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1. Wprowadzenie 
 
 
1.1. Informacje ogólne o Banku 

 
Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą 31-150 Kraków, Rynek Kleparski 8, wpisany jest do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa 
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
0000078979.  Bankowi nadano numer statystyczny REGON 000500286. 

 
 
1.2. Podstawa sporządzenia  

 
Niniejszy dokument stanowi wykonanie postanowień 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 (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) oraz „Polityki 
informacyjnej w Krakowskim Banku Spółdzielczym”. 

Bank dokonuje ujawnienia informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących profilu 
ryzyka Banku, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń oraz 
innych informacji zawartych w niniejszym dokumencie zwanym dalej „Informacje o charakterze 
ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Krakowskiego Banku 
Spółdzielczego” według stanu na 31 grudnia 2018 r. 

Wszelkie dane liczbowe zostały przedstawione w tysiącach złotych. 

Bank prezentuje wszystkie informacje na podstawie danych w ujęciu indywidualnym.  

Bank w zakresie ujawnianych informacji nie uznał informacji za nieistotne, zastrzeżone lub poufne 
od ujawniania których by odstąpił. 

Informacje prezentowane są na stronie internetowej www.kbsbank.com.pl.  

 
2. Cele i strategie w zakresie zarządzania ryzykiem  
 
Zarządzanie ryzykiem w Banku odbywa się zgodnie ze „Strategią zarządzania ryzykami 
w Krakowskim Banku Spółdzielczym” przyjętą  przez Zarząd i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą 
Banku, która podlega corocznemu przeglądowi zarządczemu i weryfikacji; przegląd i weryfikacja 
dokonywana jest również w przypadku występowania znaczących zmian wewnątrz lub w otoczeniu 
Banku. „Strategia zarządzania ryzykami w Krakowskim Banku Spółdzielczym” zawiera cele 
strategiczne dotyczące zarządzania poszczególnymi ryzykami. 

Na podstawie „Strategii zarządzania ryzykami w Krakowskim Banku Spółdzielczym” 
opracowywane są polityki zarządzania ryzykami, definiujące apetyt na ryzyko wyrażony w postaci 
wskaźników ilościowych lub jakościowych maksymalny wyznaczony przez Bank poziom ekspozycji 
na ryzyko (do każdego z ryzyk uznanego za istotne). Akceptowalny poziom ryzyka ustalany jest 
przez Zarząd Banku oraz zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. Przestrzeganie akceptowalnego 
poziomu ryzyka, podlega monitorowaniu oraz raportowaniu przez komórki organizacyjne Banku 
dokonujące pomiaru ryzyk występujących w Banku, zgodnie z przedmiotowymi regulacjami 
i „Instrukcją sporządzania informacji zarządczej w Krakowskim Banku Spółdzielczym” oraz 
„Wykazem informacji zarządczej na potrzeby Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku 
Spółdzielczego”. 
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Informacja dotycząca art. 435 ust. 1 lit a - d Rozporządzenia, tzn. strategii i procesów zarządzania 
tymi rodzajami ryzyka; struktury i organizacji odpowiedniej funkcji zarządzania ryzykiem, w tym 
informacji na temat jej uprawnień i statutu, lub innych odpowiednich rozwiązań w tym względzie; 
zakresu i charakteru systemów raportowania i pomiaru ryzyka; strategii w zakresie zabezpieczenia 
i ograniczenia ryzyka, a także strategii i procesów monitorowania stałej skuteczności instrumentów 
zabezpieczających i czynników łagodzących ryzyko – zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszego 
dokumentu. Załącznik 1 zawiera także informację na temat ryzyka, zgodną z art. 435 ust 1. lit f. 
Rozporządzenia, w której omówiono ogólny profil ryzyka Banku związany ze strategią działalności, 
zawierającą kluczowe wskaźniki i dane liczbowe dotyczące ryzyka. 

Zatwierdzone przez Zarząd Banku oświadczenie na temat adekwatności ustaleń dotyczących 
zarządzania ryzykiem w Banku, dające pewność, że stosowane systemy zarządzania ryzykiem są 
odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii Banku wymagane przez Art. 435 ust.1 lit. e 
Rozporządzenia zawarte jest w Załączniku nr 2 do niniejszego dokumentu.  

W odniesieniu do art.435 ust.2 Rozporządzenia w zakresie zasad zarządzania Bank informuje, że: 
1. Dwóch z Członków Zarządu pełni po trzy funkcje dyrektorskie, a jeden dwie funkcje 

dyrektorskie. Dwóch pozostałych członków Zarządu zajmuje po jednym stanowisku 
dyrektorskim. Przez stanowisko dyrektorskie należy rozumieć stanowisko zajmowane w organie 
Banku lub organach innych podmiotów.  

2. Członków Zarządu powołuje, zgodnie z przepisami prawa Rada Nadzorcza, działając wg Statutu 
Krakowskiego Banku Spółdzielczego, biorąc pod uwagę wyniki oceny wstępnej kwalifikacji, 
doświadczenia i reputacji kandydata. Oceny następczej kwalifikacji, doświadczenia i reputacji 
członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza zgodnie z Zasadami oceny odpowiedniości 
członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Krakowskim 
Banku Spółdzielczym.  

3. Bank, z uwagi na skalę działalności nie stosuje strategii zróżnicowania w zakresie wyboru 
członków Zarządu.  

Przepływ informacji dotyczącej zarzadzania ryzykami kierowanej do Zarządu oraz Rady Nadzorczej 
w Banku jest sformalizowany i objęty „Instrukcją sporządzania informacji zarządczej w Krakowskim 
Banku Spółdzielczym” oraz „Wykazem informacji zarządczej na potrzeby Rady Nadzorczej 
Krakowskiego Banku Spółdzielczego” definiującymi: częstotliwość, zakres, odbiorców i terminy 
sporządzania raportów i sprawozdań dotyczących ryzyka. Systemem informacji zarządczej objęte są 
wszystkie rodzaje ryzyka uznawane przez Bank za istotne. Zakres i częstotliwość raportowania jest 
dostosowana do skali narażenia na ryzyko, a także zmienności ryzyka zapewniając możliwość 
podejmowania decyzji, oraz odpowiedniej reakcji w przypadku zmiany ekspozycji na ryzyko.  

Bank z uwagi na skalę działania nie tworzy w obrębie Rady Nadzorczej komitetu ds. ryzyka.  

 

3. Zakres stosowania  
 
Bank nie dokonuje konsolidacji do celów rachunkowości i regulacji ostrożnościowych.  

 
4. Fundusze własne 
 
Krakowski Bank Spółdzielczy ujawnia informacje dotyczące funduszy własnych zgodnie 
z przepisami art. 492 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 
26 czerwca 2013 r. oraz zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
(UE) nr 1423/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. ustanawiającemu wykonawcze standardy techniczne 
w zakresie wymogów dotyczących ujawniania informacji na temat funduszy własnych instytucji 
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zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (załącznik nr 6 do 
rozporządzenia nr 1423/2013), stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego dokumentu. 
 
Fundusze własne Banku to: 

1. Kapitał TIER I; 
2. Kapitał TIER II. 

 
Kapitał TIER I Banku obejmuje: 

1. kapitał podstawowy TIER I, na który składają się: 
a. kapitał rezerwowy (fundusz zasobowy)– tworzony zgodnie ze statutem; 
b. fundusze ogólnego ryzyka bankowego – tworzone zgodnie z dyrektywą 86/635/EWG art. 38; 
c. skumulowane inne całkowite dochody, w skład których wchodzi fundusz z aktualizacji 

wyceny rzeczowych aktywów trwałych oraz fundusz z aktualizacji finansowych aktywów 
trwałych przeznaczonych do sprzedaży; 

d. fundusz udziałowy – wpłacony przez udziałowców Banku i za zgodą Komisji Nadzoru 
Bankowego zaliczony do kapitałów; 

2. pomniejszenia kapitału podstawowego TIER I: 
a. strata z lat ubiegłych, strata w trakcie zatwierdzania i strata roku bieżącego – w przypadku jej 

wystąpienia; 
b. wartości niematerialne i prawne; 
c. korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny AVA – zgodnie 

z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/101 z dnia 26 października 2015 r. 
d. aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności 

i wynikające z różnic przejściowych – w przypadku przekroczenia 10% kapitału podstawowego 
Tier I; 

e. wzajemne zaangażowania w instrumenty kapitału podstawowego TIER I (krzyżowe 
powiązania kapitałowe), uznane przez właściwy organ za mające na celu sztuczne zawyżenie 
funduszy własnych instytucji – w przypadku ich wystąpienia; 

f. posiadane przez Bank bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe 
w instrumentach w kapitale podstawowym TIER I podmiotów sektora finansowego, jeżeli 
Bank nie dokonał znacznej inwestycji – w przypadku ich wystąpienia; 

g. posiadane przez Bank bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe 
w instrumentach w kapitale podstawowym TIER I podmiotów sektora finansowego, jeżeli 
Bank dokonał znacznej inwestycji – w przypadku ich wystąpienia; 

h. inne korekty kapitału podstawowego TIER I - w przypadku ich wystąpienia. 

3. kapitał dodatkowy TIER I, który stanowi: 
a. kwota kwalifikujących się pozycji, które podlegają wycofaniu z kapitału dodatkowego TIER I. 

W przypadku Krakowskiego Banku Spółdzielczego są to obligacje długoterminowe 
wyemitowane w dniu 29 października 2010 r., które decyzją Komisji Nadzoru Finansowego 
z dnia 27 grudnia 2010 r. zostały zaliczone do funduszy Banku. Obligacje te podlegają 
przepisom art. 484 rozporządzenia CRR nr 575/2013 i były amortyzowane w 2018 r. 

4. pomniejszenia kapitału dodatkowego TIER I; 
a. wzajemne zaangażowania w instrumenty kapitału dodatkowego TIER I (krzyżowe powiązania 

kapitałowe), uznane przez właściwy organ za mające na celu sztuczne zawyżenie funduszy 
własnych instytucji – w przypadku ich wystąpienia; 

b. posiadane przez Bank bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe 
w instrumentach w kapitale dodatkowym TIER I podmiotów sektora finansowego, jeżeli Bank 
nie dokonał znacznej inwestycji – w przypadku ich wystąpienia; 
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c. posiadane przez Bank bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe 
w instrumentach w kapitale dodatkowym TIER I podmiotów sektora finansowego, jeżeli Bank 
dokonał znacznej inwestycji – w przypadku ich wystąpienia. 

 
Kapitał TIER II Banku obejmuje: 

1. instrumenty kapitałowe w postaci wyemitowanych w dniu 20 września 2013 r. obligacji, które 
za zgodą KNF zostały uznane za obligacje podporządkowane i za zgodą organu nadzorczego 
z dnia 21 listopada 2013 r. zaliczone zostały do funduszy uzupełniających KBS; 

2. korekty z tytułu ryzyka kredytowego w postaci utworzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. rezerwy 
na ryzyko ogólne; 

3. pomniejszenia kapitału TIER II: 
a. wzajemne zaangażowania w instrumenty kapitałowe TIER II (krzyżowe powiązania 

kapitałowe), uznane przez właściwy organ za mające na celu sztuczne zawyżenie funduszy 
własnych instytucji – w przypadku ich wystąpienia; 

b. posiadane przez Bank bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe 
w instrumentach w kapitale TIER II podmiotów sektora finansowego, jeżeli Bank nie dokonał 
znacznej inwestycji – w przypadku ich wystąpienia; 

c. posiadane przez Bank bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe 
w instrumentach w kapitale TIER II podmiotów sektora finansowego, jeżeli Bank dokonał 
znacznej inwestycji – w przypadku ich wystąpienia. 

 
Ujawnienia kapitałów Banku zostały sporządzone zgodnie z przepisami wewnętrznymi 
i zewnętrznymi Banku i prezentowane są w poniższych zestawieniach. 
 
Tabela 1. Kalkulacja funduszy własnych Banku na dzień 31 grudnia 2018 r. (w tys. zł) 

Lp. Rodzaje kapitału Opis kapitału Stan 
I. Kapitał TIER I 
1. Kapitał podstawowy TIER I 

a. 
Fundusze rezerwowe Fundusz zasobowy tworzony jest zgodnie ze statutem 

Banku. 
159 792 

b. 
Fundusze ogólnego ryzyka 
bankowego 

Fundusz ogólnego ryzyka bankowego tworzony 
zgodnie z ustawą Prawo bankowe, statutem Banku 
oraz dyrektywą 86/635/EWG art. 38. 

18 316 

c. 
Skumulowane inne całkowite 
dochody 

Fundusz z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów 
trwałych oraz fundusz z wyceny aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaży 

3 120 

d. 

Kwota kwalifikujących się 
pozycji, o których mowa w art. 26 
ust. 1 lit. zaliczanych do kapitału 
podstawowego TIER I. 

Fundusz udziałowy wpłacony przez członków Banku 
do dnia 28.06.2013 r., który spełnia warunki określone 
w art. 27 – 29 rozporządzenia CRR a za zgodą KNF 
udziały wpłacone po dacie 28.06.2013 r. 

13 581 

Pozycje pomniejszające kapitał podstawowy TIER I 
e. Wartości niematerialne i prawne Zgodnie z bilansem -2 770 

f. 
Korekty wartości z tytułu 
wymogów w zakresie ostrożnej 
wyceny AVA 

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/101 
a dnia 26.10.2015 r. 

-43 

Suma kapitału podstawowego TIER I 191 996 
2. Kapitał dodatkowy TIER I 

a. 
Kwota kwalifikujących się 
pozycji , o których mowa w art. 
484 ust. 4, przeznaczona do 

Obligacje własne wyemitowane w dniu 29.10.2010 r. i 
zaliczone decyzją KNF do funduszy podstawowych. 

4 137  
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wycofania z kapitału 
dodatkowego TIER I 

Suma kapitału dodatkowego TIER I 4 137 
Suma kapitału TIER I 196 133 

II. Kapitał TIER II 

a. 
Instrumenty kapitałowe 
i powiązane ażio emisyjne 

Długoterminowe obligacje własne wyemitowane przez 
Bank i zaliczone do funduszy uzupełniających jako 
obligacje podporządkowane za zgodą KNF; 

47 205  

c. 
Korekty z tytułu ryzyka 
kredytowego 

Rezerwa na ryzyko ogólne tworzona zgodnie z ustawą 
Prawo bankowe art. 130 do dnia 31.12.2011 r.  

11 485 

Suma kapitału TIER II 58 690 
Suma funduszy własnych Banku zgodnie z CRR*) 254 823 

 
Tabela 2. Kalkulacja współczynników wypłacalności Banku na dzień 31 grudnia 2018 r. 

Nazwa wskaźnika Opis wskaźnika Stan na 31.12.2018 r. 

Współczynnik kapitału 
podstawowego TIER I 

Kapitał podstawowy TIER 1/ łączna kwota 
ekspozycji na ryzyko Banku * 100%. 
 - zgodnie z CRR powinien wynosić 4,5% 

12,03% 

Współczynnik kapitału  
TIER I 

Kapitał TIER 1/ łączna kwota ekspozycji na 
ryzyko Banku *100%. 
- zgodnie z CRR powinien wynosić 6% 

12,29% 

Łączny współczynnik 
kapitałowy 

Fundusze własne Banku/łączna kwota 
ekspozycji na ryzyko Banku*100%. 
- zgodnie z CRR powinien wynosić 8% 

15,96% 

 
W maju 2018 roku za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego Bank pomniejszył fundusz udziałowy 
o kwotę wypowiedzianych udziałów tj. 991 tys. zł. W lutym 2018 r., również za zgodą organu 
nadzorczego, Krakowski Bank Spółdzielczy zaliczył do kapitału podstawowego TIER I udziały 
opłacone do 31 grudnia 2017 r. w kwocie 1 309 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. fundusz 
udziałowy prezentowany w rachunku funduszy własnych wynosił 13 581 tys. zł. 

 
5. Wymogi kapitałowe  

 
5.1. Informacje ogólne 
 

Celem procesu szacowania kapitału wewnętrznego, jest ustalenie wielkości kapitału wewnętrznego 
niezbędnego do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych, istotnych rodzajów ryzyka występujących 
w działalności Banku oraz zmian otoczenia gospodarczego, z uwzględnieniem przewidywanego 
poziomu ryzyka. 

W swej działalności Bank rozpoznaje jako istotne ryzyka Filaru I (kredytowe, operacyjne, walutowe) 
oraz inne ryzyka uwzględnione w „Instrukcji oceny adekwatności kapitałowej Krakowskiego Banku 
Spółdzielczego”, w przypadku których pomiar (wykonywany wg kryteriów ilościowych lub 
jakościowych), wg zasad wskazanych w niniejszej Instrukcji, wykazuje potencjalny i znaczący 
wpływ na wynik finansowy, fundusze Banku albo Bank tworzy wewnętrzny wymóg kapitałowy na 
ich pokrycie. 

Metoda stosowana przez Bank do oceny adekwatności kapitałowej bazuje na wielkości regulacyjnych 
wymogów kapitałowych do których dodawane są wielkości dodatkowych wymogów wewnętrznych; 
uwzględnia też konieczność zachowania relacji funduszy własnych do wewnętrznego wymogu 
kapitałowego (kapitału wewnętrznego) na poziomie co najmniej 1. 
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Obliczenia regulacyjnego wymogu kapitałowego wykonuje się w odniesieniu do: 
1) ryzyka kredytowego – z zastosowaniem metody standardowej, 
2) ryzyka rynkowego (walutowego) – związanego ze skalą działalności dewizowej, 

z zastosowaniem metody podstawowej, 
3) ryzyka operacyjnego – z zastosowaniem metody podstawowego wskaźnika do wyliczania 

minimalnych wymogów kapitałowych. 
 
Alokacja kapitału na poszczególne ryzyka w Banku, była dokonywana w roku 2018, w oparciu 
o zasady wyznaczania regulacyjnego wymogu kapitałowego w I Filarze, zasady wyznaczania 
wymogów kapitałowych z tytułu buforów kapitałowych oraz poprzez podział nadwyżki funduszy 
Banku nad poziomem koniecznym do zachowania łącznego współczynnika kapitałowego 
w wysokości 12,875%. 
Ryzyka istotne identyfikowane w Banku w ramach pomiaru adekwatności kapitałowej: 

1) ryzyko kredytowe (w tym koncentracji kredytowej), 
2) ryzyko rynkowe (walutowe), 
3) ryzyko operacyjne (w tym prawne i IT), 
4) ryzyko stopy procentowej, 
5) ryzyko biznesowe, 
6) ryzyko niewypłacalności, 
7) ryzyko strategiczne, 
8) ryzyko płynności i finansowania, 
9) ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej. 

Ryzyka nieistotne identyfikowane w Banku w ramach pomiaru adekwatności kapitałowej: 
1) ryzyko reputacji, 
2) ryzyko rezydualne, 
3) ryzyko braku zgodności, 
4) ryzyko modeli, 
5) ryzyko bancassurance. 

 
Na dzień 31 grudnia 2018 r. Bank dokonując oceny ryzyka związanego z jego działalnością, 
stosownie do zapisów regulacji wewnętrznych, wyznaczył dodatkowy wewnętrzny wymóg 
kapitałowy na pokrycie ryzyka biznesowego w wysokości 7 393 tys. zł i ryzyka strategicznego 
w wysokości 4 929 tys. zł. Suma kapitału wewnętrznego na koniec 2018 r. wyniosła 217 858 tys. zł. 

 
5.2. Wymogi kapitałowe filaru I 

 
5.2.1 Wymóg kapitałowy oraz łączna kwota ekspozycji z tytułu ryzyka kredytowego. 

 
Łączna kwota ekspozycji z tytułu ryzyka kredytowego dla KBS została skalkulowana 
z wykorzystaniem metody standardowej. Zgodnie z rozporządzeniem CRR, Krakowski Bank 
Spółdzielczy uwzględnia w obliczeniach łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko kredytowe 
współczynnik wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Współczynnik ten wynosi 0,7619 
i stosowany jest w przypadku ekspozycji wobec przedsiębiorstw i ekspozycji zabezpieczonych 
hipotekami na nieruchomościach. 
Ekspozycje kredytowe, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 
nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. (z późniejszymi zmianami), część trzecia, tytuł II rozdział 2, 
a w sprawach nieuregulowanych rozporządzeniem CRR, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym 
Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. i zgodnie z ustawą Prawo bankowe z dnia 29 
sierpnia 1997r. (z późniejszymi zmianami) oraz ustawą O nadzorze makroostrożnościowym nad 
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systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r., 
zostały zakwalifikowane do następujących kategorii ryzyka: 
 
Tabela 3. Kalkulacja ekspozycji kredytowych na ryzyko na 31 grudnia 2018 r. (w tys. zł) 

Lp. Kategorie ekspozycji 
Pierwotna 

kwota 
ekspozycji 

Korekty 
wartości 
rezerwy 

Ekspozycje netto po 
uwzględnieniu 
korekt wartości 

i rezerw 

Wartość 
ekspozycji 

Wartość 
ekspozycji 
ważonej 
ryzykiem 

1 Rządy i Banki Centralne 1 338 231 0 1 338 231  1 339 022 2 829 

2 
Jednostki samorządu 
terytorialnego 

165 345 0 165 345 150 611 30 122 

3 Podmioty sektora publicznego 2 143 0 2 143 2 143 2 129 
4 Instytucje - Banki 119 578 0 119 578 119 578 29 244 
5 Przedsiębiorstwa 218 242 -1 793 216 449 186 286 171 579 
 w tym: MŚP 161 249 -349 160 900 131 416 117 328 
6 Detaliczne 250 515 -1 742 248 773 241 634 181 115 

7 
Należności zabezpieczone na 
nieruchomościach 

870 900 -6 070 864 830 831 839 764 866 

 w tym: MŚP 776 921 -6 059 770 862 740 210 679 227 
8 Niewykonanie zobowiązania 127 374 -62 053 65 321  65 317 86 181 

9 
Uczestnictwo w instytucjach 
zbiorowego inwestowania 

1 647 -1 431 216 216 324 

10 
Pozycje związane ze 
szczególnie wysokim 
ryzykiem 

104 -15 89 89 133 

11 Kapitałowe 18 901 0 18 901 18 901 18 901 

12 Pozostałe 137 872 -101 137 771 137 771 109 839 
RAZEM 3 250 852 -73 205 3 177 647 3 093 407 1 397 262 

 
Tabela 4. Kalkulacja ekspozycji na ryzyko kredytowe wg wagi ryzyka kontrahenta na dzień 31.12.2018 r. 

(w tys. zł) 

Waga 
ryzyka 

Wartość ekspozycji 
po odliczeniu  

korekt wartości 

Podział w pełni skorygowanej 
ekspozycji pozycji pozabilansowych 

przez współczynniki konwersji 
Wartość 

ekspozycji  

Wartość ekspozycji 
ważonej ryzykiem po 
uwzględnieniu MŚP 

0% 20% 50% 100% 

0% 1 366 628   33 44   1 366 580 0 

4 % 4 352     4 352 174 

20% 280 456   18 250 268    265 722 53 144 

35% 12 917     401   12 717 4 323 

50% 17 761         17 761 8 881 

75% 248 603   382 13 622   241 486 181 116 

100% 1 193 906   16 669 97 607 2 126 1 131 767 1 059 099 

150% 42 032   2 
  

42 030 63 046 

250% 10 992     10 992 27 479 

RAZEM 3 177 647 0 35 336 111 942 2 126 3 093 407 1 397 262 
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Tabela 5. Kalkulacja łącznego wymogu kapitałowego dla poszczególnych rodzajów ekspozycji na dzień 31 
grudnia 2018 r. (w tys. zł) 

Lp. Kategoria ekspozycji Wymóg kapitałowy  
1. Ekspozycje wobec rządów i banków centralnych  226 
2. Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz lokalnych 2 410 
3. Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego 170 
4. Ekspozycje wobec instytucji 2 340 
5. Ekspozycje wobec przedsiębiorstw 13 726 
6. Ekspozycje detaliczne 14 489 
7. Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach  61 189 
8. Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania 6 894 
9. Ekspozycje związane z przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania 26 
10. Pozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem 11 
11. Ekspozycje kapitałowe 1 512 
12. Inne ekspozycje 8 787 
Razem: 111 780 

 

Tabela 6. Kalkulacja wartości średniej ekspozycji za 2018 r. (w tys. zł) 

Lp. Klasy ekspozycji 
Wartość ekspozycji 

12.2017 03.2018 06.2018 09.2018 12.2018 Razem Średnia 
1 Rządy i Banki 

Centralne 
1 071 379 1 164 763 1 208 511 1 233 069 1 339 022 6 016 744 1 203 349 

2 Jednostki 
samorządu 
terytorialnego 

158 530 154 521 153 770 153 057 150 611 770 489 154 098 

3 Podmioty sektora 
publicznego 

2 160 2 155 2 151 2 147 2 143 10 756 2 151 

4 Instytucje  124 512 115 748 113 945 111 696 119 578 585 479 117 096 

5 Przedsiębiorstwa 205 277 158 127 166 456 190 539 186 286 906 685 181 337 

6 Detaliczne 228 185 223 596 230 332 231 760 241 634 1 155 507 231 101 

7 Zabezpieczone na 
nieruchomościach 

971 007 935 730 912 158 872 076 831 839 4 522 810 904 562 

8 Niewykonanie 
zobowiązania 

79 771 94 640 86 717 73 849 65 317 400 294 80 059 

9 Instytucje 
zbiorowego 
inwestowania 

2 286 1 030 217 217 216 3 966 793 

10 Ekspozycje 
związane ze 
szczególnie 
wysokim ryzykiem 

89 89 89 89 89 445 89 

11 Kapitałowe 13 341 13 341 13 341 13 341 18 901 72 265 14 453 
 

12 Pozostałe 112 366 109 427 103 785 132 690 137 771 596 039 119 208 
 

RAZEM 2 968 903 2 973 167 2 991 472 3 014 530 3 093 407 15 041 479 3 008 296 
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5.2.2 Pozostałe wymogi kapitałowe Banku 
 
Bank nie prowadzi działalności handlowej co oznacza, że wylicza wymogi kapitałowe tylko dla 
portfela bankowego. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. Krakowski Bank Spółdzielczy, oprócz ryzyka kredytowego 
opisanego powyżej, wylicza wymogi kapitałowe Filaru I dla następujących ryzyk: 

1) ryzyko rynkowe, które w Banku na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowi tylko ryzyko walutowe; 
2) ryzyko operacyjne. 

