
Opis systemu zarządzania ryzykiem istotnym w Banku Spółdzielczym w Łukowie. 

 

Zarządzanie ryzykiem istotnym odbywa się zgodnie ze Strategią zarządzania 

poszczególnymi rodzajami ryzyka, przyjętą przez Zarząd Banku oraz zatwierdzoną przez Radę 

Nadzorczą.  
Bank w ramach oceny procesu szacowania kapitału wewnętrznego określa mapę ryzyka istotnego 

w oparciu o analizę jakościowych i ilościowych kryteriów istotności ryzyk, z uwzględnieniem 

modelu biznesowego Banku.  

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

Banku jest ryzyko kredytowe oraz jego pochodne wymienione w Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017r. oraz w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 

2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r., w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych 

do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi, zwanej dalej 

Dyrektywą tj. ryzyko koncentracji, rezydualne, ryzyko ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie, 

detalicznych ekspozycji kredytowych oraz ryzyko inwestycji finansowych. Jednocześnie w Banku 

występują również inne rodzaje ryzyka takie jak:  

1. ryzyko rynkowe, rozumiane jako walutowe oraz,  

2. ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej,  

3. ryzyko operacyjne,  

4. ryzyko płynności i finansowania,  

5. ryzyko braku zgodności,  

6. ryzyko kapitałowe (niewypłacalności), będące pochodną ww. ryzyk,  

7. ryzyko biznesowe,  

8. Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej,  

9. Ryzyko bancassurance  

10. inne ryzyko uznane przez Bank za istotne, na podstawie Instrukcji oceny adekwatności 

kapitałowej.  

 

Niniejsza Strategia jest zgodna z celami strategicznymi i ogólnymi zamierzeniami Banku w 

zakresie zarządzania ryzykiem, zawartymi w Strategii działania Banku która określa: 

  

1. Istotę i cel zarządzania ryzykiem w Banku,  

2. Rolę organów nadzorczych i pracowników w procesie zarządzania ryzykiem,  

3. Zasady zarządzania ryzykiem,  

4. Zadania priorytetowe w zakresie zarządzania ryzykiem, zawarte w Strategiach szczegółowych 

(Politykach długoterminowych), stanowiących załączniki do niniejszej Strategii.  

5. Zasady kontroli wewnętrznej i audytu.  

 

Przy opracowaniu niniejszej Strategii uwzględniono wytyczne wynikające z postanowień 

rekomendacji nadzorczych oraz zapisów ustawowych, w tym Dyrektywy 2013/36/UE oraz 

Rozporządzenia 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. dotyczących zarządzania poszczególnymi 

rodzajami ryzyka w Banku oraz adekwatnością kapitałową (ryzyko niewypłacalności). 

 

Istota i cel zarządzania ryzykiem  

 

Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach, 

poszukiwania form obrony przed zagrożeniami i dostosowywania działalności do zmieniających 

się warunków zewnętrznych. Ostrożnościowe podejmowanie ryzyka, oznacza utrzymywanie 



racjonalnej równowagi pomiędzy prowadzeniem działalności przychodowej i kontrolowaniem 

ryzyka.  

  

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

podejmowanego ryzyka. Bank ocenia ryzyko wynikające z działalności planowanej do podjęcia w 

przyszłości.  

 

W celu realizacji procesów w Banku realizowane są zadania, związane z analizą podstawowych 

wartości mierników charakterystycznych dla poszczególnych rodzajów ryzyka. Podstawowe 

wskaźniki określające akceptowalny poziom poszczególnych rodzajów ryzyka są zatwierdzane 

przez Radę Nadzorczą w ramach Strategii działania Banku.  

 

Do głównych zadań w zakresie zarządzania ryzykiem w Banku należy:  

1. Dostarczanie informacji na temat ryzyka i jego profilu.  

2. Stosowanie działań profilaktycznych redukujących ryzyko i jego skutki.  

3. Monitorowanie dopuszczalnego poziomu ryzyka, w tym nowych norm płynnościowych, 

określonych w Pakiecie CRD IV / CRR.  

4. Szacowanie wymogów kapitałowych na pokrycie poszczególnych rodzajów ryzyka, zgodnie z 

Rozporządzeniem 575/2013 UE.  

5. Analiza pokrycia wymogów kapitałowych funduszami własnymi, z uwzględnieniem buforów 

kapitału (zabezpieczającego i antycyklicznego).  

6. Uwzględnienie efektów pomiaru ryzyka w metodach szacowania wymogów kapitałowych, z 

uwzględnieniem buforów kapitału (zabezpieczającego i antycyklicznego).  

7. Agregacja procesów szacowania wymogów kapitałowych z procesami zarządzania ryzykiem w 

Banku.  

8. Raportowanie wyników oceny ryzyk oraz adekwatności kapitałowej Zarządowi oraz w sposób 

syntetyczny Radzie Nadzorczej.  

9. Audyt skuteczności zarządzania ryzykiem w Banku.  
10. Wykorzystywanie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą wyników kontroli wewnętrznej i audytu 

do bieżącego zarządzania oraz nadzoru nad zarządzaniem Bankiem.  

