialny.  

Na ocenę odpowiedniości składa się ocena kwalifikacji i reputacji.  

Każdy z członków Zarządu podlega indywidualnej ocenie kwalifikacji, jak również ocenie 

reputacji, która przeprowadzona jest raz do roku w terminie do 31 marca. 

Oprócz Zarządu ocenie odpowiedniości podlega również Rada Nadzorcza. Ocena ta 

dokonywana jest w odniesieniu do każdego kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz 

wybranego członka Rady Nadzorczej z osobna przez Zebranie Przedstawicieli. 

Na podstawie przeprowadzonych ocen odpowiedniości stwierdza się, iż Członkowie Rady 

Nadzorczej i Zarządu spełniają wymogi określone w art.22aa Ustawy Prawo bankowe. 