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne ryzyka kapitałowe i wymogi Filaru I, które są 
raportowane przez Bank. 
 
Tabela 7. Wymogi kapitałowe i łączna kwota ekspozycji na ryzyko według stanu na dzień 

31.12.2018 r.(w tys. zł) 

Lp. Wyszczególnienie Wartość 
1. Wymóg kapitałowy na ryzyko kredytowe 111 780 
2. Wymóg kapitałowy na ryzyko rynkowe 0 
 w tym: ryzyko walutowe 0 

3. Wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne 15 931 
4. Całkowity wymóg kapitałowy 127 711 
5. Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 1 596 403 
6. Kapitał podstawowy TIER I 191 996 
7. Kapitał TIER I 196 133 
8. Fundusze własne Banku 254 823 
9. Współczynnik kapitału podstawowego TIER I 12,03% 
10. Współczynnik kapitału TIER I 12,29% 
11. Współczynnik wypłacalności 15,96% 

 

6. Ekspozycje na ryzyko kredytowe kontrahenta  
 
Nie dotyczy. 

 
7. Bufory kapitałowe  
 
Krakowski Bank Spółdzielczy w 2018 r. wyliczał bufor zabezpieczający i bufor ryzyka 
systemowego, zgodnie z Ustawą o nadzorze makrostrożnościowym nad systemem finansowym 
i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym Rozdział 5 i 6 po uwzględnieniu Rozdziału 14. 
W roku 2018 Krakowski Bank Spółdzielczy nie wyliczał bufora antycyklicznego, ponieważ wskaźnik 
tego bufora dla ekspozycji polskich zgodnie z art. 83 ww. Ustawy o nadzorze makroostrożnościowym 
wynosił 0%. Bank na dzień 31 grudnia 2018 r. nie posiadał ekspozycji zagranicznych. 

Poniżej przedstawiamy tabelaryczne zestawienie buforów kapitałowych, Krakowskiego Banku 
Spółdzielczego, obowiązujących w 2018 roku. 
 
Tabela 7a Zestawienie buforów kapitałowych obowiązujących w 2018 r. (w tys. zł)  

Wyszczególnienie Kwota bufora kapitałowego 
Bufor ryzyka systemowego  
(3% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko) 

47 892 

Bufor zabezpieczający  
(1,875% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko) 

29 933 

RAZEM 77 825 
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8. Wskaźnik globalnego znaczenia systemowego  
 
Nie dotyczy. 

 
9. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego  
 
1. Ekspozycje przeterminowane to część lub całość należności (kapitał i odsetki) niespłaconej 

Bankowi przez kredytobiorcę w ustalonym w umowie kredytu/pożyczki terminie. 
2. Ekspozycjami z grupy „zagrożone” są należności w kategorii ryzyka „poniżej standardu”, 

„wątpliwe” i „stracone”, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów 
z dnia 16.12.2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane  
z działalnością banków (z późniejszymi zmianami). 

3. Bank dokonuje klasyfikacji ekspozycji kredytowych do odpowiednich kategorii ryzyka, stosując 
dwa niezależne od siebie kryteria: 
a. kryterium terminowości spłaty kapitału i/lub odsetek; 
b. kryterium sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika. 
Klasyfikacja ekspozycji kredytowych według kryterium terminowości obsługi zadłużenia,  
do poszczególnych kategorii ryzyka odbywa się w sposób automatyczny na drodze księgowej. 

4. Przeglądów oraz klasyfikacji ekspozycji kredytowych Bank dokonuje zgodnie  
z Rozporządzeniem MF wymienionym w pkt 2. 

5. Rezerwy celowe i odpisy aktualizujące tworzone są na ryzyko związane z działalnością Banku 
w odniesieniu do ekspozycji kredytowych zakwalifikowanych do kategorii „zagrożone”. 
Krakowski Bank Spółdzielczy nie tworzy rezerw na ekspozycje zakwalifikowane do kategorii 
„normalne” i „pod obserwacją”, gdyż utworzona, zgodnie z art. 130 ustawy Prawo bankowe 
(Dz.U. z 2015 r. poz.128, z poźn. zm.), „rezerwa na ryzyko ogólne” zaspakaja w pełni potrzebę 
tworzenia tych rezerw. 

6. Bank tworzy odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów, zgodnie z zasadami 
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości banków (z późniejszymi zmianami). 

7. Całkowita kwota ekspozycji bez uwzględnienia rezerw celowych, korekt i skutków ograniczenia 
ryzyka kredytowego wyniosła 3 250 852 tys. zł na 31 grudnia 2018 r. 

 

Tabela 8. Struktura ekspozycji w rozbiciu na poszczególne kategorie ekspozycji według stanu na 31 grudnia 
2018 r. 

Lp. Kategorie ekspozycji 
Pierwotna kwota ekspozycji 

(w tys. zł) 
Struktura 

(w %) 
1. Ekspozycje wobec rządów i banków centralnych  1 338 231 41,16 
2. Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub 

władz lokalnych 
165 345 5,09 

3. Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego 2 143 0,06 
4. Ekspozycje wobec instytucji 119 578 3,68 
5. Ekspozycje wobec przedsiębiorstw 218 242 6,71 
6. Ekspozycje detaliczne 250 515 7,71 
7. Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na 

nieruchomościach  
870 900 26,79 

8 Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie 
zobowiązania 

127 374 3,92 

9. Pozostałe ekspozycje 158 524 4,88 
Ekspozycje razem: 3 250 852 100% 
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8. Rozkład geograficzny ekspozycji kredytowych Banku. 
 
Tabela 9. Struktura geograficzna ekspozycji kredytowych (portfel kredytowy wartość bilansowa bez 

pomniejszenia o rezerwy) według stanu na 31 grudnia 2018 r. (w tys. zł) 

Województwo 
Zobowiązania 
pozabilansowe 

Należności 
normalne 

Należności 
pod obserwacją 

Należności 
zagrożone 

Rezerwy 
celowe 

brak informacji 0 0 0 0 0 
dolnośląskie 5 4 344 0 4 106 3 384 
kujawsko-pomorskie 0 26 0 9 577 3 206 
lubelskie 48 1 410 0 693 693 
lubuskie 2 56 278 242 242 
mazowieckie 1 626 10 129 31 4 005 3 963 
małopolskie 122 562 989 977 18 585 145 142 33 570 
opolskie 49 25 870 0 276 276 
podkarpackie 15 992 25 725 544 2 100 668 
podlaskie 0 0 0 5 5 
pomorskie 1 121 0 256 256 
warmińsko-mazurskie 0 71 0 0 0 
wielkopolskie 3 5 122 0 474 474 
zachodniopomorskie 24 245 0 52 52 
łódzkie 7 3 501 9 878 4 175 2 349 
śląskie 4 466 133 899 3 607 53 581 20 529 
świętokrzyskie 4 653 27 646 3 058 620 620 
RAZEM: 149 438 1 228 142 35 982 225 305 70 287 

 

9. Rozkład ekspozycji kredytowych Banku wg branż. 
 

Tabela 10. Struktura branżowa ekspozycji kredytowych (portfel kredytowy wartość bilansowa bez 
pomniejszenia o rezerwy) według stanu na 31 grudnia 2018 r. (w tys. zł) 

Sektor gospodarki 
Zobowiązania 
pozabilansowe 

Należności 
normalne 

Należności 
pod 

obserwacją 

Należności 
zagrożone 

Rezerwy 

niezidentyfikowane PKD 162 98 0 5 5 
administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 

18 523 146 407 0 0 0 

budownictwo 46 697 194 671 3 037 16 756 5 698 
dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

3 797 14 160 0 125 125 

działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa 

520 26 964 0 0 0 

działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna 

1 229 8 855 0 3 193 1 204 

działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność 
wspierająca 

543 1 172 0 62 62 

działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją 

733 1 639 0 0 0 

działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 

7 173 146 593 9 826 64 513 15 393 
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działalność związana 
z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

107 38 161 2 237 11 582 832 

edukacja 4 1 608 0 0 0 
górnictwo i wydobywanie 0 0 0 0 0 
handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle 

17 340 146 542 5 308 39 301 8 673 

informacja i komunikacja 0 100 0 30 30 
opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1 601 24 703 0 13 712 179 
pozostała działalność usługowa 4 638 1 834 371 31 31 
przetwórstwo przemysłowe 26 015 134 562 818 31 132 5 305 
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
i rybactwo 

4 401 24 902 2 536 2 829 1 697 

transport i gospodarka magazynowa 1 482 7 561 0 693 502 
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 
wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych 

126 8 623 0 0 0 

RAZEM: 135 092 929 153 24 134 183 964 39 736 
osoby fizyczne 14 346 298 989 11 848 41 341 30 551 
RAZEM: 149 438 1 228 142 35 982 225 305 70 287 

 

10. Zestawienie rezydualnych terminów zapadalności kredytów Banku. 
 
Tabela 11. Struktura ekspozycji kredytowych według okresów zapadalności (portfel kredytowy wartość 

nominalna bez pomniejszenia o rezerwy) według stanu na 31 grudnia 2018 r. (w tys. zł) 

Okres zapadalności sektor niefinansowy sektor budżetowy 
do 12 miesięcy włącznie 272 496 21 523 
do 3 lat 415 910 36 039 
do 5 lat 168 748 42 345 
do 10 lat 262 427 32 189 
do 20 lat 117 258 14 126 
powyżej 20 lat 771 0 
RAZEM: 1 237 610 146 222 
zapadłe 95 846 0 
RAZEM: 1 333 456 146 222 

 
11. Struktura branżowa ekspozycji przeterminowanych i kredytów zagrożonych Banku. 
 

Tabela 12. Struktura branżowa ekspozycji przeterminowanych (portfel kredytowy wartość bilansowa bez 
pomniejszenia o rezerwy) według stanu na 31 grudnia 2018 r. (w tys. zł) 

Sektor gospodarki 
Wartość bilansowa 

ekspozycji 
Rezerwy 

niezidentyfikowane PKD 4 4 

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 

0 0 

budownictwo 15 228 5 680 
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dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

125 125 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa 0 0 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 1 557 1 109 

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 62 62 

działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 0 0 

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 27 876 14 815 

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 3 443 825 

edukacja 0 0 

górnictwo i wydobywanie 0 0 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 

9 776 3 089 

informacja i komunikacja 30 30 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna 112 112 

pozostała działalność usługowa 31 31 

przetwórstwo przemysłowe 28 987 5 273 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 2 156 1 689 

transport i gospodarka magazynowa 681 501 

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

0 0 

RAZEM BRANŻE: 90 068 33 345 

osoby fizyczne 37 306 28 708 

RAZEM: 127 374 62 053 

 

Tabela 13. Struktura branżowa ekspozycji zagrożonych (portfel kredytowy wartość bilansowa bez 
pomniejszenia o rezerwy) według stanu na 31 grudnia 2018 r. (w tys. zł) 

Sektor gospodarki 
Poniżej 

standardu 
Wątpliwe Stracone Zagrożone Rezerwy 

niezidentyfikowane PKD 0 0 5 5 5 

administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

0 0 0 0 0 

budownictwo 13 1 501 15 242 16 756 5 698 

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i 
odpadami oraz działalność związana z 
rekultywacją 

0 0 125 125 125 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa 0 0 0 0 0 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 0 1 636 1 557 3 193 1 204 

działalność w zakresie usług administrowania i 
działalność wspierająca 

0 0 62  62 62 

działalność związana z kulturą, rozrywką i 
rekreacją 

0 0 0 0 0 

działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 

9 937 25 390 29 186 64 513 15 393 

działalność związana z zakwaterowaniem i 
usługami gastronomicznymi 

0 8 139 3 443 11 582 832 
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edukacja 0 0 0 0 0 

górnictwo i wydobywanie 0 0 0 0 0 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle 

9 250 18 038 12 013 39 301 8 673 

informacja i komunikacja 0 0 30 30 30 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna 13 173 0 539 13 712 179 

pozostała działalność usługowa 0 0 31 31 31 

przetwórstwo przemysłowe 222 1 545 29 365 31 132 5 305 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 671 0 2 158 2 829 1 697 

transport i gospodarka magazynowa 0 0 693 693 502 

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 
powietrze do układów klimatyzacyjnych 

0 0 0 0 0 

Razem branże: 33 266 56 249 94 449 183 964 39 736 

osoby fizyczne 2 859 610 37 872 41 341 30 551 

RAZEM: 36 125 56 859 132 321 225 305 70 287 

 

12. Struktura geograficzna ekspozycji przeterminowanych i kredytów zagrożonych Banku. 
 
Tabela 14. Struktura geograficzna ekspozycji przeterminowanych (portfel kredytowy wartość bilansowa bez 

pomniejszenia o rezerwy) według stanu na 31 grudnia 2018 r. (w tys. zł) 

Województwo 
Wartość bilansowa 

ekspozycji 
Rezerwy 

brak informacji 0 0 

dolnośląskie 4 106 3 384 

kujawsko-pomorskie 8 761 3 139 

lubelskie 822 693 

lubuskie 242 242 

mazowieckie 4 266 3 963 

małopolskie 69 559 26 133 

opolskie 274 274 

podkarpackie 2 099 667 

podlaskie 5 5 

pomorskie 256 256 

warmińsko-mazurskie 0 0 

wielkopolskie 386 386 

zachodniopomorskie 165 52 

łódzkie 4 076 2 275 

śląskie 31 730 19 973 

świętokrzyskie 627 611 

RAZEM: 127 374 62 053 
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Tabela 15. Struktura geograficzna ekspozycji zagrożonych (portfel kredytowy wartość bilansowa bez 
pomniejszenia o rezerwy) według stanu na 31 grudnia 2018 r. (w tys. zł) 

Województwo 
Poniżej 

standardu 
Wątpliwe Stracone Zagrożone Rezerwy 

brak informacji 0 0 0 0 0 

dolnośląskie 0 0 4 106 4 106 3 384 

kujawsko-pomorskie 0 0 9 577 9 577 3 206 

lubelskie 0 0 693 693 693 

lubuskie 0 0 242 242 242 

mazowieckie 0 0 4 005 4 005 3 963 

małopolskie 35 674 35 098 74 371 145 142 33 570 

opolskie 0 0 276 276 276 

podkarpackie 0 0 2 100 2 100 668 

podlaskie 0 0 5 5 5 

pomorskie 0 0 256 256 256 

warmińsko-mazurskie 0 0 0 0 0 

wielkopolskie 0 0 474 474 474 

zachodniopomorskie 0 0 52 52 52 

łódzkie 111 0 4 064 4 175 2 349 

śląskie 340 21 761 31 480 53 581 20 529 

świętokrzyskie 0 0 620 620 620 

RAZEM: 36 125 56 859 132 321 225 305 70 287 
 

13. Rezerwy celowe i inne korekty tworzone w Banku, z uwzględnieniem sald i odpisów banków 
przyłączonych (BS w Praszce i BS w Mierzęcicach) w roku 2018 (w tys. zł). 

 
Tabela 16. Rezerwy celowe i odpisy aktualizujące należności związane z ekspozycjami kredytowymi w 2018 r.  

Wyszczególnienie Kwota 
Bilans otwarcia 55 308 
Spisanie w ciężar odpisów -11 538 
Utworzone odpisy 32 421 
Rozwiązane odpisy -5 900 
Inne korekty -4 
Bilans zamknięcia 70 287 

 

Tabela 16a. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na instrumentach kapitałowych w 2018r. 

Wyszczególnienie Kwota 
Bilans otwarcia 632 
Spisanie w ciężar odpisów 0 
Utworzone odpisy 816 
Rozwiązane odpisy -1 
Inne korekty  
Bilans zamknięcia 1 447 
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Tabela 16b. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na instrumentach dłużnych w 2018 r. 

Wyszczególnienie Kwota 
Bilans otwarcia 2 714 
Spisanie w ciężar odpisów 0 
Utworzone odpisy 3 212 
Rozwiązane odpisy -4 590  
Inne korekty  
Bilans zamknięcia 1 336 

 
 
10. Aktywa wolne od obciążeń  
 
Krakowski Bank Spółdzielczy dokonuje ujawnień w zakresie aktywów obciążonych 
i nieobciążonych zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/2295 z dnia 
4 września 2017 r. Poniższa tabela zestawia aktywa obciążone i nieobciążone w wartościach 
bilansowych brutto na dzień 31 grudnia 2018 r. 
 
Tabela 17. Aktywa obciążone i nieobciążone na 31 grudnia 2018 r. (w tys. zł) 

Wyszczególnienie Wartość bilansowa aktywów 
Aktywa obciążone 

Kredyty na żądanie 0 
Instrumenty udziałowe 6 343 
      w tym: obligacje zabezpieczone 0 
      w tym: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami 0 
      w tym: wyemitowane przez sektor instytucji rząd. I samorząd 4 974 
      w tym: wyemitowane przez instytucje finansowe 0 
      w tym: wyemitowane przez przedsiębiorstwa niefinansowe 0 
Dłużne papiery wartościowe 4 974 
      w tym: kredyty hipoteczne 0 
Kredyty i zaliczki inne niż kredyty na żądanie 11 459 
Inne aktywa 24 400 
Aktywa instytucji sprawozdającej 47 176 

Aktywa nieobciążone 
Kredyty na żądanie 199 201 
Instrumenty udziałowe 12 862 
      w tym: obligacje zabezpieczone 0 
      w tym: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami 0 
      w tym: wyemitowane przez sektor instytucji rząd. I samorząd 810 702 
      w tym: wyemitowane przez instytucje finansowe 102 
      w tym: wyemitowane przez przedsiębiorstwa niefinansowe 0 
Dłużne papiery wartościowe 1 230 734 
      w tym: kredyty hipoteczne 1 061 427 
Kredyty i zaliczki inne niż kredyty na żądanie 1 424 785 
Inne aktywa 116 255 
Aktywa instytucji sprawozdającej 2 983 837 

 
Dodatkowe ujawnienia związane z aktywami obciążonymi i nieobciążonymi są prezentowane są 
w poniższych tabelach. 
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Tabela 17a. Aktywa obciążone i aktywa nieobciążone w 2018 roku (wartości średnie w tys. zł). 

Wyszczególnienie 

Wartość bilansowa 
aktywów 

obciążonych 

Wartość godziwa 
aktywów 

obciążonych 

Wartość bilansowa 
aktywów 

nieobciążonych 

Wartość godziwa 
aktywów 

nieobciążonych 
010 040 060 090 

010 
Aktywa instytucji 
sprawozdającej 

44 281   2 912 090   

030 
Instrumenty 
udziałowe 

6 343   8 897   

040 
Dłużne papiery 
wartościowe 

4 978 3 735 1 102 130 533 769 

050 
w tym: obligacje 
zabezpieczone 

0 0 0 0 

060 

w tym: papiery 
wartościowe  
zabezpieczone 
aktywami 

0 0 0 0 

070 

w tym: wyemitowane 
przez sektor instytucji 
rządowych i 
samorządowych 

4 978 3 735 693 521 501 696 

080 
w tym: wyemitowane 
przez instytucje 
finansowe 

0 0 1 366 0 

090 
w tym: wyemitowane 
przez przedsiębiorstwa 
niefinansowe 

0 0 2 332 0 

120 Inne aktywa 32 960   1 801 063   

 

Tabela 17b. Otrzymane zabezpieczenie w 2018 roku (wartości średnie w tys. zł). 

Wyszczególnienie 

Wartość godziwa 
otrzymanego obciążonego 

zabezpieczenia lub 
wyemitowanych własnych 

dłużnych papierów 
wartościowych 

Nieobciążone 

Wartość godziwa otrzymanego 
zabezpieczenia lub wyemitowanych 

własnych dłużnych papierów 
wartościowych, które mogą zostać 

obciążone 
010 040 

130 
Zabezpieczenie otrzymane przez 
instytucję sprawozdającą 

  4 628 612 

 

Tabela 17c. Źródła obciążenia w 2018 roku (wartości średnie w tys. zł). 

Wyszczególnienie 

Odpowiadające im zobowiązania, 
zobowiązania warunkowe lub 

papiery wartościowe stanowiące 
przedmiot udzielonej pożyczki 

Aktywa, otrzymane zabezpieczenie 
i wyemitowane własne dłużne papiery 

wartościowe inne niż obciążone 
obligacje zabezpieczone i papiery 

wartościowe zabezpieczone aktywami 
010 030 

010 
Wartość bilansowa 
wybranych zobowiązań 
finansowych 

31 011 44 281 
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11. Korzystanie z ECAI  
 
W procesie wyliczania wymogów z zakresu funduszy własnych Bank korzysta z ocen wiarygodności 
kredytowej nadawanych przez następujące instytucje wiarygodności kredytowej: 

1) Moody’s Investors Service, 
2) Standard and Poor’s Ratings Services, 
3) Fitch Ratings. 

Proces przenoszenia oceny emitenta i emisji na potrzeby wyliczania wymogów w zakresie funduszy 
własnych jest zgodny z przepisami rozporządzenia CRR, Część III, Tytuł II, Rozdział 2. 

W roku 2018 Bank wykorzystał następujące oceny: 
 

  Najwyższy rating Najniższy rating 
Papiery wartościowe sektora finansowego BBB (Fitch) BBB (Fitch) 

Papiery wartościowe sektora instytucji 
rządowych i samorządowych 

A- (Fitch) A- (Fitch) 

 
Proces przypisywania ocen następuje w okresach kwartalnych. 
 
 

12. Ekspozycje na ryzyko rynkowe  
 
Na dzień 31 grudnia 2018 r. ryzyko rynkowe stanowi w Banku jedynie ryzyko walutowe, dla 
którego wymogi kapitałowe wyliczane są zgodnie z art. 351 Rozporządzenia CRR: 

1) Wymóg kapitałowy zgodnie z art. 92 ust. 3 lit b – nie dotyczy Banku, 
2) Wymóg kapitałowy zgodnie z art. 92 ust. 3 lit c – ryzyko walutowe: 0,00 zł. 

 
 
13. Ryzyko operacyjne  
 
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego wyliczany jest metodą podstawowego wskaźnika 
(BIA), zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych i wynosi 15 931 tys. zł. Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 
operacyjne została ustalona na 2018 rok na poziomie 199 140 tys. zł. 
 
Dane ilościowe o stratach z ryzyka operacyjnego 
W 2018 roku Krakowski Bank Spółdzielczy odnotował straty rzeczywiste brutto z tytułu ryzyka 
operacyjnego w wysokości 313,46 tys. zł (w rezultacie odzysków, głównie z tytułu odszkodowań 
z ubezpieczeń, Bank odzyskał 71,76 tys. zł), zatem koszt netto wyniósł 241,70 tys. zł. 
 
Tabela 18. Zestawienie strat/kosztów rzeczywistych brutto za rok 2018 w podziale na Rodzaje zdarzeń 

i Kategorie w ramach rodzaju zdarzenia (w tys. zł)  

Rodzaj zdarzenia 
Strata/ Koszt 
rzeczywisty 

brutto 

Oszustwo wewnętrzne: 59,54 
Kradzież i oszustwo 55,24 
Działania nieuprawnione 4,30 
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Oszustwo zewnętrzne: 1,60 
Kradzież i oszustwo 1,60 

Klienci, produkty i normy prowadzenia działalności: 0,11 
Obsługa klientów, ujawnienie informacji o klientach, zobowiązania względem klientów 0,11 

Szkody w rzeczowych aktywach trwałych: 59,78 
Klęski żywiołowe i inne zdarzenia 59,78 

Zakłócenie działalności gospodarczej i awarie systemu: 23,68 
Systemy 23,68 

Wykonanie transakcji, dostawa i zarządzanie procesami: 168,75 
Wprowadzanie do systemu, wykonywanie, rozliczenie i obsługa transakcji 0,14 
Ryzyko prawne 63,40 
Kontrahenci niebędący klientami banku 105,21 

RAZEM: 313,46 
 
Ryzyko operacyjne utrzymywało się na poziomie akceptowalnym, przy którym nie jest wymagane 
podejmowanie dodatkowych szczególnych działań przeciwdziałających ryzyku. Koszty rzeczywiste 
brutto związane ze zdarzeniami ryzyka operacyjnego zaewidencjonowane w 2018 r. stanowiły 
12,30% apetytu na to ryzyko. Zdarzenia ryzyka operacyjnego nie miały istotnego wpływu na 
działalność Banku. W ramach procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym Bank podejmował 
działania mitygujące celem zminimalizowania występowania takich samych lub podobnych zdarzeń 
w przyszłości. Wszystkie zdarzenia, jakie wystąpiły w 2018 roku, zostały poddane szczegółowej 
analizie włączając szczególnie identyfikację przyczyn ich wystąpienia. Biorąc pod uwagę charakter 
zaistniałych zdarzeń Bank podejmował bieżące działania w ramach procesu zarządzania ryzykiem 
operacyjnym. 
 