 

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. Komórka monitorująca ryzyko,  

6. Stanowisko ds. zgodności i kontroli wewnętrznej,  

7. Audyt wewnętrzny sprawowany przez Spółdzielnie Systemu Ochrony Zrzeszenia,  

8. Pozostali pracownicy Banku.  

 

Proces zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku obejmuje następujące działania:  

1. Gromadzenie informacji.  

2. Identyfikację i ocenę ryzyka.  

3. Limitowanie ryzyka.  

4. Pomiar i monitorowanie ryzyka.  



5. Raportowanie.  

6. Zastosowanie narzędzi redukcji ryzyka (działania zapobiegawcze).  

 

Niezależne zarządzanie poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku polega na:  

1. Gromadzeniu informacji dotyczących ryzyka.  

2. Ograniczaniu ryzyka, powstającego w działalności Banku do akceptowalnego poziomu, 

wykorzystując do tego celu informacje otrzymane z jednostek/komórek organizacyjnych Banku.  

3. Podejmowaniu działań zmierzających do ograniczenia liczby i skali występujących zagrożeń.  

4. Ograniczaniu/eliminowaniu negatywnych skutków ryzyka.  

 

Zasady ustalania wewnętrznych limitów ryzyka  

W Banku obowiązują wewnętrzne limity ostrożnościowe, dostosowane do skali, profilu i 

złożoności działalności Banku.  

Ustalanie i okresowa weryfikacja wewnętrznych limitów, ma na celu dywersyfikację ryzyka w 

Banku.   

Szczegółowe zasady ustalania i aktualizacji wewnętrznych limitów oraz ich wysokość ustala Zarząd 

w odpowiednich procedurach.  

1. Wysokość limitów jest dostosowana do akceptowanego przez Radę Nadzorczą ogólnego 

poziomu ryzyka Banku, określonego w planie finansowym.  

2. Podstawowe wskaźniki wyznaczające ogólny poziom ryzyka (apetyt na ryzyko) Banku to min.: 

1) Wskaźniki kapitałowe,  

2) Wskaźnik dźwigni,  

3) Wskaźnik jakości kredytów,  

4) Wysokość utworzonych rezerw celowych na ryzyko kredytowe,  

5) Wynik finansowy Banku,  

6) Marża odsetkowa,  

7) Nadzorcze miary płynności,  

8) Wysokość funduszy własnych,  

9) Pozycja walutowa,  

10) Inne, ujęte w Strategii działania oraz w planie finansowym.  

  

Analizy będące podstawą do określenia wysokości limitów wewnętrznych są sporządzane w formie 

pisemnej i przechowywane przez Komórkę monitorującą ryzyko.  

 

Niezależne zarządzanie poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku polega na:  

1. Gromadzeniu informacji dotyczących ryzyka.  

2. Ograniczaniu ryzyka, powstającego w działalności Banku do akceptowalnego poziomu, 

wykorzystując do tego celu informacje otrzymane z jednostek/komórek organizacyjnych Banku.  

3. Podejmowaniu działań zmierzających do ograniczenia liczby i skali występujących zagrożeń.  

4. Ograniczaniu/eliminowaniu negatywnych skutków ryzyka.  

 

 Kontrola ryzyka  

System kontroli wewnętrznej odgrywa strategiczną rolę dla bezpieczeństwa działania Banku i jest 

istotnym elementem zarządzania ryzykiem. Zasady przeprowadzania kontroli ryzyka są zgodne z 

„Regulaminem kontroli wewnętrznej” i powinny być uwzględnione w planie kontroli wewnętrznej.  

 



 
1. Każdy pracownik Banku ma obowiązek dokonywania bieżącej kontroli ryzyka na zajmowanym 

stanowisku pracy.  

2. Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych mają obowiązek przeprowadzania kontroli 

przestrzegania wewnętrznych regulacji Banku w zakresie poszczególnych rodzajów ryzyka przez 

podległych im pracowników. 

System kontroli ryzyka obejmuje:  

1. Adekwatny proces identyfikacji i oceny poszczególnych rodzajów ryzyka.  

2. Zasady strategii, polityki, procedury, instrukcje, metodologie.  

3. Adekwatne systemy informacji zarządczej.  

4. Proces regularnego przeglądu i oceny zgodności działania Banku z zasadami polityki/strategii 

oraz procedurami.  

Celem kontroli jest ujawnienie niedoskonałości systemu, błędów procesu zarządzania ryzykiem, 

niedoskonałości procedur w obszarach ryzyka oraz proponowanie możliwych do zastosowania 

rozwiązań poprawiających jakość działania systemów i procesów zarządzania ryzykiem.  

 
3. Strategia zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku Spółdzielczym w Łukowie” 

podlega corocznej weryfikacji, jej zmiany podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.  

4. Postanowienia niniejszej Strategii mają zastosowanie we wszystkich jednostkach i komórkach 

organizacyjnych Banku.  

 
Informacje dotyczące opisu   systemu zarządzania ryzykiem istotnym w Banku Spółdzielczym w 

Łukowie są udostępnione w Centrali Banku w Łukowie ul. Chopina 5 w Sekretariacie w Procedurze 

Zasady Zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w formie papierowej. 

 