Działania mitygujące 
Bank w celu ograniczania kosztów związanych ze zdarzeniami ryzyka operacyjnego podejmuje 
działania mitygujące, mające na celu stałe ograniczanie ryzyka m.in. poprzez: 
 programowe zabezpieczenia IT, ochronę dostępu do infrastruktury teleinformatycznej 

i systemów informatycznych,  
 systematyczny rozwój technologii informatycznych w celu ochrony danych, w tym podnoszenia 

bezpieczeństwa świadczenia usług płatniczych, 
 ciągłe usprawnianie funkcjonowania procesów bankowych (w szczególności kluczowych dla 

realizacji strategii oraz krytycznych dla zachowania ciągłości działania Banku), 
 strukturę organizacyjną dostosowaną do zarządzania ryzykiem operacyjnym i zapobiegającą 

powstawaniu konfliktu interesów,  
 ograniczanie liczby błędów pracowników przy realizacji transakcji i obsłudze klientów, poprzez 

szkolenia pracowników, m.in. w zakresie procedur produktowych, etyki, zasad ochrony 
tajemnicy bankowej,  

 odpowiednią politykę kadrową, 
 zasady rekrutacji i zapewnienie ciągłości pracy na stanowiskach kluczowych, 
 ocenę ryzyka operacyjnego przed wprowadzaniem nowych produktów, procesów i systemów 

oraz przed rozpoczęciem nowego rodzaju działalności,  
 przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i nieuczciwej konkurencji,  
 ochronę fizyczną i zabezpieczenia techniczne,  
 zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i klientów Banku oraz zasobów materialnych Banku, 
 system zarządzania ciągłością działania, 
 zwiększanie zakresu ubezpieczenia oraz sumy ubezpieczenia odpowiednio do zdarzeń 

operacyjnych występujących w Banku. 
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14. Ekspozycje w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu 
handlowym  

 
Na dzień 31.12.2018 r. Krakowski Bank Spółdzielczy posiadał następujące aktywa finansowe 
(instrumenty kapitałowe) dostępne do sprzedaży nie notowane na giełdzie: 
 
Tabela 19. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (w tys. zł) 

Lp. Aktywa finansowe 
Wartość bilansowa  

na 31.12.2018 r. 
1 Polsko-Amerykańskie Bankowe Towarzystwo Turystyczne  Sp. z o. o 0 
2 Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA Pcim 27  
3 Spółdzielnia Mieszkaniowa RUCZAJ ZABORZE 1  

4 PartNet Sp. z o.o. 729 
5 Rejestr Rzetelności Kredytowej Sp. z o.o. w likwidacji 0 
6 Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Żarkach 38 
7 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.  17 172 
8 BS Rozwój Sp. z o.o. 23 
9 KBS Inwestycje 1 000 
10 Certyfikaty inwestycyjne 216 

 
 

Bank posiada w księgach 100% odpis aktualizujący wartość aktywów (wykazanych w pozycji 1 oraz 
5 powyższej tabeli) w kwocie 15 tys. zł. 
Większość instrumentów kapitałowych będących w posiadaniu Banku została nabyta w celu 
uzyskania zysków kapitałowych (dywidend, wzrostu wartości).  
Z pośród instrumentów kapitałowych wykazywanych wg stanu na dzień 31.12.2018 r. zdecydowaną 
większość (89%) stanowią akcje Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., który w okresie przed 
uzyskaniem przez Krakowski Bank Spółdzielczy samodzielności był dla Banku bankiem 
zrzeszającym.  
Część portfela akcji BPS S.A. oraz udziałów kapitałowych w innych podmiotach stała się własnością 
Banku z chwilą przejęcia przez KBS banków spółdzielczych w wyniku procesów łączeniowych.  

Na dzień 31.12.2018 r. wartość bilansowa instrumentów kapitałowych była równa wartości godziwej. 
Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży wycenia się według wartości godziwej, a skutki zmiany 
wartości godziwej odnosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, do momentu wyłączenia 
aktywów finansowych z bilansu, w którym skumulowane skutki zmian wartości godziwej ujęte 
w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny ujmuje się odpowiednio w przychodach lub kosztach 
finansowych; naliczone odsetki ujmuje się w przychodach z tytułu odsetek; należne dywidendy 
ujmuje się w przychodach z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych 
instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu; w przypadku, w którym nastąpiła utrata 
wartości składnika aktywów finansowych, Bank ujmuje skumulowane straty ujęte w kapitale 
(funduszu) z aktualizacji wyceny jako koszty finansowe z tytułu odpisów aktualizujących. 

Akcje i udziały mniejszościowe w jednostkach innych niż jednostki podporządkowane wycenia się 
według ceny nabycia z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Szczegółowy tryb 
stosowanych metod wyceny w KBS zawiera Instrukcja „Wycena akcji i udziałów zaliczanych do 
aktywów trwałych i papierów wartościowych nabywanych przez Krakowski Bank Spółdzielczy”.  
W roku 2018 Bank nie wprowadził zmian w zasadniczych założeniach i praktykach mających wpływ 
na wycenę posiadanych aktywów finansowych (instrumentów kapitałowych). 
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Na dzień 31.12.2018 r. Krakowski Bank Spółdzielczy nie posiadał instrumentów kapitałowych 
będących przedmiotem obrotu giełdowego. 
W roku 2018 Krakowski Bank Spółdzielczy zrealizował zysk z tytułu sprzedaży akcji i umorzenia 
jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych w łącznej kwocie 5.622 tys. zł. 
Na dzień 31.12.2018 r. Krakowski Bank Spółdzielczy nie posiadał niezrealizowanych zysków i strat 
z aktualizacji wyceny papierów kapitałowych ujętych w kapitale podstawowym Tier I. 
 
 
15. Ekspozycje na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom 
nieuwzględnionym w portfelu handlowym  
 
Bank dokonuje pomiaru ryzyka stopy procentowej dla produktów bilansowych i pozabilansowych 
wrażliwych na zmiany stóp procentowych. Pomiar ryzyka ma charakter całościowy i obejmuje 
wszystkie jednostki organizacyjne Banku. Analiza ryzyka stopy procentowej w działalności Banku 
przeprowadzana jest dla wszystkich walut łącznie w przeliczeniu na PLN, w tym w podziale na stawki 
bazowe. Bank nie posiada portfela handlowego stąd ekspozycja na  ryzyko stóp procentowych dotyczy 
wyłącznie portfela bankowego. 
 
Identyfikuje się narażenie Banku na cztery główne rodzaje ryzyka stopy procentowej tj. ryzyko 
terminów przeszacowania, ryzyko bazowe, ryzyko krzywej dochodowości oraz ryzyko opcji klienta, 
które podlegają w okresach miesięcznych pomiarowi, kontroli, monitorowaniu, limitowaniu 
i raportowaniu. Ryzyko terminów przeszacowania aktywów i pasywów wrażliwych na zmianę stóp 
procentowych oraz ryzyko bazowe wynikają głównie z portfela kredytowego i depozytowego 
opartego o stawki Banku i stawki rynku międzybankowego. Ryzyka te generują główną ekspozycję 
Banku w ramach ryzyka stopy procentowej. 
 
Pomiar ryzyka stopy procentowej uwzględnia wpływ zmian stóp procentowych na wynik odsetkowy 
Banku oraz analizę relacji zmiany wyniku odsetkowego do poziomu funduszy własnych. 
Analizowany jest wpływ zmiany oprocentowania na wynik odsetkowy Banku przy różnych 
wariantach i scenariuszach zmian stóp procentowych, w tym dla poszczególnych grup stawek 
bazowych. W przypadku ryzyka terminów przeszacowania i ryzyka bazowego analizie podlega 
wielkość i charakter niedopasowania terminów przeszacowania aktywów, pasywów i pozycji 
pozabilansowych wrażliwych na zmiany stóp procentowych.  
 
Dla potrzeb sporządzenia luki terminów przeszacowania przyjmuje się, że: 
a) termin przeszacowania dla aktywów/ pasywów wrażliwych o stopie stałej jest równy terminowi 

ich zapadalności/ wymagalności,  
b) termin przeszacowania dla aktywów/ pasywów wrażliwych o stopie zmiennej (w tym depozytów 

o nieustalonym terminie wymagalności) jest równy: 
- terminowi zmiany oprocentowania, w przypadku gdy jest ono oparte o stopy rynku 

międzybankowego, 
-  terminowi najbliższego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej po dniu sprawozdawczym dla 

pozycji, których wysokość oprocentowania zmienia się wraz ze zmianą stóp podstawowych 
NBP, 

c) termin przeszacowania dla aktywów/pasywów wrażliwych o stopie zarządzanej przez Bank 
wynosi 15 dni kalendarzowych. 

 
W ramach pomiaru ryzyka krzywej dochodowości przeprowadzana jest symulacja zmiany wyniku 
odsetkowego generowanego przez aktywa i pasywa indeksowane do stawek WIBID/WIBOR na 
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skutek zmiany stóp procentowych WIBID/WIBOR w trzech scenariuszach zmiany kształtu krzywej 
dochodowości: krzywa płaska, stroma, odwrócona. 

Przy ocenie ryzyka opcji klienta uznaje się za istotne skorzystanie przez klienta Banku z prawa do 
wcześniejszej (przedterminowej) spłaty rat kredytów oraz prawa do zerwania depozytu terminowego 
przed terminem wymagalności, dlatego dla pomiaru tego rodzaju ryzyka wykorzystywane są 
wskaźniki zrywalności depozytów i spłacalności kredytów. 

Pomiar ryzyka stopy procentowej obejmuje również analizę struktury aktywów i pasywów 
wrażliwych na zmiany stóp procentowych, prognozę wielkości wyniku odsetkowego w odniesieniu 
do wielkości planowego przez Bank wyniku odsetkowego za dany okres, a także analizę testów 
warunków skrajnych. W okresach miesięcznych przeprowadzane są testy mające na celu ustalenie 
wpływu nagłej i nieoczekiwanej zmiany poziomu stóp procentowych o +/-200 pb. na wynik 
odsetkowy (w relacji do poziomu funduszy własnych) oraz na zmianę wartości ekonomicznej 
kapitału Banku. W okresach rocznych przeprowadzane są testy wrażliwości dla poszczególnych 
kategorii ryzyka stopy procentowej oraz analizy scenariuszowe. Wyniki testów wykorzystywane są 
podczas oceny profilu ryzyka, na potrzeby ustalania akceptowalnego poziomu ryzyka, w procesach 
bieżącego zarządzania ryzykiem, planowania, oceny adekwatności kapitałowej oraz weryfikacji 
poziomu limitów wewnętrznych i wartości granicznych 

W 2018 roku Bank narażony był na ryzyko niekorzystnej zmiany wyniku odsetkowego w przypadku 
spadku stóp procentowych. Na dzień 31.12.2018 r. potencjalna negatywna zmiana wyniku 
odsetkowego dla szokowego spadku stóp procentowych o 200 pb. (zgodnie z metodą pomiaru ryzyka 
stopy procentowej stosowaną przez Bank) wyniosła 7,86% funduszy własnych, przy maksimum 
ustalonym na poziomie 11% funduszy własnych. W sytuacji potencjalnego wzrostu stóp 
procentowych o 200 pb. wynik odsetkowy obniżyłby się o 1,01% funduszy własnych z 31.12.2018 r. 
Natomiast test warunków skrajnych polegający na analizie wpływu skrajnej zmiany stóp 
procentowych o +/- 200 pb. na wartość ekonomiczną kapitału Banku wskazał, że według stanu na 
31.12.2018 r. nie nastąpi spadek jej wartości o więcej niż 20% funduszy własnych Banku. 
 
 

16. Ekspozycje na pozycje sekurytyzacyjne  
 
Nie dotyczy. 

 
17. Polityka w zakresie wynagrodzeń  
 
Zasady ustalania wynagrodzeń osób mających istotny wpływ na profil ryzyka w Banku, stosowane 
przez Bank w 2018 roku, określone zostały w „Polityce wynagradzania osób mających istotny wpływ 
na profil ryzyka w Krakowskim Banku Spółdzielczym”. Polityka ta została przyjęta uchwałą nr 
Z/1/42/2012 Zarządu KBS z dnia 13.03.2012 r. i zatwierdzona uchwałą nr 20/2012 Rady Nadzorczej 
KBS z dnia 23.03.2012 r. oraz zmieniona uchwałą nr Z/II/141/A/2017 Zarządu KBS z dnia 
28.04.2017 r. i zatwierdzona uchwałą nr 68/2017 Rady Nadzorczej KBS z dnia 22.05.2017 r. Przy 
ustalaniu polityki w zakresie wynagrodzeń nie korzystano z usług konsultantów zewnętrznych. 

W zakresie ustalania systemu wynagrodzeń w odniesieniu do pracowników Banku, w tym członków 
Zarządu, zastosowanie mają Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydane 
przez Komisję Nadzoru Finansowego, przyjęte przez Zarząd Banku i Radę Nadzorczą oraz 
odzwierciedlone w zapisach „Polityki wynagrodzeń Krakowskiego Banku Spółdzielczego”. Celem 
polityki wynagradzania Banku jest adekwatne wynagradzanie pracowników, w tym członków 
Zarządu, za wykonaną pracę oraz motywowanie ich do osiągania wysokich wyników oraz realizacji 
celów strategicznych Banku.  
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Polityka wynagrodzeń Banku realizowana jest z uwzględnieniem formy prawnej, wielkości, ryzyk 
związanych z działalnością wewnętrzną, a także zakresu i stopnia złożoności działalności 
prowadzonej przez Krakowski Bank Spółdzielczy.  

System wynagrodzeń służy zapewnieniu stabilnego rozwoju Banku i ma na celu przyciągnięcie 
i utrzymanie najlepszych pracowników, w tym członków Zarządu oraz zabezpieczenie interesów 
udziałowców poprzez określanie wynagrodzeń osób, których wpływ na ryzyko Banku jest istotny, 
w tym członków Zarządu w taki sposób, aby wynagrodzenie nie stanowiło zachęty do podejmowania 
ryzyka wykraczającego poza zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą skłonność do ryzyka Banku.  

Na system wynagrodzeń w Banku składają się wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia zmienne 
i benefity pozapłacowe.  

Podstawę kształtowania polityki wynagrodzeń Banku stanowi wynagrodzenie zasadnicze. 
Wynagrodzenie całkowite jest adekwatne i uwzględnia cele Polityki, a proporcje pomiędzy stałym 
wynagrodzeniem, a wynagrodzeniem zmiennym umożliwiają prowadzenie elastycznej polityki 
zmiennych składników wynagrodzeń. Łączne wynagrodzenie zmienne przyznawane osobom, 
których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku nie ogranicza zdolności 
Banku do podwyższania funduszy własnych.  

Podstawą do określenia łącznej wysokości wynagrodzenia zmiennego osób mających istotny wpływ 
na profil ryzyka jest ocena efektów ich pracy i danej komórki organizacyjnej, w której są zatrudnieni 
oraz wyników w obszarze odpowiedzialności tych osób z uwzględnieniem wyników całego Banku. 
Wynagrodzenie zmienne jest ustalane w sposób przejrzysty, możliwy do zweryfikowania, 
zapewniający efektywną realizację Polityki.  

Szczegółowe cele wyznaczane osobom mającym istotny wpływ na profil ryzyka stanowią 
wypadkową głównych celów finansowych Banku i uwzględniają zakres odpowiedzialności na danym 
stanowisku. 

Ocena efektów pracy dokonywana jest zgodnie z zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą Banku 
„Szczegółowymi zasadami oceny efektów pracy osób, których działalność ma istotny wpływ na profil 
ryzyka w Krakowskim Banku Spółdzielczym”. Przy ocenie indywidualnych efektów pracy bierze się 
pod uwagę kryteria finansowe i niefinansowe.  

Wyniki Banku przyjmowane w celu określenia zmiennych składników wynagrodzenia, uwzględniają 
koszt ryzyka Banku, koszt kapitału i ryzyka płynności w perspektywie długoterminowej.  

Ocena efektów pracy członków Zarządu Banku, dokonywana przez Radę Nadzorczą, polega na 
ocenie stopnia realizacji przyjętego planu finansowego. 
Ocena Rady obejmuje następujące wskaźniki Banku osiągane w ostatnich trzech latach: 

˗ zysk netto,  
˗ wskaźnik C/I,  
˗ łączny współczynnik kapitałowy, 
˗ jakość portfela kredytowego.  

oraz dodatkowe kryteria ustalane indywidualnie dla wszystkich członków  Zarządu. 

Ocenie podlega stopień wykonania ww. wskaźników w odniesieniu do planu finansowego 
w poszczególnych latach podlegających ocenie oraz w stosunku do założeń przyjętych w Strategii 
Banku za dany okres. 

Ocena wyników odbywa się za okresy trzyletnie, tak aby wysokość wynagrodzenia zależnego od 
wyników uwzględniała cykl koniunkturalny Banku i ryzyko związane z prowadzoną działalnością 
gospodarczą.  
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Wynagrodzenie zmienne może być przyznawane i wypłacane na następujących zasadach: 

1) 60 % (lub 40 % w przypadku, gdy całkowite wynagrodzenie zmienne przekracza 600 tys. zł) 
wynagrodzenia zmiennego jest przyznawane i wypłacane w gotówce, niezwłocznie po jego 
przyznaniu osobie, której działalność ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku; 

2) 40 % (lub 60 % w przypadku, gdy całkowite wynagrodzenie zmienne przekracza 600 tys. zł) 
wynagrodzenia zmiennego jest przyznawane w gotówce i wypłacane z odroczeniem. 

Zmienne wynagrodzenie ulega odroczeniu na okres 3 lat. Corocznie w przypadku pozytywnej oceny 
efektów pracy następuje uruchomienie 1/3 odroczonej części wynagrodzenia zmiennego.  

Nadzorowanie polityki w zakresie obowiązującego w Banku systemu wynagrodzeń realizowane jest 
przez Radę Nadzorczą. Nadzór nad polityką wynagrodzeń Banku obejmuje ocenę adekwatności 
polityki i poszczególnych elementów składowych wynagrodzeń, w tym kształt systemów 
motywacyjnych i dodatkowych korzyści. Rada Nadzorcza Banku corocznie przedkłada do Zebrania 
Przedstawicieli raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Krakowskim Banku 
Spółdzielczym.  

Wynagrodzenia stałe kadry kierowniczej wyższego szczebla w 2018 roku wyniosły 9 670 210,80 zł, 
a wynagrodzenia zmienne wyniosły: 74 360,28 zł. 

W odniesieniu do zagadnień ujętych w art. 450 ust. 1 lit. h) ppkt (ii) do (vi) oraz w art. 450 ust. 1 lit. 
i) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26.06.2013 r. 
informacja Banku jest negatywna. 

 
18. Dźwignia finansowa  
 
W 2018 roku Krakowski Bank Spółdzielczy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. art. 499 ust. 1 lit. a, rozporządzeniem 
delegowanym Komisji (UE) nr 62/2015 z dnia 10 października 2014 r. oraz rozporządzeniem 
wykonawczym Komisji (UE) 2016/200 z dnia 15 lutego 2016 r. prezentuje skalkulowany wskaźnik 
dźwigni finansowej na 31 grudnia 2018 r. 
Kalkulację wskaźnika zawierają poniższe zestawienia. 
 
Tabela 20. Wspólne ujawnienie wskaźnika dźwigni na 31 grudnia 2018 r.(w tys. zł) 

Wyszczególnienie 
Ekspozycje wskaźnika dźwigni 
określone w rozporządzeniu w 

sprawie wymogów kapitałowych  
Ekspozycje bilansowe 
1 Pozycje bilansowe  3 031 013 
2 Korekty -2 813 
3 Całkowite ekspozycje bilansowe 3 028 200 
4 Ekspozycje pozabilansowe wyrażone wartością nominalną brutto 149 439 
5 Korekty - 84 258 
6 Ekspozycje pozabilansowe 65 181 
Suma  3 093 381 
Kapitał i miara ekspozycji całkowitej  
7 Kapitał Tier I  191 996 
8 Miara ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik dźwigni 3 093 381 
Wskaźnik dźwigni  
9 Wskaźnik dźwigni  6,21% 
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Wybór przepisów przejściowych i kwota wyłączonych pozycji powierniczych  

10 
Wybór przepisów przejściowych na potrzeby określenia miary 
kapitału 

Art. 499 ust. 1 lit. a 

 
Tabela 21. Podział ekspozycji bilansowych na 31 grudnia 2018 r.(w tys. zł) 

Wyszczególnienie 
Ekspozycje wskaźnika dźwigni 

określone w rozporządzeniu 
w sprawie wymogów kapitałowych  

EU-1 Całkowite ekspozycje bilansowe, w tym: 3 031 013 
EU-2 Ekspozycje zaliczane do portfela handlowego 0 
EU-3 Ekspozycje zaliczane do portfela bankowego, w tym: 3 031 013 
EU-4 Obligacje zabezpieczone 0 
EU-5 Ekspozycje traktowane jako ekspozycje wobec państwa 1 338 232 

EU-6 

Ekspozycje wobec samorządów regionalnych, 
wielostronnych banków rozwoju, organizacji 
międzynarodowych i podmiotów sektora publicznego, 
których nie traktuje się jak państwa 

146 844 

EU-7 Instytucje 119 578 
EU-8 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach 802 257 
EU-9 Ekspozycje detaliczne 234 726 
EU-10 Przedsiębiorstwa 164 317 

EU-11 
Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie 
zobowiązania 

65 315 

EU-12 
Pozostałe ekspozycje (np. kapitałowe, sekurytyzacyjne 
i inne aktywa niegenerujące zobowiązania kredytowego) 

159 744 

 
W roku 2018 wskaźnik dźwigni finansowej wyliczono zgodnie z art. 499 ust. 1 lit. a – kapitał TIER 
I ustalono zgodnie z definicją ostateczną tzn. po zakończeniu okresu przejściowego. 
W roku 2018 w zakresie zarządzania ryzykiem nadmiernej dźwigni finansowej Bank stosował: 
"Politykę zarządzania ryzykiem niewypłacalności i ryzykiem nadmiernej dźwigni finansowej 
w Krakowskim Banku Spółdzielczym" oraz "Instrukcję zarządzania ryzykiem niewypłacalności 
i ryzykiem nadmiernej dźwigni finansowej w Krakowskim Banku Spółdzielczym ". W roku 2018 
w Banku zmiany wskaźnika dźwigni finansowej zależały od zmian funduszy Tier I i od zmian sumy 
aktywów i pozycji pozabilansowych. 

 

19. Stosowanie metody IRB w odniesieniu do ryzyka kredytowego  
 
Bank nie stosuje metody IRB w odniesieniu do ryzyka kredytowego. 

 
20. Stosowane techniki ograniczenia ryzyka kredytowego  
 
Bank przyjmuje zabezpieczenia zgodnie z wewnętrznymi regulacjami, stosując następujące techniki 
ograniczania ryzyka kredytowego: 
1) pomniejszanie podstawy tworzenia rezerw celowych, zastąpienie oceny sytuacji ekonomiczno- 

finansowej wystawcy zabezpieczenia lub klasyfikację do kategorii ,,normalne’’ zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia 
rezerw celowych na ryzyko związane z działalnością banków (Dz.U. 2008 Nr 235 poz. 1589 
z późniejszymi zmianami), 
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2) pomniejszanie wag ryzyka przypisywanych ekspozycjom kredytowym zabezpieczonym 
hipotecznie na nieruchomości mieszkalnej w rachunku wymogów kapitałowych na podstawie 
Rozporządzenia 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. (art. 192 
i następne),  

3) pomniejszanie wag ryzyka przypisywanych ekspozycjom kredytowym zabezpieczonym kaucją, 
w rachunku wymogów kapitałowych na podstawie Rozporządzenia 575/2013 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. (art. 192 i następne), 

4) pomniejszanie wag ryzyka przypisywanych ekspozycjom kredytowym zabezpieczonym 
gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego de minimis (wykonywanie przez BGK programu 
rządowego) w rachunku wymogów kapitałowych na podstawie Rozporządzenia 575/2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. (art. 192 i następne). 

 
Bank stosuje się do wymagań Rozporządzenia 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
czerwca 2013 r. (art. 222) jako stosujący metodę standardową wyznaczania wymogów kapitałowych 
z tytułu ryzyka kredytowego oraz metodę uproszczoną ujmowania zabezpieczeń. 
Bank preferuje zabezpieczenia takie jak: 
1) zabezpieczenia hipotecznie na nieruchomości mieszkalnej, 
2) zabezpieczenia hipotecznie na nieruchomości komercyjnej, 
3) zdeponowane w Banku środki pieniężne,  
4) inne zabezpieczenia pozwalające na pomniejszenie podstawy naliczania rezerwy celowej, 

wynikające z regulacji Banku. 
  
Bank podejmując decyzję o zaangażowaniu kredytowym dąży do uzyskania pełnego zabezpieczenia 
o jak najwyższej jakości przez cały okres kredytowania. Jakość zabezpieczenia Bank ocenia według 
jego płynności, aktualnej wartości rynkowej, wpływu na poziom tworzonych rezerw oraz możliwość 
zmniejszenia wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego.  

Szczególne warunki powinny spełniać zabezpieczenia w formie hipoteki na nieruchomości zarówno 
mieszkalnej jak i komercyjnej, z uwagi na preferencyjny charakter wag ryzyka kredytowego 
przypisanego ekspozycjom zabezpieczonym hipotecznie na nieruchomościach mieszkalnych oraz na 
czynniki makroekonomiczne, mające znaczący wpływ na zmianę wartości nieruchomości.  

 
Tabela 22. Koncentracja zabezpieczeń wg kwot pomniejszenia podstawy tworzenia rezerwy celowej dla 

portfela kredytów według stanu na 31 grudnia 2018 r. 

Koncentracja zabezpieczeń 
kwoty 

pomniejszenia 
% obliga 

kredytowego 
poręczenia (w tym BGK) 6 108 0,4% 
zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych i prawach  16 774    1,1% 
przewłaszczenie rzeczy ruchomych  22 056    1,5% 
blokada środków pieniężnych, kaucja, zastaw i przewłaszczenie 
papierów Skarbu Państwa 

905 0,1% 

hipoteka na nieruchomości mieszkalnej 74 307 5,0% 
hipoteka na nieruchomości komercyjnej i pozostałej 690 690 46,7% 
inne zabezpieczenia  -      0,0% 
ekspozycje niezabezpieczone  652 944    44,1% 
Suma zabezpieczeń: 810 840 54,8% 
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21. Stosowanie metod zaawansowanego pomiaru w odniesieniu do ryzyka 
operacyjnego. 
 
Krakowski Bank Spółdzielczy nie stosuje metod zaawansowanego pomiaru w odniesieniu do ryzyka 
operacyjnego. 
 
 

22. Stosowanie wewnętrznych modeli pomiaru ryzyka rynkowego  
 

Krakowski Bank Spółdzielczy nie stosuje wewnętrznych modeli pomiaru ryzyka rynkowego - nie 
korzysta przy obliczaniu wymogów kapitałowych z postanowień z art. 363 Rozporządzenia CRR. 
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Załącznik nr 1 
do Informacji o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczących adekwatności kapitałowej  

Krakowskiego Banku Spółdzielczego  

 
Informacje o zasadach zarządzania ryzykiem i profilu ryzyka 

w Krakowskim Banku Spółdzielczym 
 
 

1. Model ogólny struktury zarządzania ryzykami w Banku 
 

Organizacja zarządzania ryzykiem jest oparta o podział zadań realizowany w trzech, wzajemnie 
niezależnych liniach obrony (poziomach). Pierwszą linię obrony stanowi działanie komórek 
i jednostek organizacyjnych, zgodne z przyjętymi regulacjami wewnętrznymi i podziałem zadań, 
a także realizacja zadań wynikających z systemu kontroli wewnętrznej zapewniająca stosowanie 
mechanizmów kontroli ryzyka i zgodność działania z obowiązującymi przepisami prawa, a także 
regulacjami wewnętrznymi. Jednostki biznesowe Banku (Oddziały, Filie, POK) na bieżąco wykonują 
czynności związane zarządzaniem ryzykiem na poziomie operacyjnym zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz z uwzględnieniem strategii zarządzania 
ryzykiem. Drugą linię obrony stanowi zarządzanie ryzykiem w specjalnie powołanych do tego 
komórkach organizacyjnych Centrali (niezależnie od zarządzania ryzykiem na poziomie 
operacyjnym). Trzecią linia obrony stanowi w Banku Biuro Audytu Wewnętrznego. 
 

Rola organów Banku w systemie zarządzania ryzykami przedstawia się następująco: 

Rada Nadzorcza Banku: sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania ryzykiem 
i dokonywania przeglądów strategii i procedur szacowania kapitału wewnętrznego oraz ocenia jego 
adekwatność i skuteczność. Zatwierdza akceptowalny poziomu ryzyka Banku określony 
w politykach zarządzania poszczególnymi ryzykami oraz maksymalnych poziomów wskaźników DtI 
i LtV, zatwierdza strategię zarządzania ryzykiem oraz monitoruje jej przestrzeganie.  

Komitet Audytu: w zakresie systemu zarządzania ryzykiem odpowiada w szczególności za 
monitorowanie skuteczności systemu zarządzania ryzykiem, analizowanie okresowo 
przekazywanych informacji sprawozdawczych w zakresie systemu zarządzania ryzykiem, 
wydawanie opinii co do adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem.  

Zarząd Banku: projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu zarządzania ryzykiem, 
systemu kontroli wewnętrznej, szacowania kapitału wewnętrznego, utrzymywania odpowiedniego 
poziomu funduszy własnych i dokonywania przeglądów strategii i procedur szacowania kapitału 
wewnętrznego. Zapewnia strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego 
ryzyka, okresowo przedkłada Radzie Nadzorczej syntetyczną informację na temat profilu ryzyka, na 
które narażony jest Bank. Odpowiada za opracowanie, przyjęcie i powiązanie Strategii zarządzania 
bankiem z systemem zarządzania ryzykiem oraz za wdrożenie strategii i polityk.  
 

Zadania komórek organizacyjnych wykonujących zarządzanie ryzykami istotnymi 
w działalności Banku – II linia obrony przed ryzykiem, obejmują:  

Zespół ds. zapewnienia zgodności: zapewnia przestrzeganie polityki w zakresie ryzyka braku 
zgodności, a także odpowiada za realizację procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności, raportuje 
bezpośrednio Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Banku na temat ryzyka braku zgodności w Banku. 
Administruje matrycą funkcji kontroli i zarządzanie funkcją kontroli zgodnie z regulacjami 
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wewnętrznymi w tym zakresie. Dokonuje weryfikacji bieżącej oraz testowania przy wykorzystaniu 
matrycy funkcji kontroli. 

Biuro Zarządzania Ryzykiem Finansowym i Operacyjnym: odpowiada za niezależną 
identyfikację, ocenę, kontrolę, monitorowanie oraz raportowanie o ryzyku powstałym w związku 
z działalnością prowadzaną przez Bank do Zarządu i Rady Nadzorczej. Biuro zarządza ryzykami: 
płynności i finansowania, stopy procentowej, walutowym, operacyjnym, biznesowym 
i strategicznym; wykonuje testy warunków skrajnych w zakresie tych ryzyk; monitoruje przyjęty 
poziom apetytu na ryzyko oraz wskaźniki ryzyka i limity; sygnalizuje Zarządowi Banku przypadki 
przekroczeń oraz wyjaśnia przyczyny powodujące przekroczenia. Biuro ocenia ryzyko operacyjne 
w zakresie usług zlecanych podmiotom zewnętrznym na zasadzie outsourcingu. Do zadań Biura 
należy opracowywanie projektów regulacji wewnętrznych Banku obejmujących zasady zarządzania 
ryzykami (w tym propozycji limitów wewnętrznych ograniczających ryzyko) pozostającymi 
w administracji Biura oraz Strategii zarządzania ryzykami i ich weryfikacja. 

Biuro Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Kapitałowym: odpowiada za niezależną 
identyfikację, ocenę, kontrolę, monitorowanie oraz raportowanie o ryzyku powstałym w związku 
z działalnością prowadzaną przez Bank do Zarządu i Rady Nadzorczej. Biuro zarządza ryzykami: 
kredytowym (w tym ryzykiem portfela detalicznych ekspozycji kredytowych oraz ekspozycji 
zabezpieczonych hipotecznie), koncentracji kredytowej, koncentracji zaangażowań kapitałowych, 
rezydualnym, nadmiernej dźwigni finansowej, niewypłacalności, dokonuje oceny adekwatności 
kapitałowej. W zakresie administrowanych ryzyk Biuro monitoruje przyjęty poziom apetytu na 
ryzyko oraz wskaźniki ryzyka i limity, sygnalizuje Zarządowi Banku przypadki przekroczeń oraz 
wyjaśnia przyczyny powodujące przekroczenia. Biuro wykonuje testy warunków skrajnych 
w zakresie ryzyk, którymi zarządza oraz podsumowanie testów tzw. analizę scenariuszową. Do zadań 
Biura należy opracowywanie projektów regulacji wewnętrznych Banku obejmujących: zasady 
zarządzania ryzykami (w tym propozycji limitów wewnętrznych ograniczających ryzyko) 
pozostającymi w administracji Biura, zasady sporządzania Planu naprawy, zasady monitorowania 
wskaźników Planu naprawy oraz ocenę adekwatności kapitałowej, a także ich weryfikacja. 

Biuro Zarządzania Ryzykiem Finansowym i Operacyjnym oraz Biuro Zarządzania Ryzykiem 
Kredytowym i Kapitałowym: uczestniczą w opracowywaniu i aktualizacji Planów naprawy, 
wykonują czynności wynikające z Planu naprawy, Instrukcji sporządzania Planu naprawy Banku, 
a także z Instrukcji monitorowania wskaźników Plany naprawy w Krakowskim Banku 
Spółdzielczym, oceniają ryzyka przy wdrażaniu nowych produktów bankowych oraz ich 
monitorowaniu, opiniują planowane inwestycje kapitałowe. 

Zespół ds. Systemów Zarządzania Ryzykami: opracowuje narzędzia informatyczne 
wykorzystywane w analizach Biura Zarządzania Ryzykiem Finansowym i Operacyjnym oraz Biura 
Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Kapitałowym, zapewnia spójność danych otrzymywanych 
z hurtowni danych oraz oprogramowania wykorzystywanego przez te Biura a pozostałymi systemami 
informatycznymi Banku, opracowuje rozwiązania informatyczne umożliwiające identyfikację 
nieprawidłowości w danych wprowadzonych przez pracowników do systemu podstawowego 
i zapobiegające ich powstawaniu. 

Zespół ds. Ryzyka Modeli: odpowiada za zarządzanie ryzykiem modeli; identyfikuje modele 
wykorzystywane w Banku oraz dokonuje pomiaru ryzyka modeli i dokumentuje jego wyniki, 
przeprowadza walidację występujących w Banku modeli istotnych. 
 
Zadania pozostałych komórek Centrali wykonujących zadania w ramach II linii obrony zostały 
zawarte w politykach i instrukcjach dotyczących zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. 
Biuro Audytu Wewnętrznego (III linia obrony przed ryzykiem): ma za zadanie kontrolę i ocenę 
sprawności działania systemu zarządzania ryzykiem oraz dokonywanie regularnych przeglądów 
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prawidłowości przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem obowiązujących w Banku. Dostarcza 
obiektywnej oceny adekwatności i skuteczności funkcjonującego systemu zarządzania ryzykiem, 
w tym ocenia zgodność działań wszystkich jednostek i komórek z polityką Banku oraz innymi 
regulacjami wewnętrznymi i przepisami prawa. 
 
Nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych wykonujących zarządzanie ryzykami istotnymi 
sprawuje Wiceprezes Pionu Ryzyka.  

 
Proces zarządzania ryzykiem w Banku obejmuje następujące działania: identyfikacja, pomiar, 
kontrolowanie, limitowanie, monitorowanie, raportowanie ryzyka, wykonywanie testów warunków 
skrajnych. Podstawowe zasady zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka reguluje Strategia 
zarządzania ryzykiem oraz polityki, instrukcje i regulaminy. 

 
Profil ryzyka jaki towarzyszy prowadzonej przez Bank działalności określany jest w dokumentach 
strategicznych. Na działalność Krakowskiego Banku Spółdzielczego bezpośrednio wpływał duży 
udział tradycyjnej działalności bankowej, posiadanie znacznej bazy depozytowej, lokowanie 
nadwyżek środków finansowych w bezpieczne instrumenty finansowe. Występujące w Banku ryzyko 
wynikało ze standardowych produktów kredytowych i depozytowych. Bank nie podejmował 
działalności handlowej (brak portfela handlowego) i współpracował na rynku finansowym głównie 
ze znanymi dotychczas kontrahentami.  
Krakowski Bank Spółdzielczy podejmował w 2018 r. działania zmierzające do zapewnienia 
prowadzenia działalności na bezpiecznym poziomie wynikającym z przyjętych i zatwierdzonych 
przez Radę Nadzorczą założeń i celów Strategii działania Banku, Strategii zarządzania ryzykami, 
poszczególnych polityk oraz Planu finansowego. Będący odzwierciedleniem profilu ryzyka, poziom 
limitów dopuszczalnej ekspozycji na ryzyko wynikające z portfela bankowego, stosowana polityka 
i metody zarządzania ryzykami przyczyniały się do prowadzenia bezpiecznej i rentownej 
działalności.  

 

Polityka stosowanych zabezpieczeń i ograniczania ryzyka oraz procesy monitorowania 
skuteczności zabezpieczeń i metod redukcji ryzyka   

Na potrzeby zabezpieczania i ograniczania ryzyk istotnych zidentyfikowanych w działalności Banku 
wykorzystywane są procedury wewnętrzne dotyczące zarządzania tymi ryzykami, w tym system 
limitów wewnętrznych ograniczających ryzyko dostosowany do akceptowalnego zatwierdzonego 
przez Radę Nadzorczą poziomu ryzyka (apetytu na ryzyko), jak również odpowiednio zbudowana 
struktura organizacyjna oraz plany awaryjne. 
Monitorowane przestrzegania ustalonych limitów i raportowanie do Zarządu oraz Rady Nadzorczej 
odbywa się w ramach informacji zarządczej w cyklach określonych w „Instrukcji sporządzania 
informacji zarządczej w KBS”. 

Biura wykonujące czynności zarządzania ryzykami proponują i aktualizują wartości limitów, które 
następnie zatwierdza Zarząd Banku. Wysokość limitów ustalana jest na poziomie dostosowanym do 
akceptowalnego przez Radę Nadzorczą poziomu tego ryzyka. Analizy stanowiące podstawę do 
określenia wysokości limitów oraz ich aktualizacji sporządzane są w formie pisemnej. Aktualizacja 
i weryfikacja limitów przeprowadzana jest w okresach rocznych w ramach weryfikacji procedur 
wewnętrznych Banku lub w przypadku zmian w otoczeniu rynkowym, jak również skali prowadzonej 
działalności. 

Dodatkowo bardzo ważnym i nieodzownym elementem warunkującym ograniczanie ryzyka w Banku 
jest skuteczny system planowania działalności Banku, konstruowania dokumentów o charakterze 
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strategicznym, wykonywania analiz sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku oraz nadzorowania 
realizacji planów i strategii. 

W zakresie ograniczania ryzyka kredytowego oprócz systemu limitów funkcjonują przyjęte metodyki 
oceny zdolności kredytowej i proces monitorowania jakości ekspozycji kredytowych i zabezpieczeń. 
Stosowane lub monitorowane i raportowane limity wewnętrzne (lub dodatkowo wskaźniki 
wczesnego ostrzegania w przypadku ryzyka koncentracji) służą zapewnieniu właściwego poziomu 
ryzyka kredytowego w Banku i stanowią system ostrzegania przed nieplanowanymi zmianami profilu 
ryzyka Banku. 
Na pokrycie ryzyka związanego z działalnością kredytową, Bank dokonuje odpisów na rezerwy 
celowe i odpisów aktualizujących, są one tworzone w ścisłej korelacji z rozpoznanym ryzykiem tj. 
na pokrycie straty związanej z określonymi należnościami lub ich grupami w oparciu o ocenę 
możliwości jej wystąpienia. Wysokość tworzonych rezerw i odpisów aktualizujących związana jest 
bezpośrednio z kategorią ryzyka, do której została zaklasyfikowana ekspozycja oraz z jakością 
przyjętych zabezpieczeń prawnych ekspozycji. 
Istotnym elementem ograniczania ryzyka kredytowego jest stosowanie prawnych form 
zabezpieczenia kredytów. Wysokość i rodzaj zabezpieczenia zależą od poziomu ryzyka kredytowego 
transakcji.  
Ocena skuteczności stosowanych metod zarządzania ryzykiem przeprowadzana jest w ramach 
rocznej weryfikacji regulacji wewnętrznych, a także poprzez wykonywane audyty wewnętrzne.  
Proces zarządzania ryzykami podlega badaniu i ocenie w ramach systemu kontroli wewnętrznej oraz 
w ramach systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności. 
 
 
2. Ryzyko kredytowe 
 
Podstawowe informacje i cele zarządzania ryzykiem.  
Ryzyko kredytowe związane jest z możliwością wystąpienia strat finansowych spowodowanych nie 
wywiązywaniem się kontrahenta Banku ze zobowiązań wynikających z warunków umowy. Z uwagi 
na możliwość poniesienia przez Bank relatywnie dużych strat, ryzyko kredytowe istotnie wpływa na 
działalność Banku. 

Celem strategicznym zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku jest zwiększenie bezpieczeństwa 
działalności kredytowej, poprzez zapewnienie właściwej jakości oceny ryzyka kredytowego 
i efektywności podejmowania decyzji kredytowych, jak również skutecznego procesu monitorowania 
zaangażowania kredytowego wobec pojedynczego klienta oraz całego portfela kredytowego Banku 
z uwzględnieniem jego koncentracji. 

W celu zapewnienia odpowiedniej do profilu ryzyka Banku jakości aktywów kredytowych, Bank 
zarządza: ryzykiem kredytowym, ryzykiem koncentracji kredytowej, ryzykiem kredytowym 
ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, ryzykiem detalicznych ekspozycji 
kredytowych, ryzykiem rezydualnym oraz stosuje określone techniki redukcji ryzyka kredytowego 
i politykę kredytową uwzględniającą założenia co do stosowanych zabezpieczeń. 
 
Rozwiązania organizacyjne: 
Nadzór nad ryzykiem kredytowym, koncentracji kredytowej i rezydualnym Banku, w tym ryzykiem 
detalicznych ekspozycji kredytowych oraz ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych 
hipotecznie sprawuje Wiceprezes Zarządu Pionu Ryzyka. 
W procesie zarządzania ryzykiem kredytowym poza organami i komórkami wskazanymi w punkcie 
1, uczestniczą następujące komórki organizacyjne: 
 Główny Księgowy Banku: odpowiada za prawidłowość i poprawność zapisów księgowych 

w obszarze ryzyka kredytowego; 
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 Zespół Sprawozdawczości: przekazuje informacje sporządzane w ramach sprawozdawczości 
obligatoryjnej w tym COREP, LE, NB300; 

 Biuro Produktów Kredytowych: opracowuje projekty regulacji wewnętrznych banku 
w zakresie produktów kredytowych, metodyk oceny zdolności kredytowej, zabezpieczeń 
kredytowych; 

 Biuro Weryfikacji Kredytowych: zapewnia dobrą jakość portfela kredytowego, weryfikuje 
dokumentację kredytową pod kątem kompletności, poprawności, wiarygodności i oceny ryzyka 
kredytowego, weryfikuje ocenę zdolności kredytowej oraz proponowanych zabezpieczeń 
zgodnie z obowiązującymi  regulacjami w Banku, ocenia poprawność propozycji kredytowych 
i ich zmian w odniesieniu do wniosków podlegających weryfikacji przez Biuro, opiniuje 
wnioski o restrukturyzację kredytów, opiniuje wnioski o kredyty z uwzględnieniem 
obowiązującej na dany rok polityki kredytowej, organizuje konsorcja kredytowe i negocjuje 
warunki przystąpienia, nadzoruje ocenę wniosków o udzielenie gwarancji, poręczeń, prowadzi 
rejestr centralny gwarancji, poręczeń i prolongat, wydaje opinie na temat poziomu ryzyka 
poszczególnych klientów dla potrzeb Zarządu, monitoruje poziom odstępstw od ogólnych 
warunków kredytowania, sporządza informację o portfelu kredytów zrestrukturyzowanych, 
kredytów udzielonych w oparciu o współpracę z pośrednikami, opiniuje metodyki oceny 
zdolności kredytowej, projektuje zasady podziału kompetencji do podejmowania decyzji 
kredytowych oraz wnioskuje o ich zmiany; 

 Biuro Analityków Kredytowych: weryfikuje dokumentacje kredytową przekazaną przez 
Oddziały pod kątem kompletności, poprawności i wiarygodności, opracowuje wnioski 
kredytowe, wnioski o udzielenie gwarancji, poręczeń, wnioski o restrukturyzację kredytów 
zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Banku, analizuje sytuacje ekonomiczno-finansową, 
ocenia zdolność i wiarygodność kredytową oraz ocenia ryzyko kredytowe, ocenia proponowane 
zabezpieczenia kredytów, określa podstawę tworzenia rezerw celowych, ustala powiązania 
i łączne zaangażowanie Banku wobec Klienta i podmiotów z nim powiązanych, identyfikuje 
odstępstwa od regulacji wewnętrznych Banku, przygotowuje projekty decyzji kredytowych, 
gwarancji, poręczeń, restrukturyzacji kredytów oraz projektów decyzji dotyczących zmian tych 
decyzji, określa poziom decyzyjny wymagany dla wnioskowanej transakcji; 

 Biuro Decyzji Kredytowych: podejmuje decyzje kredytowe w ramach kompetencji 
przyznanych przez Zarząd, weryfikuje dokumentację kredytową pod względem kompletności 
i wiarygodności przekazanej do podjęcia decyzji kredytowej, weryfikuje warunki transakcji 
kredytowej przekazanej do podjęcia decyzji kredytowej z obowiązującymi w Banku 
regulacjami; 

 Biuro Monitorowania Kredytów: dokonuje przeglądu i klasyfikacji ekspozycji kredytowych 
do poszczególnych kategorii ryzyka, zgodnie z odrębnymi regulacjami obowiązującymi 
w Banku, kontroluje poprawność prowadzenia przez Oddziały Banku rejestru zabezpieczeń 
ekspozycji kredytowych i aktualizacji danych o zabezpieczeniach, monitoruje tworzenie, 
aktualizację i rozwiązywanie odpisów aktualizujących należności związane z ekspozycjami 
kredytowymi, monitoruje poziom utworzonych rezerw celowych dla ekspozycji kredytowych, 
opiniuje metodyki oceny zdolności kredytowej; 

 Zespół ds. weryfikacji wartości zabezpieczeń: dokonuje niezależnej weryfikacji wartości 
zabezpieczenia ekspozycji kredytowych na wszystkich etapach tj. analizy zabezpieczenia przy 
ocenie wniosku kredytowego, procesie monitorowania, a także w procesie windykacyjnym 
zgodnie zapisami regulacji wewnętrznych. 

 Biuro Windykacji Wierzytelności: odpowiada za prawidłowe prowadzenie windykacji, 
monitorowanie ekspozycji kredytowych znajdujących się w jego administracji oraz za 
prawidłowość tworzonych rezerw celowych w tym zakresie, przekazuje Zarządowi Banku 
informacje o efektach działań windykacyjnych; 

 Zespół ds. zaległości kredytowych: prowadzi „miękką windykację”, analizuje zaległości 
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kredytowe, monitoruje klientów w stosunku do których została wysłana korespondencja, 
wypowiada umowy kredytowe klientom, monitoruje spłaty obsługiwanych klientów; 

 Dyrektorzy Oddziałów: podejmują decyzje kredytowych zgodne z otrzymanymi 
pełnomocnictwami, są odpowiedzialni za prawidłową realizację decyzji kredytowych, 
prawidłowe ustanowienie zabezpieczeń kredytowych, posiadają znajomość zasad zarządzania 
poszczególnymi ryzykami w działalności Banku, określonych w regulacjach wewnętrznych 
z tego zakresu, oraz sprawują nadzór nad wykonywaniem obowiązków z nich wynikających; 

 Pozostali pracownicy uczestniczący w procesie kredytowym: mają obowiązek 
przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem kredytowym obowiązujących w Banku w formie 
wewnętrznych strategii, polityk, instrukcji, regulaminów i metodyk, uczestnictwa 
w postępowaniu wyjaśniającym przyczyny wystąpienia zdarzeń generujących ryzyko 
kredytowe oraz raportowanie tych zdarzeń. 
 

Opis systemów identyfikacji, pomiaru i raportowania ryzyka 
Identyfikacja i pomiar ryzyka kredytowego w Banku odbywa się na etapie zarządzania ryzykiem 
zarówno w odniesieniu do pojedynczej transakcji jak i do całego portfela kredytowego. Zarządzanie 
ryzykiem kredytowym w odniesieniu do pojedynczej transakcji kredytowej obejmuje: stosowanie 
regulacji produktowych, dotyczących udzielenia kredytów lub innych produktów obarczonych 
ryzykiem kredytowym, stosowanie metodyki oceny zdolności kredytowej i wiarygodności 
kredytowej, metodyki oceny kredytowej spółek celowych (w tym ocenę projektów inwestycyjnych 
oraz ocenę efektywności przedsięwzięcia), bieżący monitoring, przegląd ekspozycji kredytowych 
i tworzenie rezerw celowych, windykację i nadzór nad kredytami zagrożonymi, kontrolę procesu 
kredytowego w odniesieniu do transakcji zawartych z kredytobiorcą. Zakres przedmiotowy 
identyfikacji i pomiaru ryzyka kredytowego w odniesieniu do łącznego zaangażowania kredytowego 
obejmuje: analizę wykorzystania przyjętych limitów wewnętrznych, pomiar i ocenę jakości 
ekspozycji kredytowych, ocenę poziomu i adekwatności rezerw oraz identyfikację czynników 
ryzyka, dywersyfikację ryzyka, strukturę i poziom koncentracji ekspozycji kredytowych, analizę 
poziomu pokrycia ekspozycji kredytowych zabezpieczeniami (w tym pomiar LtV i LtV II poprzez 
strukturę przedziałów wartości), ocenę ryzyka kredytowego spółek celowych, analizę poziomu DtI 
dla DEK (w tym udzielonych w oparciu o metody scoringowe/ uproszczone) i EKOF, analizę 
odstępstw (przełamań) od ogólnych warunków kredytowania, informację o efektach współpracy 
z pośrednikami kredytowymi, informację o portfelu kredytów zrestrukturyzowanych, ocenę procesu 
monitorowania ekspozycji kredytowych, analizę wyników działań windykacyjnych, pomiar i analizę 
kwot odzyskanych, pomiar ryzyka modeli zidentyfikowanych w działalności kredytowej (ocenę 
modeli zewnętrznych stosowanych w procesie kalkulacji zdolności kredytowej), ocenę realizacji 
założeń Polityki zarządzania ryzykiem kredytowym (w tym w zakresie dotyczącym podportfeli DEK, 
EKZH i EKFN oraz w zakresie koncentracji kredytowej) i zachowanie apetytu na ryzyko, analizę 
struktury terminowej źródeł finansowania ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości oraz 
zabezpieczonych hipotecznie i analizę płynności długoterminowej, analizę rynku nieruchomości – 
głównie w oparciu o raporty zewnętrzne – AMRONu, NBP, KNF, ZBP, biur nieruchomości i portali 
nieruchomościowych, analizy otoczenia gospodarczego w celu oszacowania wpływu na 
zidentyfikowane obszary i poziom ryzyka koncentracji, testy warunków skrajnych ekspozycji 
kredytowych. 

Raportowanie ryzyka kredytowego odbywa się, w ramach systemu informacji zarządczej, w cyklach 
miesięcznych lub kwartalnych do Zarządu Banku i cyklach kwartalnych do Rady Nadzorczej. Pewne 
typy raportów wykonywane są z półroczną (realizacja Polityki) i roczną częstotliwością (testy 
warunków skrajnych, analiza struktury terminowej źródeł finansowania ekspozycji kredytowych 
finansujących nieruchomości oraz zabezpieczonych hipotecznie, analizy otoczenia gospodarczego 
w celu oszacowania wpływu na zidentyfikowane obszary i poziom ryzyka koncentracji). 
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Profil i akceptowalny poziom ryzyka kredytowego 
Występujące w Banku ryzyko kredytowe wynikało ze standardowych produktów kredytowych. Bank 
nie oferuje klientom kredytów walutowych. Udział kredytów w sumie bilansowej netto wyniósł na 
dzień 31.12.2018 r. 48,82%.  
W trakcie 2018 r. nastąpił spadek kredytów zagrożonych. Wskaźnik jakości wyniósł na dzień 
31.12.2018 r. 13,66%, jednocześnie poziom wyrezerwowania wzrósł do 31,20% (wg definicji 
FINREP). 
Istotne portfele kredytów to ekspozycje zabezpieczone hipotecznie (udział w kredytach ogółem: 
73,58%) i ekspozycje detaliczne (udział w kredytach ogółem: 12,93%). Dla tych portfeli w trakcie 
roku 2018 r. wystąpiło przekroczenie obowiązującego w Banku poziomu apetytu na ryzyko 
wyrażonego w postaci limitów jakości (na dzień 31.12.2018 r. jakość portfela ekspozycji 
zabezpieczonych hipotecznie wyniosła 16,16% a jakość ekspozycji detalicznych 9,98%). Poziom 
zabezpieczenia portfela kredytów zarejestrowanymi pomniejszeniami podstawy tworzenia rezerw 
celowych wyniósł na 31.12.2018 r. 54,80%. 
Największe zaangażowanie wobec grupy podmiotów powiązanych w ramach sektora niefinansowego 
(zgodnie art. 395 ust.1 CRR) wyniosło na dzień 31.12.2018 r. 14,30% uznanego kapitału. 
W pozostałym istotnym zakresie obowiązywały w Banku (i były przestrzegane) limity apetytu na 
ryzyko dla maksymalnego poziomu LtV zgodnego z Rekomendacją S KNF, limit apetytu na ryzyko 
dla maksymalnego wskaźnika DtI w wysokości 65% oraz limit maksymalnego okresu kredytowania 
(z wyjątkiem limitu maksymalnego okresu kredytowania ekspozycji kredytowych osób fizycznych 
zabezpieczanych na nieruchomości mieszkalnej z wyceną rzeczoznawcy majątkowego wynoszącego 
25 lat) wynoszący 20 lat. 

 
 
2.1. Zarządzanie ryzykiem koncentracji  

 
Podstawowe informacje i cele zarządzania ryzykiem  
Bank definiuje ryzyko koncentracji jako zagrożenie wynikające z nadmiernych koncentracji z tytułu 
ekspozycji wobec poszczególnych klientów, grup powiązanych klientów, klientów działających 
w tym samym sektorze gospodarki, regionie geograficznym, prowadzących tę samą działalność lub 
dokonujących obrotu tymi samymi towarami, podmiotów należących do grupy kapitałowej Banku, 
ekspozycji denominowanych w tej samej walucie lub indeksowanych do tej samej waluty, z tytułu 
stosowanych technik ograniczenia ryzyka kredytowego oraz dużych pośrednich ekspozycji 
kredytowych, takich jak pojedynczy wystawca zabezpieczenia, charakteryzujących się potencjałem 
do generowania strat na tyle dużych, by zagrozić kondycji finansowej Banku lub zdolności do 
prowadzenia podstawowej działalności lub doprowadzić do istotnej zmiany profilu ryzyka Banku. 

Bank zarządza ryzykiem koncentracji kredytowej, instrumentów finansowych, zaangażowań 
kapitałowych. Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem koncentracji jest utrzymywanie 
stabilnego i zrównoważonego pod względem jakości i ilości portfela aktywów, równocześnie 
cechującego się wysoką dochodowością pozwalającą zrealizować planowany wynik finansowy 
Banku.  
Cel ten jest realizowany poprzez: 

a) dywersyfikację struktury przedmiotowej i podmiotowej aktywów, m.in. poprzez wewnętrzne 
limity koncentracji zgodne z apetytem na ryzyko oraz postanowieniami Rekomendacji C 
Komisji Nadzoru Finansowego, 

b) monitorowanie aktywów w celu wczesnej identyfikacji zagrożeń wynikających z nadmiernych 
zaangażowań (skutkujących potencjalnymi stratami lub istotną zmianą profilu ryzyka Banku) 
oraz wprowadzanie stosownych ograniczeń ryzyka. 
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Rozwiązania organizacyjne 
Do monitorowania ustalonych limitów zaangażowań jest zobowiązane Biuro Zarządzania Ryzykiem 
Kredytowym i Kapitałowym i Zespół Skarbu w zakresie koncentracji w sektorze finansowym. 
W proces zostali włączeni pracownicy kredytowi mający za zadanie stosowanie się do wewnętrznych 
procedur identyfikacji koncentracji i ewidencji podmiotów w systemie informatycznym. 
 
Opis systemów identyfikacji, pomiaru i raportowania ryzyka  
System identyfikacji, pomiaru i raportowania ryzyka koncentracji jest częścią systemu zarządzania 
aktywami. Proces jest zgodny z wymaganiami regulacji zewnętrznych i w zasadniczej części jest 
oparty o rozwiązania informatyczne implementowane na potrzeby sprawozdawczości obowiązkowej. 
Raportowanie odbywa się w ramach systemu informacji zarządczej, zasadniczo w cyklach 
miesięcznych dla Zarządu Banku i cyklach kwartalnych dla Rady Nadzorczej. 
 

 
2.2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie 
(EKZH) 

 
Podstawowe informacje i cele zarządzania ryzykiem  
Podstawowym celem zarządzania ryzykiem tego obszaru jest zapewnienie bezpiecznej i efektywnej 
działalności Banku w obszarze ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości i ekspozycji 
kredytowych zabezpieczonych hipotecznie w długoterminowej perspektywie. 
 
Rozwiązania organizacyjne 
Zarządzanie ryzykiem kredytowym ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie odbywa się w ramach 
struktury organizacyjnej przewidzianej dla zarządzania ryzykiem kredytowym. 
 
Opis systemów identyfikacji, pomiaru i raportowania ryzyka  
System identyfikacji, pomiaru i raportowania ryzyka ekspozycji kredytowych zabezpieczonych 
hipotecznie jest częścią systemu zarządzania ryzykiem kredytowym. Proces jest zgodny 
z wymaganiami Rekomendacji S KNF. 

Identyfikacja i pomiar ryzyka odbywa się na etapie zarządzania ryzykiem zarówno w odniesieniu do 
pojedynczej transakcji jak i do całego portfela kredytowego.  
Zakres przedmiotowy identyfikacji i pomiaru ryzyka ekspozycji kredytowych zabezpieczonych 
hipotecznie w odniesieniu do łącznego zaangażowania kredytowego obejmuje: jakość ekspozycji 
kredytowych, poziom i adekwatność rezerw, wykorzystanie i przestrzeganie przyjętych limitów, 
wyniki procesu monitorowania ekspozycji, wyniki działań windykacyjnych, poziom pokrycia 
ekspozycji kredytowych zabezpieczeniami (w szczególności hipotecznymi), w tym strukturę 
przedziałów wartości LtV, realizację założeń Polityki i zachowanie apetytu na ryzyko, analizę 
struktury terminowej źródeł finansowania ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości oraz 
zabezpieczonych hipotecznie i analiza płynności długoterminowej analizę rynku nieruchomości – 
w oparciu o raporty NBP, KNF, AMRON, ZBP. 

Raportowanie ryzyka ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie odbywa się, w ramach systemu 
informacji zarządczej, zasadniczo w cyklach miesięcznych lub kwartalnych do Zarządu Banku 
i cyklach kwartalnych do Rady Nadzorczej. Pewne typy raportów wykonywane są z półroczną 
(realizacja polityki) lub roczną częstotliwością (testy warunków skrajnych, analizy źródeł 
długoterminowego finansowania). 
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2.3. Zarządzanie ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych 

Podstawowe informacje i cele zarządzania ryzykiem  
Podstawowym celem zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych jest zapewnienie 
bezpiecznej i efektywnej działalności Banku w tym obszarze w długoterminowej perspektywie, 
z uwzględnieniem wrażliwości na zmiany warunków otoczenia oraz oddziaływania na poziom 
ryzyka, poprzez właściwy dobór transakcji i klientów.  
 
Rozwiązania organizacyjne 
Zarządzanie ryzykiem kredytowym ekspozycji detalicznych odbywa się w ramach struktury 
organizacyjnej przewidzianej dla zarządzania ryzykiem kredytowym. 
 
Opis systemów identyfikacji, pomiaru i raportowania ryzyka 
System identyfikacji, pomiaru i raportowania ryzyka detalicznych ekspozycji kredytowych jest 
częścią systemu zarządzania ryzykiem kredytowym. Proces jest zgodny z wymaganiami 
Rekomendacji T KNF. 

Identyfikacja i pomiar ryzyka odbywa się na etapie zarządzania ryzykiem zarówno w odniesieniu do 
pojedynczej transakcji jak i do całego portfela kredytowego.  

Zakres przedmiotowy identyfikacji i pomiaru ryzyka detalicznych ekspozycji kredytowych 
w odniesieniu do łącznego zaangażowania kredytowego obejmuje: jakość ekspozycji kredytowych, 
poziom i adekwatność rezerw, wykorzystanie i przestrzeganie przyjętych limitów, wyniki działań 
windykacyjnych, realizację założeń Polityki i zachowanie apetytu na ryzyko, pomiar ryzyka modeli 
zidentyfikowanych w działalności kredytowej (ocenę modeli zewnętrznych stosowanych w procesie 
kalkulacji zdolności kredytowej). 

Raportowanie ryzyka detalicznych ekspozycji kredytowych odbywa się, w ramach systemu 
informacji zarządczej, zasadniczo w cyklach miesięcznych lub kwartalnych do Zarządu Banku 
i cyklach kwartalnych do Rady Nadzorczej. Pewne typy raportów wykonywane są z półroczną 
(realizacja polityki) lub roczną częstotliwością (testy warunków skrajnych, analizy wyznaczające 
maksymalny stosowany w Banku poziom wskaźnika DtI). 
 
 
 2.4. Zarządzanie ryzykiem rezydualnym 

Podstawowe informacje i cele zarządzania ryzykiem  
Celem zarządzania ryzykiem rezydualnym w Banku jest zapewnienie skuteczności technik 
ograniczenia ryzyka kredytowego oraz eliminowanie ryzyka związanego ze stosowaniem 
zabezpieczeń kredytowych (w tym ryzyka braku zgodności i ryzyka koncentracji) oraz 
monitorowanie jego potencjalnego wpływu na ogólny profil ryzyka Banku. 
 
Rozwiązania organizacyjne 
Zarządzanie ryzykiem rezydualnym odbywa się w ramach struktury organizacyjnej przewidzianej dla 
zarządzania ryzykiem kredytowym, nadzór nad ryzykiem rezydualnym sprawuje Wiceprezes 
Zarządu Pionu Ryzyka. 

W procesie zarządzania ryzykiem rezydualnym poza organami i komórkami wskazanymi w punkcie 
1, uczestniczą następujące komórki organizacyjne: 
 Biuro Windykacji Wierzytelności: monitoruje ekspozycje klasyfikowane do kategorii 

stracone, w tym efektywność prowadzonych działań windykacyjnych oceniając skuteczność 
stosowanych technik redukcji ryzyka kredytowego, 
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 Biuro Produktów Kredytowych: opracowuje projekty regulacji wewnętrznych banku 
w zakresie produktów kredytowych i zabezpieczeń, 

 Biuro Weryfikacji Kredytowych: weryfikuje dokumentację kredytową pod kątem 
kompletności, poprawności, wiarygodności i oceny ryzyka kredytowego w odniesieniu do 
wniosków podlegających weryfikacji przez Biuro, weryfikuje ocenę zdolności kredytowej oraz 
proponowanych zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi regulacjami w Banku w odniesieniu 
do wniosków podlegających weryfikacji przez Biuro, 

 Biuro Analityków Kredytowych: weryfikuje dokumentację kredytową przekazaną przez 
Oddziały pod kątem kompletności, poprawności i wiarygodności, opracowuje wnioski 
kredytowe, wnioski o udzielenie gwarancji, poręczeń, wnioski o restrukturyzację kredytów 
zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Banku, analizuje sytuację ekonomiczno-finansową, 
ocenia zdolność i wiarygodność kredytową oraz ocenia ryzyko kredytowe, ocenia proponowane 
zabezpieczenia kredytów, 

 Biuro Decyzji Kredytowych: podejmuje decyzje kredytowe w ramach kompetencji 
przyznanych przez Zarząd, weryfikuje dokumentację kredytową pod względem kompletności 
i wiarygodności przekazanej do podjęcia decyzji kredytowej, weryfikuje warunki transakcji 
kredytowej przekazanej do podjęcia decyzji kredytowej z obowiązującymi w Banku 
regulacjami, 

 Biuro Monitorowania Kredytów: nadzoruje prawidłowość tworzenia rezerw celowych dla 
ekspozycji kredytowych, w tym prawidłowość stosowania technik redukcji ryzyka 
kredytowego, 

 Zespół ds. weryfikacji wartości zabezpieczeń: dokonuje niezależnej weryfikacji wartości 
zabezpieczenia ekspozycji kredytowych na wszystkich etapach tj. analizy zabezpieczenia przy 
ocenie wniosku kredytowego, procesie monitorowania, a także w procesie windykacyjnym 
zgodnie z zapisami regulacji wewnętrznych, 

 Główny Księgowy Banku: odpowiada za prawidłowość i poprawność zapisów księgowych 
w obszarze ryzyka kredytowego i rezydualnego, 

 Zespół sprawozdawczości: przekazuje informacje sporządzane w ramach sprawozdawczości 
obligatoryjnej w tym COREP, 

 Dyrektorzy Oddziałów: podejmują decyzje kredytowe zgodne z otrzymanymi 
pełnomocnictwami, są odpowiedzialni za prawidłową realizację decyzji kredytowych, 
prawidłowe ustanowienie zabezpieczeń kredytowych, sprawują - w podległym Oddziale – 
funkcję kontroli zgodnie z wymaganiami obowiązujących uregulowań w tym zakresie, 

 Pozostali pracownicy uczestniczący w procesie kredytowym: są odpowiedzialni za 
przestrzeganie procedur wewnętrznych Banku, związanych z ustanawianiem, monitorowaniem 
zabezpieczeń oraz rejestrację zdarzeń operacyjnych i przypadków ryzyka braku zgodności 
w systemie zgodnie z obowiązującymi w Banku procedurami wewnętrznymi. 

 
Opis systemów identyfikacji, pomiaru i raportowania ryzyka  
System identyfikacji, pomiaru i raportowania ryzyka rezydualnego wykorzystuje dane gromadzone 
w ramach systemu zarządzania ryzykiem kredytowym. 
Zarządzanie ryzykiem rezydualnym odbywa się w dwóch obszarach: w zakresie pojedynczej 
zabezpieczonej ekspozycji kredytowej, w odniesieniu do portfela ekspozycji kredytowych. 
W zakresie pojedynczej zabezpieczonej ekspozycji kredytowej Bank zgodnie z regulacjami 
wewnętrznymi: 
1) ocenia jakość i wartość przyjmowanych zabezpieczeń przed udzieleniem kredytu (w tym 

wskaźniki LtV i LtV II),  
2) w celu ograniczania ryzyka wyceny oraz ryzyka związanego z zakończeniem ochrony przed 

ryzykiem kredytowym, monitorowaniu poddawana jest jakość i wartość rynkowa zabezpieczeń 
(w tym wskaźniki LtV i LtV II) w trakcie trwania umowy kredytowej. 
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W odniesieniu do portfela ekspozycji kredytowych Bank monitoruje, na zasadach określonych 
w regulacjach wewnętrznych: wskaźnik LtV dla portfela kredytów i jego istotnych składowych, 
wskaźnik LtV II dla portfela kredytów i jego istotnych składowych, wskaźniki koncentracji z tytułu 
jednego rodzaju zabezpieczenia oraz efekt zastosowania technik ograniczania ryzyka kredytowego 
(głównie wielkość pomniejszeń podstawy tworzenia rezerw celowych). 

Raportowanie w sprawie ryzyka rezydualnego do Zarządu i Rady Nadzorczej odbywa się w cyklach 
półrocznych. Za opracowanie raportów odpowiedzialne jest Biuro Zarządzania Ryzykiem 
Kredytowym i Kapitałowym. Przyjęty przez Zarząd raport dotyczący poziomu ryzyka rezydualnego 
przekazywany jest pozostałym komórkom organizacyjnym Banku określonym w regulacjach 
wewnętrznych. 
 
 
3. Ryzyko płynności i finansowania 
 
Podstawowe informacje i cele zarządzania ryzykiem  
Ryzyko płynności i finansowania to zagrożenie utraty zdolności do finansowania aktywów 
i terminowego wykonywania zobowiązań w toku normalnej działalności Banku lub w innych 
warunkach, które można przewidzieć, powodujące konieczność poniesienia nieakceptowalnych strat. 
Głównym celem zarządzania płynnością w Banku jest zapewnienie zdolności do zachowania 
płynności płatniczej, utrzymanie bezpiecznego poziomu wszystkich limitów i wskaźników 
płynnościowych oraz dążenie do wzrostu stabilnych źródeł finansowania. Stabilność pozyskiwanych 
środków i systematyczny wzrost kwoty osadu na depozytach są szczególnie istotne dla finansowania 
długoterminowych należności Banku.  
Realizując przyjęte cele w zakresie zarządzania ryzykiem płynności i finansowania Bank kierował 
się zasadą utrzymywania pożądanego poziomu aktywów płynnych pozwalającego na regulowanie 
krótko- i średnioterminowych potrzeb płynnościowych Banku, lokowania nadwyżek środków 
finansowych w bezpieczne instrumenty finansowe. Poprzez zachowanie odpowiedniej struktury 
bilansu oraz utrzymanie właściwego poziomu zobowiązań pozabilansowych Bank zapewniał 
niezbędny poziom środków finansowych potrzebnych do wywiązywania się z bieżących oraz 
przyszłych (również potencjalnych) zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru 
prowadzonej działalności oraz potrzeb mogących się pojawić w wyniku zmian otoczenia rynkowego.  

 
Rozwiązania organizacyjne  
W procesie zarządzania ryzykiem płynności i finansowania w Krakowskim Banku Spółdzielczym, 
poza organami i komórkami organizacyjnymi wskazanymi w punkcie 1 zał. nr 1 do niniejszej 
informacji, uczestniczą również: 
 Wiceprezes Zarządu Pionu Ekonomiczno – Finansowego pełni rolę szczególnej funkcji 

zarządzania płynnością zgodnie z art. 8 ust. 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 
61/2015, posiada faktyczną kontrolę operacyjną w celu spieniężenia posiadanych przez Bank 
aktywów płynnych (środków stanowiących zabezpieczenie przed utratą płynności – zgodnie z art. 
6 w/w Rozporządzenia), 

 Zespół Skarbu wykonuje bezpośrednie, bieżące zadania związane z zapewnieniem płynności 
złotowej Banku poprzez zarządzanie środkami finansowymi w horyzoncie płynności 
śróddziennej, krótko-, średnio- i długoterminowej. Monitoruje i prognozuje płynność śróddzienną 
Banku oraz analizuje przepływy i głównych czynników wpływających na jej wielkość. 

 Biuro Obsługi Dewizowej wykonuje bezpośrednie, bieżące zadania związane z zapewnieniem 
płynności walutowej Banku poprzez zarządzanie środkami finansowymi w horyzoncie płynności 
śróddziennej i krótkoterminowej.  
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Role i zadania wykonywane przez pozostałe komórki organizacyjne w ramach obszaru ryzyka 
płynności i finansowania określone są w instrukcjach wewnętrznych Banku odnoszących się do 
ryzyka płynności i finansowania. 
 
Opis systemów identyfikacji, pomiaru i raportowania ryzyka płynności i finansowania  
W celu ograniczania ryzyka płynności i finansowania w Banku obowiązują zasady zarządzania tym 
ryzykiem określone w procedurach wewnętrznych. Za pomiar, kontrolowanie, monitorowanie 
i raportowanie ekspozycji Banku na ryzyko płynności i finansowania odpowiada Biuro Zarządzania 
Ryzykiem Finansowym i Operacyjnym.  
Przygotowywane raporty, analizy i prognozy dotyczące ryzyka płynności i finansowania zawierają 
informacje o wielkości ekspozycji na ryzyko płynności i finansowania oraz informacje na temat 
kształtowania się limitów i wskaźników oraz poziomu tego ryzyka. Wewnętrzna sprawozdawczość 
w zakresie płynności sporządzana jest w trybie dziennym, tygodniowym, miesięcznym oraz 
kwartalnym. 

W Banku dla każdego dnia roboczego wykonywana jest kalkulacja nadzorczych miar płynności, 
wskaźnika LCR, a w okresach tygodniowych sporządzane jest zestawienie nadzorczych miar 
płynności oraz poziomu wskaźnika LCR za okres ostatnich 5 dni roboczych stanowiące składową 
tygodniowej informacji zarządczej. Na potrzeby monitorowania i zarządzania płynnością 
sporządzane są również testy warunków skrajnych dla przepływów pieniężnych, prognozy 
przepływów pieniężnych dla płynności śróddziennej, krótkoterminowej oraz średnioterminowej 
Banku oraz analizy głównych czynników wpływających na jej wielkość.  

W okresach miesięcznych w Banku przeprowadza się całościową ocenę ryzyka płynności 
i finansowania poprzez pomiar i monitorowanie płynności krótko -, średnio – i długoterminowej 
wykorzystując analizy: 
 zestawienia luki płynności, 
 zestawienia przepływów pieniężnych 
 nadzorczych miar płynności oraz poziomu wskaźników LCR i NSFR, 
 systemu limitów ostrożnościowych i wskaźników płynności, 
 osadu na wkładach dla depozytów bieżących i terminowych, 
 osadu na zobowiązaniach pozabilansowych, 
 koncentracji płynności, 
 kosztu płynności, 
 nadwyżki wysokiej jakości aktywów nieobciążonych, 
 zrywalności i odnawialności depozytów/depozytów elektronicznych oraz wcześniejszych spłat 

kredytów, 
 czynników stanowiących oznaki zagrożenia płynności finansowej Banku w ramach „Planu 

awaryjnego na wypadek zachwiania płynności finansowej w Krakowskim Banku 
Spółdzielczym”, 

 wyników comiesięcznych testów warunków skrajnych polegających na testowaniu scenariuszy 
możliwego rozwoju sytuacji kryzysu płynności, 

 płynności długoterminowej, w szczególności w przypadkach znacznego zaangażowania 
w długoterminowe finansowanie rynku nieruchomości lub dużych projektów, 

 wyników corocznych testów warunków skrajnych. 

Analiza płynności długoterminowej wykonywana jest w okresach rocznych.  

Odbiorcami w/w raportów jest Zarząd oraz Rada Nadzorcza Banku i pozostali uczestnicy procesu 
zarządzania ryzykiem płynności i finansowania, zgodnie z podziałem wskazanym w „Instrukcji 
sporządzania informacji zarządczej w Krakowskim Banku Spółdzielczym”.  
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Monitorowane przez Biuro Zarządzania Ryzykiem Finansowym i Operacyjnym wskaźniki płynności 
pełnią rolę uzupełniającą do przyjętego systemu limitów i stanowią dodatkowy niezależny system 
ostrzegania przed nieplanowanymi zmianami struktury bilansu wpływającymi pośrednio na 
pogorszenie poziomu wykorzystania przyjętych limitów. 

Szacowanie urealnionych przepływów pieniężnych (zestawienie luki płynności) realizowane jest 
ostrożnościową techniką uwzględniającą założenia dotyczące: 

a) zrywalności depozytów, 
b) odnawialności depozytów,  
c) współczynnika jakości kredytów,  
d) wcześniejszych (przedterminowych) spłat kredytów.  

 
Profil i akceptowalny poziom ryzyka płynności i finansowania  
Podstawowym źródłem finansowania działalności Banku jest baza depozytowa, głównie środki 
pozyskiwane od sektora niefinansowego, a nadwyżki środków finansowych Bank lokuje głównie 
w bezpieczne, dłużne instrumenty skarbowe, instrumenty Banku Centralnego oraz lokaty terminowe 
w innych bankach. 
Bank monitoruje ryzyko koncentracji płynności, które stanowi jedno ze źródeł ryzyka płynności 
i finansowania. Bank monitoruje poziom uzależnienia od źródeł finansowania, w tym celu 
wyznaczany jest wskaźnik stanowiący stosunek dużych depozytów do wartości bazy depozytowej. 
Wskaźnik koncentracji dużych depozytów wyniósł 7,27% bazy depozytowej - poniżej przyjętego 
poziomu maksymalnego tj. 11%. 
W okresie całego 2018 roku Bank utrzymywał nadwyżkę nieobciążonych, wysokiej jakości aktywów 
płynnych, jako zabezpieczenie na wypadek zrealizowania się scenariuszy warunków skrajnych 
płynności. W skład wysokiej jakości nieobciążonych aktywów płynnych wchodziły pozycje 
uznawane jako zabezpieczenie przez NBP papiery wartościowe (tj. bony pieniężne NBP oraz 
obligacje skarbowe). Według stanu na 31.12.2018 r. aktywa płynne stanowiące nadwyżkę płynności 
wyniosły 841 210 tys. zł.  
 
Kontraktowa luka płynności wg stanu na 31.12.2018 r. (w tys. zł): 

Pozycja a’vista 1-7D 7D-1M 1-3M 3-6M 6-12M 1-3Y 3-5Y > 5Y RAZEM 

Aktywa razem 307 478 431 960 29 393 58 953 80 392 173 637 542 034 293 083 1 114 083 3 031 013 

Zobowiązania 
pozabilansowe 

otrzymane 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pasywa razem 1 270 067 116 696 337 234 516 928 394 390 74 516 40 529 59 492 221 161 3 031 013 

Zobowiązania 
pozabilansowe 

udzielone 
19 185 766 3 452 8 461 19 750 22 704 45 835 3 575 25 711 149 439 

Luka -981 774 314 498 -311 293 -466 436 -333 748 76 417 455 670 230 016 867 211  

Luka 
skumulowana 

-981 774 -667 276 -978 569 - 1 445 005 - 1 778 336 - 1 702 336 - 1 246 666 - 1 016 650 -149 439  

Wskaźnik luki 0,24 3,68 0,09 0,11 0,19 1,79 6,28 4,65 4,51  

Wskaźnik luki 
skumulowanej 

0,24 0,53 0,44 0,36 0,34 0,39 0,57 0,65 0,95  

 

Urealniona luka płynności wg stanu na 31.12.2018 r. (w tys. zł): 

Pozycja a’vista 1-7D 7D-1M 1-3M 3-6M 6-12M 1-3Y 3-5Y > 5Y RAZEM 

Aktywa razem 243 621 1 221 873 38 179 53 007 66 820 136 700 473 450 224 727 572 636 3 031 013 
Zobowiązania 
pozabilansowe 

otrzymane 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pasywa razem 357 623 5 230 25 115 31 928 51 462 98 759 363 752 390 847 1 706 297 3 031 013 
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Zobowiązania 
pozabilansowe 

udzielone 
70 146 696 241 1 551 2 770 1 719 3 654 2 695 65 967 149 439 

Luka - 184 148 1 215 947 12 823 19 528 12 588 36 222 106 044 -168 815 -1 199 628  
Luka 

skumulowana 
- 184 148 1 031 799 1 044 622 1 064 150 1 076 738 1 112 960 1 219 004 1 050 189 -149 439  

Wskaźnik luki 0,57 206,19 1,51 1,58 1,23 1,36 1,29 0,57 0,32  
Wskaźnik luki 
skumulowanej 

0,57 3,38 3,28 3,16 2,97 2,72 2,20 1,75 0,95  

 
Utrzymywana przez Bank nadwyżka płynności kontrolowana jest za pomocą wskaźników 
zabezpieczenia płynności, opisujących relację aktywów płynnych do sumy bilansowej netto oraz 
aktywów płynnych pomniejszonych o depozyty na hurtowym rynku finansowym do bazy 
depozytowej. Według stanu na 31.12.2018 r. w/w wskaźniki osiągnęły wysokie, bezpieczny poziomy 
odpowiednio: 41,84% oraz 47,28%. Poziom aktywów płynnych oraz nadwyżki płynności 
utrzymywanej w celu pokrycia nagłego zwiększenia zapotrzebowania na płynność w krótkim 
horyzoncie czasowych kształtowała się w 2018 roku na poziomie adekwatnym w stosunku do 
rozmiarów prowadzonej przez Bank działalności. W Banku funkcjonuje Plan awaryjny na wypadek 
zachwiania płynności finansowej, który określa zasady monitorowania czynników stanowiących 
oznaki zagrożenia płynności, oceny zdolności do zaspokajania potrzeb płynnościowych w przypadku 
zaistnienia niekorzystnych wydarzeń, jak również tryb postepowania mający na celu utrzymanie 
płynności Banku w sytuacjach zagrożenia płynności oraz w sytuacjach kryzysowych. Funkcjonujący 
w Banku Plan awaryjny na wypadek zachwiania płynności finansowej jest zintegrowany z ciągłym 
procesem analizy ryzyka płynności w Banku, a także z założeniami oraz rezultatami testów 
warunków skrajnych. W 2018 r. nie wystąpiły czynniki warunkujące wprowadzenie Planu 
awaryjnego na wypadek zachwiania płynności finansowej Banku. 
Przeprowadzone testy warunków skrajnych w ramach zarządzania płynnością finansową Banku 
wykazały, że najbardziej niekorzystny wpływ na płynność Banku może mieć odpływ depozytów 
stanowiących stabilne źródło finansowania.  

Górną granicę akceptowalnego w Banku poziomu ryzyka płynności i finansowania, z którego wynika 
tolerancja ryzyka płynności i finansowania do którego dostosowany jest system limitów 
ostrożnościowych stanowią: wskaźnik pokrycia płynności LCR, wskaźnik stabilnego finansowania 
NSFR, nadzorcze miary płynności długoterminowej M3 oraz M4 - wyznaczane na zasadach 
i w wysokościach wskazanych w Uchwale Nr 386/2008 KNF. 

W 2018 roku Bank prowadził swoją działalność w ramach przyjętego apetytu na ryzyko 
przestrzegając postanowień uchwały KNF nr 386/2008 oraz zapisów Rozporządzenia 575/2013 
z dnia 26.06.2013 r. Przyjęte w Banku limity płynności krótkoterminowej oraz ogólne limity 
ostrożnościowe w zakresie ryzyka płynności i finansowania w trakcie całego 2018 r. zostały 
zachowane.   

Nadzorcze normy płynności wg stanu na 31.12.2018 r. (w tys. zł)  

Normy płynności 
Akceptowalny 

poziom 
Wartość 

M1 Luka płynności krótkoterminowej (tys. zł) minimum 0,00 1 040 090  

M2 Współczynnik płynności krótkoterminowej minimum 1,00 4,23 

M3 Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi minimum 1,00 2,50 

M4 Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej 
płynności funduszami własnymi i środkami obcymi stabilnymi 

minimum 1,00 
1,81 

LCR Wskaźnik pokrycia wypływów netto  minimum 100% 322 % 

NSFR Wskaźnik stabilnego finansowania  minimum 100% 178 % 
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4. Ryzyko stopy procentowej  
 
Podstawowe informacje i cele zarządzania ryzykiem  
Ryzyko stopy procentowej to ryzyko strat wynikających z niekorzystnych zmian stóp procentowych, 
które prowadzą do spadku przychodów odsetkowych, wzrostu kosztów odsetkowych lub 
zmniejszenia wartości bieżącej netto pozycji wrażliwych na zmiany stóp procentowych. 
Bank analizuje cztery podstawowe źródła ryzyka stopy procentowej: 
1) ryzyko terminów przeszacowania – ryzyko niedopasowania terminów zmiany oprocentowania 

aktywów wrażliwych i pasywów wrażliwych, z uwzględnieniem pozycji pozabilansowych, 
2) ryzyko bazowe - ryzyko wynikające ze zmian w relacjach między krzywymi dochodowości, 

które wpływają na ustalenie oprocentowania produktów/ instrumentów znajdujących się w 
portfelu Banku i powodują zmiany relacji pomiędzy oprocentowaniem tych 
produktów/instrumentów, 

3) ryzyko krzywej dochodowości (ryzyko zmiany kształtu krzywej dochodowości) – ryzyko 
zmieniających się relacji między oprocentowaniem dla poszczególnych terminów 
zapadalności/ wymagalności krzywej dochodowości,   

4) ryzyko opcji klienta – ryzyko wynikające z wpisanych w produkty opcji związanych 
z oprocentowaniem, np. prawo klienta do wcześniejszej spłaty należności (kredytu) lub 
wycofania zobowiązań (depozytu). 

Podstawowym celem Banku w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej w 2018 r. była 
minimalizacja negatywnych zmian w zakresie wyniku odsetkowego, na skutek niekorzystnych zmian 
rynkowych stóp procentowych. Celem Banku w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej 
było także identyfikowanie podstawowych zagrożeń wynikających z nierównomiernych reakcji 
pozycji aktywów i pasywów wrażliwych na zmiany stóp procentowych. W konsekwencji Bank dążył 
do kształtowania struktury aktywów i pasywów oraz ich oprocentowania w taki sposób, by uzyskać 
optymalne efekty w zakresie poziomu wyniku odsetkowego wyznaczonego w Planie finansowym na 
rok 2018. 
 
Rozwiązania organizacyjne 
Rozwiązania organizacyjne funkcjonujące w Banku zapewniają niezależność funkcji pomiaru, 
kontrolowania i monitorowania ryzyka od działalności operacyjnej na poziomie Zarządu Banku oraz 
komórek organizacyjnych. Bezpośredni nadzór nad zarządzaniem ryzykiem stopy procentowej 
w Krakowskim Banku Spółdzielczym sprawuje Wiceprezes Zarządu Pionu Ryzyka. 
Poza organami i komórkami organizacyjnymi, których zadania w procesie zarządzania ryzykiem 
stopy procentowej opisane zostały w punkcie 1 zał. nr 1 do niniejszej informacji, w modelu 
zarządzania ryzykiem stopy procentowej uczestniczą również: 
 Biuro Planowania i Analiz Ekonomicznych opracowuje założenia do planów ekonomiczno-

finansowych Banku m.in. dotyczące przewidywanej wielkości wyniku odsetkowego, analizuje 
i proponuje zmiany w taryfach oprocentowania oraz opłat i prowizji, 

 Zespół Skarbu w zakresie prowadzonej działalności skarbowej wykonuje czynności bieżące 
obarczone ryzykiem stopy procentowej, dokonuje transakcji na rynku pieniężnym 
i kapitałowym zgodnie z decyzjami Zarządu, na bieżąco zarządza rachunkami rozliczeniowymi 
Banku, stałe monitorowanie obowiązującego w Banku oprocentowania kredytów i depozytów 
i wnioskowanie o zmiany w tym zakresie, 

 Zespół Księgowości i Rozliczeń dokonuje ewidencji księgowej i rozliczania transakcji, 
kontroluje poprawność sald kont bilansowych i pozabilansowych oraz poprawność i zgodność 
zapisów księgowych z operacjami Banku, współpracuje z Biurem Zarządzania Ryzykiem 
Finansowym i Operacyjnym w zakresie ewidencji księgowej pozycji bilansu mających wpływ 
na procesy zarządzania ryzykiem stopy procentowej. 
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Role i zadania wykonywane przez pozostałe komórki organizacyjne w ramach obszaru ryzyka stopy 
procentowej określają szczegółowe instrukcje wewnętrzne z zakresu ryzyka stopy procentowej. 
 
Opis systemów identyfikacji, pomiaru i raportowania ryzyka 
Biuro Zarządzania Ryzykiem Finansowym i Operacyjnym dokonuje identyfikacji, pomiaru, kontroli, 
monitorowania oraz raportowania o ryzyku stopy procentowej, wykonuje testy warunków skrajnych, 
monitoruje przyjęty poziom apetytu na ryzyko stopy procentowej oraz limity i wartości graniczne dla 
testów warunków skrajnych, sygnalizuje Zarządowi Banku przypadki przekroczeń oraz wyjaśnia 
przyczyny powodujące przekroczenia, opracowuje projekty regulacji wewnętrznych Banku 
obejmujące zasady zarządzania ryzykiem stopy procentowej (w tym propozycji limitów oraz wartości 
granicznych) oraz dokonuje ich weryfikacji, a także ocenia ryzyko stopy procentowej przy wdrażaniu 
nowych produktów bankowych oraz ich monitorowaniu. 

Pomiar ryzyka stopy procentowej oraz sporządzana Informacja zarządcza obejmuje:  
 raport luki terminów przeszacowania stopy procentowej, umożliwiający określenie wielkości 

i charakteru niedopasowania (luki) pozycji aktywów i pasywów wrażliwych na zmianę stopy 
procentowej w poszczególnych terminach przeszacowania oraz wpływu zmian stóp 
procentowych na wynik odsetkowy Banku, 

 raport luki ryzyka bazowego, umożliwiający określenie wielkości i charakteru niedopasowania 
(luki) pozycji aktywów i pasywów wrażliwych w poszczególnych terminach przeszacowania 
w podziale na poszczególne stawki bazowe, od których uzależnione jest oprocentowanie 
produktów/instrumentów finansowych, oraz wpływu zmiany stóp procentowych 
w poszczególnych grupach stawek bazowych na wynik odsetkowy Banku, 

 raport luki ryzyka krzywej dochodowości, umożliwiający określenie wielkości i charakteru 
niedopasowania (luki) pozycji aktywów i pasywów wrażliwych na zmianę stopy procentowej, 
które może przyczynić się do nasilenia efektu niedopasowania terminów przeszacowania, oraz 
wpływu zmiany rynkowych stóp procentowych na wynik odsetkowy Banku, 

 analizę ryzyka opcji, umożliwiającą określenie wielkości oraz skali realizacji przez Klientów 
praw wpisanych w produkty (zerwanie depozytu oraz wcześniejsza spłata kredytu), które może 
przyczynić się do nasilenia efektu niedopasowania terminów przeszacowania,  

 analizę struktury aktywów i pasywów wrażliwych na zmiany stóp procentowych, 
 analizę testów warunków skrajnych przy faktycznej strukturze aktywów i pasywów wrażliwych 

Banku występującej na datę analizy uwzględniającą wynik finansowy Banku oraz wartość 
ekonomiczną Banku, 

 prognozę wielkości wyniku odsetkowego sporządzaną na podstawie raportu luki ryzyka 
bazowego w porównaniu do wielkości planowanego przez Bank wyniku odsetkowego na dany 
rok, 

 prognozę wielkości zmiany wyniku odsetkowego na skutek spadku stóp procentowych w okresie 
trzech miesięcy sporządzaną na podstawie raportu luki ryzyka bazowego.  

Wyniki comiesięcznego pomiaru i monitorowania ryzyka stopy procentowej, obejmującego 
powyższe elementy, przedstawiane są Zarządowi Banku, a w wersji syntetycznej w okresach 
kwartalnych prezentowane Radzie Nadzorczej Banku. Pozostali odbiorcy raportów wskazani są 
w „Instrukcji sporządzania informacji zarządczej w Krakowskim Banku Spółdzielczym”. 
 
Profil i akceptowalny poziom ryzyka stopy procentowej 
Występujące w Banku ryzyko stopy procentowej wynikało ze standardowych produktów 
bilansowych. Bank prowadzi typową działalność banku uniwersalnego o umiarkowanym rozmiarze 
działalności, nie posiada portfela handlowego, nie przeprowadza transakcji pochodnych obarczonych 
ryzykiem stopy procentowej oraz nie oferuje klientom złożonych produktów bilansowych.  
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Dominującym ryzykiem stopy procentowej występującym w Banku pozostawało ryzyko 
przeszacowania aktywów i pasywów oraz ryzyko bazowe. Relacja aktywów do pasywów 
odsetkowych na dzień 31.12.2018 r. kształtowała się na poziomie 98,56%. Aktywa odsetkowe 
oprocentowane są w większości w oparciu o stawkę WIBID/WIBOR, natomiast po stronie pasywnej 
większość pozycji opartych jest o stopę zarządzaną przez Bank. Luka terminów przeszacowania 
ogółem do 1 roku na 31.12.2018 r. wynosiła -369 955 tys. zł (luka ujemna). 
  
Szczegółowe zestawienie aktywów oraz zobowiązań wg terminów przeszacowania wg stanu na 31.12.2018 r. 
(w tys. zł) 

 OGÓŁEM 
do 1 roku 

a’vista 
powyżej  
1 dnia  

do 7 dni 

powyżej  
7 dni  

do 1 m-ca 

powyżej 
1 m-ca 

do 3 m-cy 

powyżej 
3 m-cy 

do 6 m-cy 

powyżej 
6 m-cy  

do 12 m-cy 

powyżej 
roku 

Aktywa 2 403 431 1 336 814 421 922 436 791 719 190 184 17 001 337 892 

Pasywa 2 773 386 134 040 137 529 1 528 430 546 595 387 492 39 300 8 007 

Luka 
przeszacowania 

-369 955 1 202 774 284 394 -1 091 639 -545 877 -197 308 -22 299 329 886 

 
Bank w 2018 r. zakładał utrzymywanie niedopasowania pomiędzy aktywami i pasywami wrażliwymi 
na zmiany stóp procentowych na takim poziomie, aby niekorzystna zmiana wyniku odsetkowego na 
skutek spadku/wzrostu stóp procentowych o 200 punktów bazowych w okresie najbliższych 12 
miesięcy, nie przekroczyła 11% funduszy własnych Banku. W 2018 r. nie nastąpiło przekroczenie 
akceptowalnego poziomu ryzyka stopy procentowej, a potencjalne obniżenie wyniku odsetkowego 
przy symulacji spadku stóp procentowych o 200 pb. na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 7,86%. 

W 2018 r. nie wystąpiło przekroczenie obowiązujących w Banku limitów oraz wartości granicznych 
dla testów warunków skrajnych z obszaru ryzyka stopy procentowej. Niekorzystna zmiana wyniku 
odsetkowego Banku w okresie najbliższych 12 m-cy na skutek zmiany stóp procentowych o +/- 100 
pb. według stanu na 31.12.2018 r. stanowiła 3,43% funduszy własnych, przy limicie ustalonym na 
poziomie 5,50%. Natomiast test warunków skrajnych polegający na analizie wpływu skrajnej zmiany 
stóp procentowych o +/- 200 pb. na wartość ekonomiczną Banku wykazał, że nie nastąpi spadek jej 
wartości o więcej niż 20% funduszy własnych Banku.  
 
 
5. Ryzyko walutowe 
 
Podstawowe informacje i cele zarządzania ryzykiem  
Ryzyko walutowe to ryzyko utraty wartości aktywów, wzrostu poziomu zobowiązań lub zmiany 
wyniku finansowego w rezultacie wrażliwości na zmiany kursów walut.  
W ramach zarządzania ryzykiem walutowym zawierane są transakcje o takiej strukturze i warunkach, 
które w najbardziej efektywny sposób zabezpieczają Bank przed potencjalnymi stratami z tytułu 
zmian kursów walutowych. Bank dąży do utrzymywania maksymalnie zrównoważonej pozycji 
walutowej, zaspokojenia potrzeb klientów w zakresie obsługi dewizowej, stałego zwiększania obrotu 
dewizowego i przychodów z tytułu wymiany walutowej, przy jednoczesnym prowadzeniu 
konserwatywnej polityki w zakresie ryzyka walutowego, nie powodującej przekroczenia 
akceptowalnego poziomu ryzyka walutowego. 
 
Rozwiązania organizacyjne 
Rozwiązania organizacyjne funkcjonujące w Banku zapewniają niezależność funkcji pomiaru, 
kontrolowania i monitorowania ryzyka od działalności operacyjnej na poziomie Zarządu Banku oraz 
komórek i jednostek organizacyjnych. Nadzór nad ryzykiem walutowym w Krakowskim Banku 
Spółdzielczym sprawuje Wiceprezes Zarządu Pionu Ryzyka. Poza organami i komórkami 
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organizacyjnymi, których zadania w procesie zarządzania ryzykiem walutowym opisane zostały 
w punkcie 1 zał. nr 1 do niniejszej informacji, w modelu zarządzania ryzykiem walutowym 
uczestniczą również: 
 Biuro Obsługi Dewizowej – przeprowadza transakcje w obrocie dewizowym, wykonuje bieżące 

zadania związane z ryzykiem walutowym, współpracuje z Biurem Zarządzania Ryzykiem 
Finansowym i Operacyjnym w zakresie ustalania wartości granicznych, na bieżąco określa 
pozycje walutowe indywidualne oraz pozycje walutową całkowitą, sprawuje bieżącą kontrolę 
nad przestrzeganiem wartości granicznych dla pozycji walutowych, a w przypadku ich 
przekroczenia podejmuje działania w celu przywrócenia wartości granicznych do 
odpowiedniego poziomu. 

 Biuro Planowania i Analiz Ekonomicznych opracowuje założenia do planów ekonomiczno-
finansowych Banku m.in. dotyczące przewidywanej struktury obrotu w zakresie operacji 
obciążonych ryzykiem walutowym. 

 Zespół Księgowości i Rozliczeń - dokonuje odpowiednich księgowań operacji walutowych na 
rachunkach klientów, współpracuje z Biurem Zarządzania Ryzykiem Finansowym 
i Operacyjnym w zakresie ewidencji księgowej pozycji bilansu mających wpływ na procesy 
zarządzania ryzykiem walutowym 

Role i zadania wykonywane przez pozostałe komórki organizacyjne w ramach obszaru ryzyka 
walutowego określają szczegółowe instrukcje wewnętrzne z zakresu ryzyka walutowego. 
 
Opis systemów identyfikacji, pomiaru i raportowania ryzyka 
W ramach pomiaru i monitorowania ryzyka walutowego analizie podlegają indywidualne pozycje 
walutowe dla poszczególnych walut i całkowita pozycja walutowa Banku, struktura obrotów 
w zakresie operacji obciążonych ryzykiem walutowym, miara zagrożenia (VaR) i wyniki testów 
warunków skrajnych. Stosowany model statystyczny VaR uwzględnia 1-dniowy i 10-dniowy okres 
utrzymywania pozycji, wyniki wartości zagrożonej podlegają codziennej weryfikacji historycznej 
i rewaluacyjnej, przeprowadzane jest również niezależne testowanie i weryfikacja historyczna 
modelu.  

W Banku opracowywane są w trybie dziennym, miesięcznym oraz kwartalnym raporty dotyczące 
ryzyka walutowego zawierające informacje o ekspozycji na ryzyko walutowe, wykorzystaniu 
wartości granicznych dla ryzyka walutowego oraz zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka 
walutowego. 
Biuro Zarządzania Ryzykiem Finansowym i Operacyjnym sporządza raport podsumowujący 
zarządzanie ryzykiem walutowym, który prezentowany jest Zarządowi Banku w okresach 
miesięcznych oraz Radzie Nadzorczej Banku w terminach kwartalnych. Raport obejmuje m.in.: 
 informację o profilu ryzyka walutowego, 
 informacje o skali oraz strukturze działalności walutowej, 
 informacje o przestrzeganiu akceptowalnego poziomu ryzyka oraz wartości granicznych, a także 

ich wykorzystaniu, 
 informacje o wielkości pozycji walutowej całkowitej oraz pozycji walutowych indywidualnych, 
 wyniki testów warunków skrajnych, 
 wyniki back testingu modelu VAR, 
 informację o walutowym wymogu kapitałowym, 
 informację o wyniku z pozycji wymiany, 
 wyniki prognozy kształtowania się kursów walutowych (informacja kwartalna). 
 
Profil i akceptowalny poziom ryzyka walutowego 
Występujące w Banku ryzyko walutowe wynikało ze standardowych produktów bilansowych. Bank 
prowadzi typową działalność banku uniwersalnego o umiarkowanym rozmiarze działalności. Bank 
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nie posiada portfela handlowego, nie przeprowadza transakcji pochodnych obarczonych ryzykiem 
walutowym oraz nie oferuje klientom kredytów walutowych. 
Na przestrzeni 2018 roku nie zaszły istotne zmiany skali, złożoności i profilu ryzyka walutowego 
w Krakowskim Banku Spółdzielczym. Z dniem 01.08.2018 r. Bank uruchomił rachunek nostro 
w forintach węgierskich (HUF), rozszerzając tym samym swoją działalność walutową o ósmą walutę 
obcą. Działanie to pozwala zwiększyć przychody z operacji wymiany, nie wpływając istotnie na 
zmianę stopnia narażenia Banku na ryzyko walutowe. Podobnie jak w latach ubiegłych Bank był 
narażony na ryzyko walutowe w niskim stopniu, a aktywa walutowe stanowiły nieznaczną część 
sumy bilansowej, na 31.12.2018 r. udział wyniósł 3,62%. Przy obecnych warunkach rynkowych jak 
i w sytuacji realizacji skrajnych warunków podejmowane ryzyko walutowe jest niskie i nie stanowi 
zagrożenia dla działalności Banku. 
Krakowski Bank Spółdzielczy prowadzi działalność w ramach zatwierdzonego akceptowalnego 
poziomu ryzyka. W 2018 r. Bank utrzymywał pozycję walutową całkowitą w wysokości nie 
przekraczającej 2% funduszy własnych, która nie wiąże się z koniecznością utrzymywania 
regulacyjnego wymogu kapitałowego na ryzyko walutowe. Na 31.12.2018 r. pozycja walutowa 
całkowita stanowiła 0,05% funduszy własnych Banku. 
W 2018 r. nie wystąpiło przekroczenie obowiązujących w Banku wartości granicznych dla ryzyka 
walutowego. Pozycja walutowa całkowita oraz pozostałe otwarte pozycje walutowe indywidualne 
utrzymywane były w wartościach granicznych nie generując wysokiego ryzyka kursowego oraz 
w granicach nie wiążących się z koniecznością utrzymywania wymogu kapitałowego. Bank 
kontynuuje politykę ograniczania ryzyka poprzez domykanie otwartych pozycji walutowych. 
 
 
6. Ryzyko operacyjne  
 
Podstawowe informacje i cele zarządzania ryzykiem  
Ryzyko operacyjne to możliwość wystąpienia straty wynikającej z nieodpowiednich lub zawodnych 
procedur wewnętrznych, błędów ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych, obejmujące także 
ryzyko prawne. 
Celem nadrzędnym zarządzania ryzykiem operacyjnym w roku 2018 było dostosowanie zasad 
zarządzania ryzykiem operacyjnym proporcjonalnie do specyfiki działania Banku i do określonego 
profilu ryzyka, a także utrzymanie narażenia Banku na ryzyko operacyjne na akceptowalnym przez 
Radę Nadzorczą i Zarząd Banku, bezpiecznym dla działania i rozwoju Banku poziomie. Cele 
strategiczne z zakresu ryzyka operacyjnego określone zostały w „Strategii zarządzania ryzykami 
w Krakowskim Banku Spółdzielczym”. Bank dokonuje identyfikacji obszarów koncentracji ryzyka 
pod względem częstości występowania zdarzeń oraz pod kątem wysokości strat operacyjnych oraz 
wyodrębnia istotne obszary ryzyka operacyjnego. 
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym obejmuje: 
1) identyfikację ryzyka operacyjnego, 
2) gromadzenie informacji o zdarzeniach ryzyka operacyjnego i stratach z nimi związanych, 
3) ocenę ryzyka,  
4) monitorowanie i raportowanie zdarzeń operacyjnych, o których mowa w pkt 2), 
5) kontrolę i ocenę procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku, 
6) ograniczania skutków ryzyka operacyjnego. 
 
Opis systemu identyfikacji, pomiaru, monitorowania i raportowania ryzyka  
System zarządzania ryzykiem operacyjnym tworzą: regulacje wewnętrzne, struktura organizacyjna, 
narzędzia informatyczne oraz informacje o zdarzeniach ryzyka operacyjnego w poszczególnych 
liniach biznesowych, procesach, rodzajach, kategoriach (zgodnie z systematyką zdarzeń 
Rekomendacji M Komisji Nadzoru Finansowego). 
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Dla wspomagania procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym Bank wykorzystuje program 
informatyczny, w którym rejestrowane są przez pracowników zdarzenia operacyjne. W celu 
właściwej identyfikacji ryzyka Bank gromadzi historyczne dane o zdarzeniach zaistniałych wewnątrz 
Banku oraz o zdarzeniach zewnętrznych (mogących mieć wpływ na niezakłóconą działalność 
Banku). 

Narzędziami oceny ryzyka operacyjnego służącymi do monitorowania ryzyka stosowanymi przez 
Bank są: Kluczowe Wskaźniki Ryzyka Operacyjnego (KRI) oraz Mapy ryzyka operacyjnego. 

Mechanizmami kontroli ryzyka operacyjnego jest system limitów wewnętrznych, wskaźniki KRI 
oraz samoocena ryzyka operacyjnego, w ramach której dokonywany jest przegląd i ocena zdarzeń 
ryzyka operacyjnego oraz samoocena procesów. Właściciele procesów w okresach miesięcznych 
przeprowadzają przegląd i ocenę zarejestrowanych zdarzeń ryzyka operacyjnego w procesach, 
których są właścicielami, a kwartalnie samoocenę procesów.  

W Banku funkcjonuje system limitów wewnętrznych ograniczających ryzyko operacyjne ustalonych 
w ramach akceptowalnego apetytu na ryzyko. Limity zatwierdza Rada Nadzorcza i Zarząd Banku 
w ramach „Polityki zarządzania ryzykiem operacyjnym w Krakowskim Banku Spółdzielczym” 
i „Instrukcji zarządzania ryzykiem operacyjnym w Krakowskim Banku Spółdzielczym”. Regulacje 
te określają sposób postępowania w przypadku przekroczenia limitów wewnętrznych. Limity 
wewnętrzne odnoszą się do strat/kosztów rzeczywistych brutto w podziale na poszczególne Rodzaje 
zdarzeń. 

W Banku przeprowadza się testy warunków skrajnych z ryzyka operacyjnego na podstawie 
zgromadzonych danych o stratach oraz wpływie na poziom wymogu kapitałowego.  

Proces wdrażania, zarządzania, monitorowania i koordynowania projektów informatycznych 
uregulowany został w „Procedurze zarządzania projektami informatycznymi w Krakowskim Banku 
Spółdzielczym”. Kwestie dotyczące wdrażania i aktualizacji procesów (w tym kluczowych 
i krytycznych) reguluje w Banku Instrukcja „Księga Procesów Krakowskiego Banku 
Spółdzielczego”. 

Identyfikacji ryzyka ciągłości działania procesów krytycznych dokonywana jest w ramach Planu 
Ciągłości Działania (BCP) w analizie BIA. 

Część ryzyka operacyjnego stanowi ryzyko modeli rozumiane jako potencjalna strata, jaką może 
ponieść Bank, w wyniku decyzji, które opierały się na danych uzyskanych przy użyciu błędnie 
opracowanych, wdrożonych lub stosowanych modelach. Podstawowym celem zarządzania ryzykiem 
modeli w Banku jest zapobieganie wdrożeniu nieprawidłowo zbudowanych modeli, zapewnienie 
efektywnych mechanizmów kontrolnych na każdym etapie cyklu życia modeli, uzyskanie pełnej, 
bieżącej wiedzy na temat jakości działania modeli oraz kontrolowanie i utrzymywanie ryzyka modeli 
na poziomie spójnym z poziomem tolerancji Banku na to ryzyko. W roku 2018 ryzyko modeli nie 
było uznawane za ryzyko istotne i utrzymywało się na niskim poziomie. Na dzień 31.12.2018 r. Bank 
nie tworzył wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyka modeli.  

Na potrzeby przeciwdziałania wykorzystywania Banku do procederu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu Bank wykorzystuje procedury uregulowane w „Instrukcji w sprawie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Krakowskim Banku 
Spółdzielczym”. 

Bank może stosować transfer ryzyka ubezpieczenia lub zlecanie czynności wyspecjalizowanemu 
podmiotowi (outsourcing) w przypadku stwierdzenia zagrożeń związanych z trudnymi do 
przewidzenia błędami lub zdarzeniami o znaczących skutkach finansowych. Przy transferowaniu 
ryzyka poprzez zlecanie czynności wyspecjalizowanemu podmiotowi, w zależności od charakteru 
zlecanej czynności, Bank stosuje przepisy ustawy Prawo bankowe, a także postanowienia Instrukcji 
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„Zasady powierzania czynności podmiotom zewnętrznym (outsourcing) oraz oceny ryzyka 
operacyjnego w zakresie usług zlecanych podmiotom zewnętrznym w Krakowskim Banku 
Spółdzielczym”. Bank dokonuje analizy ryzyka operacyjnego związanego z podmiotem, któremu 
powierza czynności przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy outsourcingowej, monitoruje jakość 
wykonywania umowy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub zagrożeń 
podejmowane są natychmiastowe działania mające na celu eliminację nieprawidłowości, zagrożeń 
lub rezygnację z outsourcingu. W Banku sprawowany jest nadzór nad ryzykiem operacyjnym 
związanym z działalnością podmiotów zależnych i powiązanych. Zasady zarządzania ryzykiem 
operacyjnym w podmiotach zależnych i powiązanych zostały określone w „Instrukcji zarządzania 
ryzykiem w podmiotach zależnych i powiązanych z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym”. 

Biuro Zarządzania Ryzykiem Finansowym i Operacyjnym sporządza comiesięczne raporty z zakresu 
zarządzania ryzykiem operacyjnym dla Zarządu, następnie Zarząd Banku przekazuje Radzie 
Nadzorczej Banku syntetyczną kwartalną informację z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym. 
Raporty wraz z wnioskami, działaniami do podjęcia kierowane są do komórek organizacyjnych 
Centrali (właścicieli procesów)  

W okresach rocznych wykonywana jest weryfikacja procedur wewnętrznych z zakresu zarządzania 
ryzykiem operacyjnym oraz przyjętych limitów.  
 
Rozwiązania organizacyjne 
Poza organami i komórkami organizacyjnymi, których zadania w procesie zarządzania ryzykiem 
operacyjnym opisane zostały w punkcie 1, w modelu zarządzania ryzykiem operacyjnym uczestniczą: 
 Zespół ds. ryzyka modeli: koordynuje działania z zakresu zarządzania ryzykiem modeli 

w odniesieniu do wszystkich komórek organizacyjnych Banku. Zapewnia stosowanie 
zintegrowanego podejścia do zarządzania ryzykiem modeli w odniesieniu do zidentyfikowanego 
w Banku ryzyka modeli, w tym również do modeli zewnętrznych. 

 Biuro Informatyki, Telekomunikacji i Administracji Systemami Bankowymi: monitoruje 
i koordynuje bezpieczeństwo obszaru technologii informatycznej i bankowości elektronicznej 
w Banku, koordynuje przedsięwzięcia informatyczne, zarządza bezpieczeństwem informatyki 
i telekomunikacji w Banku. 

 Zespół Bezpieczeństwa Informacji, ochrony danych osobowych i utrzymania ciągłości 
działania: koordynuje działania w zakresie bezpieczeństwa informacji, określa zasady ochrony 
danych oraz monitoruje zagrożenia na jakie narażone są zasoby informacyjne Banku, wykonuje 
czynności związane z identyfikacją, szacowaniem i przeciwdziałaniem ryzyku w zakresie 
bezpieczeństwa teleinformatycznego i bezpieczeństwa informacji, sprawuje nadzór nad: 
organizacją bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, działania koordynuje zagadnienia oraz 
czynności związane z ciągłością działania w Banku.  

Role i zadania wykonywane przez pozostałe komórki organizacyjne w ramach obszaru ryzyka 
operacyjnego określają szczegółowe instrukcje wewnętrzne z zakresu ryzyka operacyjnego. 

 
Akceptowalny poziom ryzyka operacyjnego 
Ryzyko operacyjne utrzymywało się na poziomie akceptowalnym, przy którym nie jest wymagane 
podejmowanie dodatkowych szczególnych działań przeciwdziałających ryzyku. Koszty rzeczywiste 
brutto związane ze zdarzeniami ryzyka operacyjnego zaewidencjonowane w 2018 r. stanowiły 
12,30% apetytu na ryzyko operacyjne. 
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8. Ryzyko biznesowe 

Podstawowe informacje i cele zarządzania ryzykiem  
Ryzyko biznesowe jest to ryzyko nieosiągnięcia założonych i koniecznych celów ekonomicznych 
z powodu niepowodzenia w rywalizacji rynkowej. Jest konsekwencją niewłaściwej dywersyfikacji 
źródeł osiąganego wyniku finansowego lub niezdolności do utrzymania wystarczającego i stabilnego 
poziomu rentowności, wynikającego np. z zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Planów 
finansowych Banku.  
Celem zarządzania ryzykiem biznesowym jest utrzymanie stałej, niewrażliwej na zmiany otoczenia 
pozycji rynkowej i ekonomicznej Banku, poprzez właściwy proces zarządzania strategicznego, 
monitorowania otoczenia i postępów w realizacji strategii, planowania i zarządzania poziomem 
wyniku finansowego. Zarządzanie ryzykiem biznesowym ma na celu uzyskanie założonego poziomu 
wyniku finansowego pomimo negatywnego wpływu zmieniającego się otoczenia i czynników 
wewnętrznych, na które Bank jest wrażliwy. 
 
Rozwiązania organizacyjne  
W procesie zarządzania ryzykiem biznesowym w Banku poza organami i komórkami 
organizacyjnymi wskazanymi w punkcie 1 zał. nr 1 do niniejszej informacji, uczestniczą również: 
 Wiceprezes Zarządu Pionu Ekonomiczno-Finansowego: sprawuje nadzór nad 

bezpieczeństwem finansowany Banku, w tym nad zapewnieniem efektywności działania oraz 
płynności finansowej Banku, sprawuje nadzór nad sporządzaniem informacji o sytuacji 
ekonomiczno-finansowej Banku, 

 Wiceprezes Zarządu Pionu Handlowego: nadzoruje sporządzanie projektów wewnętrznych 
regulacji i procedur związanych z działalnością sprzedażową Banku oraz proces przygotowania 
projektów nowych produktów i usług bankowych, zasad ich promocji i reklamy, 

 Wiceprezes Zarządu Pionu IT: organizuje i nadzoruje system informatyczny 
i telekomunikacyjny Banku, inicjuje oraz nadzoruje budowę systemów informatycznych Banku 
zgodnie z przyjętym Planem finansowym, nadzoruje współpracę między obszarem biznesowym, 
a obszarem technologii informatycznej, 

 Biuro Planowania i Analiz Ekonomicznych: opracowuje założenia do planów finansowych 
Banku m.in. dotyczące przewidywanej struktury obrotu w zakresie operacji obciążonych 
związanych z ryzykiem biznesowym, dokonuje analizy rentowności. 

Role i zadania wykonywane przez pozostałe komórki organizacyjne w ramach obszaru ryzyka 
biznesowego określają szczegółowe instrukcje wewnętrzne z zakresu ryzyka biznesowego. 
 
Opis systemów identyfikacji, pomiaru i raportowania ryzyka biznesowego   
Pomiar ryzyka biznesowego dokonywany jest w oparciu o istniejące w Banku procedury i regulacje 
wewnętrzne odnoszące się do istotnych czynników ryzyka biznesowego oraz w oparciu o wyniki 
testów warunków skrajnych. Pomiar ryzyka biznesowego ma na celu określenie skali zagrożeń 
związanych z występowaniem ryzyka biznesowego przy wykorzystaniu ustalonych miar ryzyka. 
Pomiar ryzyka biznesowego oraz zakres raportowanych informacji z tego zakresu obejmuje 
wskaźniki odzwierciedlające dochodowość i efektywność Banku w szczególności: 
a) pomiar wskaźników rentowności w tym: rentowność aktywów (ROA), rentowność kapitałów 

własnych (ROE), rentowność od strony przychodów; rentowność od strony kosztów; 
b) pomiar wskaźników efektywności w tym: wskaźnik efektywności kosztowej, wskaźnik 

efektywności zatrudnienia; suma bilansowa na 1 zatrudnionego; 
c) wyniki testów warunków skrajnych.  
Wyniki pomiarów w/w wskaźników podlegają analizie porównawczej w stosunku do poprzednich 
okresów, a także do poziomów założonych w Planie finansowym Banku. System raportowania 
w zakresie ryzyka biznesowego jest adekwatny do skali i złożoności prowadzonej przez Krakowski 
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Bank Spółdzielczy działalności. Całościowa ocena ryzyka biznesowego sporządzana jest w okresach 
kwartalnych i przekazywana Zarządowi Banku w formie raportu z zakresu zarządzania ryzykiem 
biznesowym, następnie informacja w formie syntetycznej przekazywana jest przez Zarząd Radzie 
Nadzorczej Banku. Przyjęta przez Zarząd informacja dotycząca poziomu ryzyka biznesowego 
przekazywana jest pozostałym komórkom organizacyjnym Banku określonym w „Instrukcji 
sporządzania informacji zarządczej w Krakowskim Banku Spółdzielczym”. Sprawozdania 
i informacje z zakresu ryzyka biznesowego umożliwiają Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Banku 
ocenę zgodności skutków działalności biznesowej ze Strategią zarządzania Bankiem i Planem 
finansowym Banku oraz ocenę poziomu odchyleń od wyznaczonych celów (planów) i źródła tych 
odchyleń. 
 
Profil i akceptowalny poziom ryzyka biznesowego    
W trakcie 2018 roku sytuacja finansowa Banku pozostawała stabilna. Działalność Banku cechowała 
się umiarkowanym wzrostem. Na koniec 2018 roku akceptowalny poziom ryzyka biznesowego 
w zakresie wskaźnika C/I nie został zachowany dla pozostałych wskaźników poziom akceptowalny 
został zachowany.   
  
Akceptowalny poziom ryzyka biznesowego wg stanu na 31.12.2018 r.:  

Ryzyko biznesowe Poziom akceptowalny Wartość * 
C/I maximum 67,25 % 68,78% 
ROE brutto minimum   5,27 % 5,85% 
ROA brutto minimum   0,35 % 0,38% 

*dane po odbiorze bilansu przez biegłego rewidenta  
 
 
9. Ryzyko strategiczne 
 
Podstawowe informacje i cele zarządzania ryzykiem   
Ryzyko strategiczne to ryzyko związane z podejmowaniem niekorzystnych lub błędnych decyzji 
strategicznych, brakiem lub wadliwą realizacją przyjętej strategii oraz ze zmianami w otoczeniu 
zewnętrznym i niewłaściwą reakcją na te zmiany.  

Celem zarządzania ryzykiem strategicznym w Banku jest utrzymywanie na akceptowalnym poziomie 
negatywnych konsekwencji finansowych spowodowanych błędnymi decyzjami, decyzjami 
podjętymi na podstawie niewłaściwej oceny lub niepodjęciem właściwych decyzji dotyczących 
kierunku rozwoju strategicznego Banku. 

Rozwiązania organizacyjne   
W procesie zarządzania ryzykiem strategicznym w Krakowskim Banku Spółdzielczym, poza 
organami i komórkami organizacyjnymi wskazanymi w punkcie 1 zał. nr 1 do niniejszej informacji, 
uczestniczą również: 
 Wiceprezes Zarządu Pionu Ekonomiczno-Finansowego: Nadzoruje bezpośrednio działalność 

m.in. Głównego Księgowego, Biura Planowania i Analiz Ekonomicznych, Zespołu 
Sprawozdawczości, sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem finansowany Banku, w tym nad 
zapewnieniem efektywności działania oraz płynności finansowej Banku, 

 Wiceprezes Zarządu Pionu Handlowego: nadzoruje sporządzanie projektów wewnętrznych 
regulacji i procedur związanych z działalnością sprzedażową Banku oraz proces przygotowania 
projektów nowych produktów i usług bankowych, zasad ich promocji i reklamy, analizuje 
efektywności sprzedaży produktów i usług bankowych oraz ubezpieczeniowych.  

 Wiceprezes Zarządu Pionu IT: organizuje i nadzoruje system informatyczny 
i telekomunikacyjny Banku, inicjuje oraz nadzoruje budowę systemów informatycznych Banku 
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zgodnie z przyjętym Planem finansowym Banku, nadzoruje współpracę między obszarem 
biznesowym, a obszarem technologii informatycznej. 

 Główny Księgowy: ustala wynik finansowy Banku, sporządza miesięczne informacje 
z realizacji Planu finansowego Banku na dany rok, sporządza roczne sprawozdania finansowe 
Banku, nadzoruje i kontroluje sprawozdawczość Banku.      

 Biuro Planowania i Analiz Ekonomicznych: opracowuje założenia do Planów finansowych 
Banku oraz Strategii zarządzania, sporządza informacje zarządcze o sytuacji ekonomiczno-
finansowej Banku, sporządza analizy rentowności produktów oferowanych przez Bank, 
dokonuje oceny efektywności funkcjonowania Oddziałów oraz Filii Banku, monitoruje zmiany 
strukturalne w bilansie Banku.  

Role i zadania pozostałych komórek organizacyjnych Banku w zakresie ryzyka strategicznego 
określają szczegółowe instrukcje wewnętrzne Banku. 
 
Opis systemów identyfikacji, pomiaru i raportowania ryzyka strategicznego   
Pomiar ryzyka strategicznego dokonywany jest w oparciu o istniejące w Banku procedury i regulacje 
wewnętrzne odnoszące się do istotnych czynników ryzyka strategicznego oraz wyniki testów 
warunków skrajnych i obejmuje: 
a) pomiar stopnia realizacji planu finansowego w zakresie wyniku finansowego netto, 
b) identyfikację głównych czynników zmiany wyniku finansowego netto, 
c) wyniki testów warunków skrajnych. 

Biuro Zarządzania Ryzykiem Finansowym i Operacyjnym na podstawie danych sprawozdawczych 
oraz poziomu realizacji planu finansowego dokonuje pomiaru ryzyka strategicznego poprzez analizę 
odchylenia zrealizowanego poziomu wyniku finansowego netto od wartości planowanej. W systemie 
zarządzania ryzykiem strategicznym wykorzystuje się raporty z realizacji: Strategii działania, Planu 
finansowego, Programu działania, sporządzane i przekazywane przez odpowiednie komórki 
organizacyjne Centrali Banku. Analiza ryzyka strategicznego oraz zakres prezentowanych informacji 
z tego zakresu obejmuje:  
a) zmiany bilansu Banku oraz rachunku zysków i strat,  
b) poziomu wyniku finansowego,  
c) poziomu wskaźników ekonomicznych,  
d) stanu i struktury portfela kredytowego, 
e) poziomu i udziału zobowiązań pozabilansowych, 
f) stanu i struktury depozytów, 
g) poziomu, struktury, udziału funduszy własnych, 
h) wielkości współczynników adekwatności kapitałowej. 
Dane sprawozdawcze po ich przetworzeniu są prezentowane w raporcie z ryzyka strategicznego 
w postaci wskaźników, struktur procentowych oraz wartości złotowych. 

Biuro Zarządzania Ryzykiem Finansowym i Operacyjnym sporządza informację z zakresu 
zarządzania ryzykiem strategicznym na potrzeby Zarządu w okresach kwartalnych. Zarząd Banku po 
zapoznaniu się z kwartalną informacją na temat ryzyka strategicznego przekazuje informację 
w formie syntetycznej Radzie Nadzorczej Banku. Przyjęty przez Zarząd raport dotyczący poziomu 
ryzyka strategicznego przekazywany jest pozostałym komórkom organizacyjnym Banku określonym 
w „Instrukcji sporządzania informacji zarządczej w Krakowskim Banku Spółdzielczym”. 

Informacje z zakresu ryzyka strategicznego umożliwiają Zarządowi Banku oraz Radzie Nadzorczej 
Banku ocenę zgodności skutków działalności biznesowej ze strategią działania i planem finansowym, 
poziomu odchyleń od wyznaczonych celów (planów) oraz ich źródła. 
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Profil i akceptowalny poziom ryzyka strategicznego   
Profil ryzyka strategicznego wynikający z prowadzonej przez Bank działalności określają dokumenty 
strategiczne Banku tj. Plan finansowy oraz Strategia działania. W 2018 r. Bank podejmował działania 
zmierzające do zapewnienia prowadzenia działalności na bezpiecznym poziomie wynikającym 
z przyjętych i zatwierdzonych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku założeń i celów Strategii 
działania Banku, Strategii zarządzania ryzykami, poszczególnych polityk oraz Planu finansowego. 
Podejmowane w 2018 r. działania zapewniły stabilny i zrównoważony rozwój Banku. Stosowana 
polityka zarządzania ryzykiem strategicznym oraz metody zarządzania tym ryzykiem przyczyniły się 
w okresie 2018 roku do prowadzenia bezpiecznej i relatywnie rentownej działalności Banku. 
Wypracowany na koniec 2018 roku niższy od planowanego poziomu wyniku finansowego netto 
Banku, co spowodowało przekroczenie akceptowalnego poziomu ryzyka strategicznego.  

 
Akceptowalny poziom ryzyka strategicznego wg stanu na 31.12.2018 r.:  

Ryzyko strategiczne Poziom akceptowalny Wartość* 

Zrealizowany poziom wyniku finansowego netto minimum 90% 64,76 % 

*dane po odbiorze bilansu przez biegłego rewidenta  
 
 
10. Ryzyko niewypłacalności 
 
Podstawowe informacje i cele zarządzania ryzykiem  
Ryzyko niewypłacalności definiowane jest jako ryzyko wynikające z niezapewnienia kapitału, jak 
i braku możliwości osiągnięcia poziomu kapitału adekwatnego do ponoszonego przez Bank ryzyka 
prowadzonej działalności, niezbędnego do pokrycia nieoczekiwanych strat oraz spełniającego 
wymogi nadzorcze umożliwiające dalsze samodzielne funkcjonowanie Banku. 

Celem strategicznym w zakresie ryzyka niewypłacalności jest zapewnienie wzrostu funduszy 
własnych, w szczególności w perspektywie średnio i długoterminowej. Bank dąży do wzrostu 
i utrzymania funduszy własnych zapewniających spełnianie wymogu tzw. połączonego bufora. 
Cel ten jest realizowany poprzez podstawowe kierunki działań (cele pośrednie): zapewnienie wzrostu 
funduszy własnych, w szczególności funduszy Tier I, trwałe uzyskanie i utrzymywanie 
współczynników kapitałowych powyżej wymagań regulacyjnych, odpowiednie kształtowanie 
struktury bilansu Banku w celu utrzymania planowanego poziomu wymogów kapitałowych, 
dostosowanych do wymagań regulacyjnych. 
 
W Banku w oparciu o regulacje wewnętrzne funkcjonuje system limitów wewnętrznych 
ograniczających ryzyko niewypłacalności dostosowany do akceptowalnego poziomu apetytu na 
ryzyko. Inne działania Banku służące ograniczaniu ryzyka niewypłacalności to: 
1) ograniczanie poziomu aktywów ważonych ryzykiem, 
2) dążenie do zwiększania funduszy własnych Banku (w szczególności kapitału Tier I), w tym 

dbałość o odpowiednią wysokość i stabilność osiąganego wyniku finansowego, 
3) modyfikowanie wewnętrznych aktów normatywnych w aspekcie ograniczania ryzyka 

niewypłacalności i ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej do poziomu akceptowanego, 
4) usprawnianie zarządzania ryzykiem niewypłacalności i ryzykiem nadmiernej dźwigni 

finansowej,  
5) organizacja szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem 

niewypłacalności i ryzykiem nadmiernej dźwigni finansowej oraz dla pozostałych w zakresie 
w jakim generują to ryzyko, 

6) monitorowanie mechanizmów kontrolnych w zakresie zarządzania ryzykiem niewypłacalności 
i ryzykiem nadmiernej dźwigni finansowej. 
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Rozwiązania organizacyjne 
Nadzór nad zarzadzaniem ryzykiem niewypłacalności sprawuje Wiceprezes Zarządu Pionu 
Ryzyka. W procesie zarządzania ryzykiem niewypłacalności uczestniczą, poza komórkami 
wskazanymi w punkcie 1, następujące organy i komórki organizacyjne Banku, do zadań których 
należy miedzy innymi: 
 Wiceprezes Zarządu Pionu Ekonomiczno-Finansowego - sprawuje bezpośredni nadzór nad 

zarządzaniem kapitałem, monitoruje poziom adekwatności kapitałowej Banku, nadzoruje proces 
tworzenia strategii działania, projektów planów finansowych oraz projektów podziału 
zysku/pokrycia straty Banku, pełni nadzór nad monitorowaniem ich realizacji; 

 Biuro Planowania i Analiz Ekonomicznych: opracowuje i okresowo aktualizuje politykę 
zarządzania kapitałem, zawierającą kapitałowe plany awaryjne; 

 Główny Księgowy Banku: sprawuje nadzór nad wyliczaniem łącznego wymogu kapitałowego 
z tytułu ryzyk Filaru I oraz funduszy własnych Banku, ustala wynik finansowy Banku; 

 Zespół Sprawozdawczości: dokonuje wyliczenia współczynników kapitałowych, przy 
współpracy komórek organizacyjnych Centrali wskazanych w regulacji wewnętrznej z zakresu 
wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych ryzyk wylicza łączny wymóg 
kapitałowy z tytułu ryzyk Filaru I, na każdy dzień kalendarzowy wylicza poziom funduszy 
własnych Banku. 

 
Opis systemów identyfikacji, pomiaru i raportowania ryzyka 
Proces zarządzania ryzykiem niewypłacalności obejmuje identyfikację czynników ryzyka 
niewypłacalności, pomiar, monitorowanie i raportowanie ryzyka, ustalanie i weryfikację limitów 
ryzyka niewypłacalności, kontrolę zarządzania ryzykiem niewypłacalności. 
W okresach miesięcznych pomiar ryzyka niewypłacalności obejmuje m.in.: sytuację obecną 
i historyczną w zakresie funduszy własnych, dzienną pozycję kapitałową z ostatniego miesiąca, 
poziom i strukturę kapitału regulacyjnego z tytułu ryzyk Filaru I, analizę zmian ekspozycji według 
wag ryzyka w podziale na klasy ekspozycji kredytowych, poziom wykorzystania wskaźników apetytu 
na ryzyko i limitów wewnętrznych, poziom wskaźników obrazujących sytuację kapitałową, prognozę 
poziomu współczynników kapitałowych, poziom zewnętrznych źródeł funduszy własnych, 
możliwości w zakresie wzmocnienia kapitałów Banku w ciągu najbliższych 12 miesięcy z podziału 
zysku, maksymalny poziom obligacji, jakie KBS może wyemitować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi. 
W okresach kwartalnych pomiar ryzyka niewypłacalności poszerzony jest o: szczegółową strukturę 
funduszu udziałowego Banku w tym: strukturę ilościową, podmiotową oraz wykaz największych 
udziałowców Banku, poziom wypowiedzianych udziałów członkowskich. 

Raportowanie informacji dotyczących ryzyka niewypłacalności prowadzane jest na potrzeby Zarządu 
Banku miesięcznie. Rada Nadzorcza otrzymuje raport z zakresu ryzyka niewypłacalności kwartalne. 
Za opracowanie raportów odpowiedzialne jest Biuro Zarządzania Ryzykiem Kredytowym 
i Kapitałowym. Przyjęty przez Zarząd raport dotyczący poziomu ryzyka niewypłacalności 
przekazywany jest pozostałym komórkom organizacyjnym Banku określonym w regulacjach 
wewnętrznych. 
 
Profil i akceptowalny poziom ryzyka niewypłacalności 
W 2018 roku sytuacja Banku w zakresie ryzyka niewypłacalności pozostawała stabilna. Profil ryzyka 
niewypłacalności definiują w znacznej mierze ograniczone możliwości wzrostu funduszy własnych 
(w szczególności Tier I) oraz rosnące wymagania regulacyjne co do poziomu kapitałów koniecznych 
do prowadzenia działalności w dotychczasowym rozmiarze. Głównymi źródłami wzrostu funduszy 
jest zysk netto i akwizycja udziałów (emisja obligacji przy znaczącym koszcie nie zapewnia poprawy 
współczynnika Tier I). 
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Akceptowalny poziom ryzyka niewypłacalności został wyrażony za pomocą współczynników 
kapitałowych i był przestrzegany. 
Na dzień 31 grudnia 2018 r. Bank spełniał wymagania regulacyjne w zakresie współczynników 
kapitałowych wraz z tzw. wymogiem połączonego bufora, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r. 
 
Zestawienie wskaźników wyznaczających apetyt na ryzyko niewypłacalności 

Ryzyko niewypłacalności Wysokość  
Stan na 

31.12.2018 r. 
łączny współczynnik kapitałowy (TCR) powyżej 13,50% 15,96% 

współczynnik kapitału Tier I powyżej 11,50% 12,29% 

współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET 1) powyżej 10,00% 12,03% 

 
 
11. Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej 

 
Podstawowe informacje i cele zarządzania ryzykiem  
Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej definiowane jest jako ryzyko wynikające z podatności Banku 
na zagrożenia z powodu dźwigni finansowej, które może wymagać podjęcia niezamierzonych działań 
korygujących jej plan biznesowy, w tym awaryjnej sprzedaży aktywów mogącej przynieść straty lub 
spowodować konieczność korekty wyceny jej pozostałych aktywów. 

Celem strategicznym zarządzania ryzykiem nadmiernej dźwigni finansowej jest ograniczenie ryzyka 
nadmiernej dźwigni finansowej poprzez skuteczne zarządzanie tym ryzykiem polegające na 
identyfikacji, okresowej ocenie dźwigni finansowej oraz bieżącym jej monitorowaniu. W Banku 
funkcjonuje na podstawie regulacji wewnętrznych system limitów ograniczających ryzyko 
nadmiernej dźwigni finansowej dostosowany do akceptowalnego poziomu apetytu na ryzyko. 
 
Opis systemów identyfikacji, pomiaru i raportowania ryzyka 
Proces zarządzania ryzykiem nadmiernej dźwigni finansowej obejmuje identyfikację czynników 
ryzyka, pomiar, monitorowanie i raportowanie ryzyka, ustalanie i weryfikację limitów ryzyka 
nadmiernej dźwigni finansowej, kontrolę zarządzania ryzykiem nadmiernej dźwigni finansowej. 
Raportowanie informacji dotyczących ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej prowadzane jest na 
potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej kwartalne. Za opracowanie raportów odpowiedzialne jest Biuro 
Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Kapitałowym. Przyjęty przez Zarząd raport dotyczący 
poziomu ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej przekazywany jest pozostałym komórkom 
organizacyjnym Banku określonym w regulacjach wewnętrznych. 
Pomiar ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej obejmuje dane dotyczące poziomu wskaźnika dźwigni 
finansowej w tym: miary kapitału do wskaźnika dźwigni finansowej, łączną ekspozycję wskaźnika 
dźwigni wg. definicji w pełni wprowadzonej.  

 
Rozwiązania organizacyjne 
Nadzór nad zarzadzaniem ryzykiem nadmiernej dźwigni finansowej sprawuje Wiceprezes Zarządu 
Pionu Ryzyka.  
W procesie zarządzania ryzykiem nadmiernej dźwigni finansowej uczestniczą, poza komórkami 
wskazanymi w punkcie 1, następujące organy i komórki organizacyjne Banku, do zadań których 
należy między innymi: Zespół Sprawozdawczości, który wylicza wskaźnik dźwigni finansowej. 
 
Profil i akceptowalny poziom ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej 
W 2018 roku sytuacja Banku w zakresie ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej pozostawała stabilna. 
Na profil ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej w Banku wpływają ograniczone możliwości 
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wzrostu funduszy własnych i rosnąca suma bilansowa Banku, niemniej poziom wskaźnika dźwigni 
finansowej nie podlegał istotnym wahaniom w roku 2018 i trwale ukształtował się powyżej 6%. Tym 
samym zapewniono przestrzeganie poziomu apetytu na ryzyko w zakresie ryzyka nadmiernej dźwigni 
finansowej.  
 
Zestawienie wskaźników wyznaczających apetyt na ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej   

Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej Wysokość  
Stan na 

31.12.2018 r. 

Wskaźnik dźwigni finansowej 
(wykorzystujący w pełni wprowadzoną definicje Tier I) 

powyżej    5,00%; 
maximum 7,50% 

6,21% 

 
 
7. Ryzyko braku zgodności 

Podstawowe informacje i cele zarządzania ryzykiem  
Ryzyko braku zgodności jest ryzykiem skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji 
wewnętrznych oraz standardów rynkowych w procesach funkcjonujących w Banku. 
Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności jest podejmowanie działań 
w celu zapewnienia zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz 
standardami rynkowymi, w tym działań ograniczających negatywne skutki nieprzestrzegania 
przepisów prawa, regulacji wewnętrznych, standardów rynkowych poprzez identyfikację 
potencjalnych zagrożeń dla działania Banku, monitorowanie zaistniałych zdarzeń, podejmowanie 
działań wspierających, prewencyjnych oraz naprawczych. 
Profil ryzyka braku zgodności rozumiany jest jako określenie głównych obszarów i skali narażenia 
Banku na negatywne zdarzeniach ryzyka braku zgodności oraz wskazanie najpoważniejszych 
potencjalnych zdarzeń które mogą powodować lub powodują negatywne dla Banku konsekwencje tj. 
straty/koszty finansowe i skutki niefinansowe. Profil ryzyka braku zgodności jako skala i struktura 
ekspozycji na ryzyko braku zgodności określa stopień narażenia na ryzyko braku zgodności. 
 
Zestawienie limitów z zakresu ryzyka braku zgodności 

Ryzyko braku zgodności Limit Wykorzystanie w 2018 r. 

Kary nałożone przez organy nadzoru 
(UOKIK, KNF, RF, UKE, GIIF, GIODO) 

max. 300 tys. zł 0,00% 

Koszty wynikające bezpośrednio z wystąpienia 
zarejestrowanych zdarzeń braku zgodności 

max. 100 tys. zł 0,00% 

 
Do oceny profilu ryzyka braku zgodności Bank wykorzystuje:  
1) informacje na temat zdarzeń ryzyka braku zgodności, w tym poziom strat/kosztów finansowych 

i potencjalnych strat/kosztów finansowych dla poszczególnych grup strat/kosztów oraz poziom 
skutków niefinansowych i poziom potencjalnych skutków niefinansowych, 

2) poziom limitów wewnętrznych na straty/koszty finansowe i stopień ich wykorzystania, 
3) poziom akceptowalnego przez Radę Nadzorczą Banku poziomu ryzyka braku zgodności 

i stopień jego wykorzystania, 
4) określone w działalności Banku obszary istotne pod względem ryzyka braku zgodności oraz 

największej wrażliwości na ryzyko, 
5) analizy wskaźników ryzyka braku zgodności,  
6) wyniki oceny BION. 
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Zarząd Banku ustala akceptowalny poziom ryzyka braku zgodności, który jest zatwierdzany przez 
Radę Nadzorczą. Akceptowalny poziom ryzyka braku zgodności należy rozumieć jako całkowite 
ryzyko, na które Bank jest gotowy i które jest skłonny podjąć (nazywane apetytem na ryzyko braku 
zgodności). W 2018 r. Bank poniósł koszty z tytułu ryzyka braku zgodności w łącznej kwocie 0,00 zł, 
co stanowi 0,00% akceptowalnego poziom ryzyka braku zgodności ustalonego na poziomie 
450 tys. zł.  
Na podstawie oceny wielkości ryzyka dobierane są i wdrażane lub weryfikowane adekwatne 
mechanizmy kontroli ryzyka braku zgodności zapobiegające lub ograniczające ryzyko braku 
zgodności. obejmujące: 
1) procedury - rozumiane jako zdefiniowany sposób określonego postępowania przez pracowników 

poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych, 
2) podział obowiązków - rozumiany jako podział zadań i uprawnień przypisanych pracownikom na 

poszczególnych stanowiskach w ramach danego procesu, mający na celu zapobieganie 
sytuacjom, w których pracownik kontroluje samego siebie lub istnieje potencjalny konflikt 
interesów między pracownikami mającymi powiązania personalne np. poprzez oddzielenie etapu 
zawierania transakcji od etapów jej rejestrowania i weryfikowania jej prawidłowości albo tzw. 
kontrolę dwóch par oczu, 

3) autoryzację - rozumianą jako system zatwierdzania decyzji i czynności wykonywanych przez 
pracowników na poszczególnych stanowiskach w ramach danego procesu (np. poprzez 
wprowadzenie obowiązku autoryzacji treści regulacji wewnętrznych na odpowiednich 
szczeblach przed ich zastosowaniem), 

4) kontrolę dostępu - rozumianą jako zestaw uprawnień dostępu do określonego obszaru, systemu, 
procesu, 

5) kontrolę fizyczną - rozumianą jako zestaw uprawnień dostępu do określonego, fizycznie 
wydzielonego obszaru w Banku (np. poprzez zapewnienie autoryzowanego wstępu 
(z zastosowaniem karty/kodu), na teren niektórych jednostek lub komórek organizacyjnych 
Banku), 

6) proces ewidencji operacji finansowych i gospodarczych w systemach: księgowym, 
sprawozdawczym i operacyjnym oraz operacji finansowych i gospodarczych - rozumiane jako 
system rejestrowania i przechowywania określonych rodzajowo danych wprowadzonych 
i generowanych w danym systemie, 

7) weryfikację - rozumianą jako porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, 
8) nadzór przełożonego - rozumiany jako sprawowanie przez przełożonego w toku nadzoru 

służbowego określonych czynności sprawdzających w stosunku do podległego pracownika, 
9) rejestr odstępstw - rozumiany jako wykaz zarejestrowanych wyjątków w ramach wykonywania 

określonych czynności wynikających z ustalonych przez Bank zasad (procedur) postępowania, 
10) wskaźniki wydajności - rozumiane jako wskaźniki prezentujące stopień wykonania danego celu 

w określonym czasie, 
11) organizację szkoleń i działania edukacyjne dla pracowników Banku, 
12) samokontrolę - rozumianą jako weryfikację prawidłowości własnych działań dokonywaną przez 

pracownika w toku wykonywania przez niego czynności operacyjnych. 
 
Opis systemów identyfikacji, pomiaru i raportowania ryzyka 
Bank posiada sformalizowane zasady zarządzania ryzykiem braku zgodności zawarte w „Instrukcji 
zarządzania ryzykiem braku zgodności w Krakowskim Banku Spółdzielczym” oraz „Polityce 
zarządzania zgodnością i ryzykiem braku zgodności w Krakowskim Banku Spółdzielczym”. 
Raportowanie procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku odbywa się w cyklach 
kwartalnych do Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu.  
Raporty zawierają wyniki: 



30 

1) identyfikacji ryzyka braku zgodności, w tym obejmujących istotne zmiany w przepisach prawa, 
regulacjach wewnętrznych i standardach rynkowych, 

2) oceny ryzyka braku zgodności, w tym obejmujących zestawienie ocen ryzyka braku zgodności 
wskazujących na wysoki poziom ryzyka braku zgodności, 

3) kontroli ryzyka braku zgodności, w tym obejmujących zestawienie najważniejszych rodzajów 
mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności, 

4) monitorowania wielkości i profilu ryzyka braku zgodności, w tym obejmujących zestawienie 
statusów wdrożenia mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności, przypadków korekty oceny 
ryzyka braku zgodności oraz wyników testowania pionowego. 

Ponadto raz w roku Radzie Nadzorczej Banku, Zarządowi Banku oraz Komitetowi Audytu 
prezentowany jest raport z realizacji polityki zarządzania zgodnością i ryzykiem braku zgodności, 
raport z działalności Zespołu ds. zapewnienia zgodności oraz sprawozdanie z oceny stopnia 
efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności. 
 
Rozwiązania organizacyjne 
W procesie zarządzania ryzykiem braku zgodności poza komórkami wskazanymi w punkcie 1 
uczestniczą: 
˗ Prezes Zarządu: sprawuje bezpośredni nadzór nad zarządzaniem ryzykiem braku zgodności; 
˗ Zespół ds. zapewnienia zgodności: prowadzi działania na rzecz zapewnienia zgodności 

działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami 
rynkowymi, odpowiada za stosowanie wybranych rodzajów mechanizmów kontroli ryzyka 
braku zgodności, współpracuje z komórkami wewnętrznymi Banku w zakresie oceny 
i monitorowania ryzyka braku zgodności, prezentuje Radzie Nadzorczej, Zarządowi oraz 
Komitetowi Audytu okresowe raporty z zarządzania ryzykiem braku zgodności, realizacji 
polityki zarządzania zgodnością i ryzykiem braku zgodności, działalności Zespołu ds. 
zapewnienia zgodności oraz sprawozdanie z oceny stopnia efektywności zarządzania ryzykiem 
braku zgodności, opracowuje regulacje wewnętrzne w zakresie zarządzania ryzykiem braku 
zgodności; 

˗ Obsługa prawna: opiniuje projekty regulacji wewnętrznych przygotowywanych przez 
komórki/jednostki organizacyjne Banku w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami prawa 
powszechnego, wspiera merytorycznie przy opracowywaniu i opiniowaniu projektów umów 
zawieranych przez Bank, monitoruje i informuje o zmianach przepisów prawa związanych 
z działalnością Banku, weryfikuje we współpracy z Zespołem ds. zapewnienia zgodności 
jakość dokumentacji zewnętrznej,  

˗ Do zadań wszystkich pracowników Banku należy: podejmowanie działań zgodnych 
z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz przyjętymi przez Bank standardami 
postępowania, w tym normami etycznymi, bieżące śledzenie zmian w regulacjach dotyczących 
wykonywanych zagadnień, zgłaszanie propozycji zmian w procedurach wewnętrznych oraz w 
organizacji pracy Banku w celu lepszego dostosowania wykonywanych zadań do 
zmieniających się przepisów prawa, informowanie Zespołu ds. zapewnienia zgodności 
o zdarzeniach braku zgodności, dokonywanie zgłoszeń naruszeń przepisów, stosowanie 
i monitorowanie mechanizmów kontrolnych - w ramach funkcji kontroli zgodnie z regulacjami 
dot. systemu kontroli wewnętrznej oraz innymi regulacjami wewnętrznymi Banku. 





(A) (B) (C)

Kwota w dniu 
ujawnienia 

31.12.2018 r.

Odniesienie do artykułu 
Rozporządzenia (UE)

 nr 575/ 2013

Kwoty ujęte przed 
przyjęciem 

Rozporządzenia (UE) 
nr 575/2013

 lub kwota rezydualna 
określona w 

Rozporządzeniu (UE)
 nr 575/2013

1
Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne

13 581
art. 26 ust. 1, art. 27, 28 i 29, 
wykaz EUNB, o którym mowa w 
art. 26 ust. 3

13 410

w tym: instrument typu 1 wykaz EUNB, o którym mowa w 
art. 26 ust. 3

w tym: instrument typu 2 wykaz EUNB, o którym mowa w 
art. 26 ust. 3

w tym: instrument typu 3 wykaz EUNB, o którym mowa w 
art. 26 ust. 3

2 Zyski zatrzymane art. 26 ust. 1 lit. c)

3
Skumulowane inne całkowite dochody (i pozostałe kapitały 
rezerwowe, z uwzględnieniem niezrealizowanych zysków i strat 
zgodnie z mającymi zastosowanie standardami rachunkowości)

162 912
art. 26 ust. 1

3a Fundusze ogólne ryzyka bankowego 18 316 art. 26 ust. 1 lit. f)

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

art. 486 ust. 2

Zastrzyki kapitałowe ze strony sektora publicznego, podlegające 
zasadzie praw nabytych do dnia 1 stycznia 2018 r.

art. 483 ust. 2

5
Udziały mniejszości (kwota dopuszczona w skonsolidoanym kapitale 
podstawowym Tier I)

art. 84, 479, 480

5a
Niezależnie zweryfikowane zyski z bieżącego okresu po odliczeniu 
wszelkich możliwych do przewidzenia obciążeń lub dywidend

0 art. 26 ust. 2

6 Kapitał podstawowy Tier I przed korektami regulacyjnymi 194 809

7 Dodatkowe korekty wartości (kwota ujemna) -43 art. 34, 105  (AVA)

8
Wartości niematerialne i prawne (po odliczeniu powiązanej rezerwy z 
tytułu odroczonego podatku dochodowego) (kwota ujemna) -2 770

art. 36 ust. 1 lit. b), art. 37 i art. 
472 ust. 4

9 Zbiór pusty w UE

10

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na 
przyszłej rentowności z wyłączeniem aktywów wynikających z różnic 
przejściowych (po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego w przypadku spełnienia warunków określonych 
w art. 38 ust. 3) (kwota ujemna)

art. 36 ust. 1 lit. c), art. 38, art. 472 
ust. 5

11
Kapitały rezerwowe odzwierciedlające wartość godziwą związane z 
zyskami lub stratami z tytułu Instrumentów zabezpieczających 
przepływy pieniężne

art. 33 lit. a)

12
Kwoty ujemne będące wynikiem obliczeń kwot oczekiwanej straty art. 36 ust. 1 lit. d), art. 40, 159, 

art. 472 ust. 6

13
Każdy wzrost kapitału własnego z tytułu aktywów sekurytyzowanych 
(kwota ujemna)

art. 32 ust. 1

14
Zyski lub straty z tytułu zobowiązań, wycenione według wartości 
godziwej, które wynikają ze zmian zdolności kredytowej instytucji

art. 33 lit. b)

15
Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami 
(kwota ujemna)

art. 36 ust. 1 lit. e), art. 41, art. 472 
ust. 7

Załącznik nr 3
do Informacji o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczących adekwatności kapitałowej 

Krakowskiego Banku Spółdzielczego 

Kapitał podstawowy Tier 1: korekty regulacyjne

Informacja na temat funduszy własnych w okresie przejściowym

Kapitał podstawowy Tier I - instrumenty i kapitały rezerwowe

na 31 grudnia 2018 r.

1



16
Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe 
w Instrumentach własnych w kapitale podstawowym Tier I (kwota 
ujemna)

art. 36 ust. 1 lit. f), art. 42, art. 472 
ust. 8

17

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)

art. 36 ust. 1 lit. g), art. 44, art. 472 
ust. 9

18

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie 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 
kwaliflkowalnych pozycji krótkich) (kwota ujemna)

art. 36 ust. 1 lit h), art. 43, 45, 46, 
art. 49 ust. 2 i 3, art. 79, art. 472 
ust. 10

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 kwaliflkowalnych pozycji krótkich) (kwota ujemna)

art. 36 ust. 1 lit. i), art. 43, 45, 47, 
art. 48 ust. 1 lit. b), art. 49 ust. 13, 
art. 79, 470, art. 472 ust. 11

20 Zbiór pusty w UE

20a
Kwota ekspozycji następujących pozycji kwalifikujących się do wagi 
ryzyka równej 1 250 %, jeżeli Instytucja decyduje się na wariant 
odliczenia

art. 36 ust. 1 lit. k)

20b
w tym: znaczne pakiety akcji poza sektorem finansowym (kwota 
ujemna)

art. 36 ust. 1 lit. k) ppkt (i), art. 89
91
art. 36 ust. 1 lit. k) ppkt (il)
art. 243 ust. 1 lit. b) art. 244 ust. 1 
lit. b) art. 258

20d
w tym: dostawy instrumentów z późniejszym terminem rozliczenia 
(kwota ujemna)

art. 36 ust. 1 lit. k) ppkt (iii), art. 
379 ust.

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)

art. 36 ust. 1 lit c), art. 38, art. 48 
ust. 1 lit. a), art. 470, art. 472 ust. 5

22 Kwota przekraczająca próg 15 % (kwota ujemna) art. 48 ust. 1

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

art. 36 ust. 1 lit. i), art. 48 ust. 1 lit. 
b), art. 470, art. 472 ust. 11

24 Zbiór pusty w UE

25
w tym: aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające 
z różnic przejściowych

art. 36 ust. 1 lit c), art. 38, art. 48 
ust. 1 lit. a), art. 470, art. 472 ust. 5

25a Straty za bieżący rok obrachunkowy (kwota ujemna) art. 36 ust. 1 lit. a), art. 472 ust. 3)

25b
Możliwe do przewidzenia obciążenia podatkowe związane z 
pozycjami kapitału podstawowego Tier I (kwota ujemna)

art. 36 ust. 1 lit. I)

26
Korekty regulacyjne stosowane w odniesieniu do kapitału 
podstawowego Tier I pod względem kwot ujętych przed przyjęciem 
CRR.

26a
Korekty regulacyjne dotyczące niezrealizowanych zysków i strat 
zgodnie z art. 467 i 468;
w tym: ...filtr dla niezrealizowanej straty 1 art. 467

w tym: ...filtr dla niezrealizowanej straty 2 art. 467

w tym: ...filtr dla niezrealizowanego zysku 1 art. 468

w tym: ...filtr dla niezrealizowanego zysku 2 art. 468

26b
Kwota, którą należy odjąć od lub dodać do kwoty kapitału 
podstawowego Tier I w odniesieniu do dodatkowych filtrów i odliczeń 
wymaganych przed przyjęciem CRR

art. 481

w tym: ... art. 481

27
Kwalifikowalne odliczenia od pozycji w kapitale dodatkowym Tier I, 
które przekraczają wartość kapitału dodatkowego Tier I instytucji 
(kwota ujemna)

art. 36 ust. 1 lit. j)

20c
w tym: pozycje sekurytyzacyjne (kwota ujemna)
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28 Całkowite korekty regulacyjne w kapitale podstawowym Tier 1 -2 813

29 Kapitał podstawowy Tier 1 191 996

30 Instrumenty kapitałowe i powiązane ażlo emisyjne art. 51, 52

31
w tym: zaklasyfikowane jako kapitał własny zgodnie z mającymi 
zastosowanie standardami rachunkowości

32
w tym: zaklasyfikowane jako zobowiązania zgodnie z mającymi 
zastosowanie standardami rachunkowości

33
Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w art. 484 ust. 4, i 
powiązane ażio emisyjne przeznaczone do wycofania z kapitału 
dodatkowego Tier 1

4 137
art. 486 ust. 3

14 479

Zastrzyki kapitałowe ze strony sektora publicznego, podlegające 
zasadzie praw nabytych do dnia 1 stycznia 2018 r.

art. 483 ust. 3

34

Kwalifikujący się kapitał Tier I uwzględniony w skonsolidowanym 
kapitale dodatkowym Tier I (w tym udziały mniejszości 
nieuwzględnione w wierszu 5) wyemitowany przez jednostki zależne i 
będący w posiadaniu stron trzecich

art. 85, 86, 480

35
w tym: przeznaczone do wycofania Instrumenty wyemitowane przez 
jednostki zależne

art. 486 ust. 3

36 Kapitał dodatkowy Tier I przed korektami regulacyjnymi 4 137

37
Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe 
we własnych instrumentach dodatkowych w kapitale Tier I (kwota 
ujemna)

art. 52 ust. 1 lit. b), art. 56 lit. a), 
art. 57, art. 475 ust. 2

38

Udziały kapitałowe we własnych instrumentach dodatkowych w 
kapitale Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli podmioty te 
mają z instytucją krzyżowe powiązania kapitałowe mające na celu 
sztuczne zawyżanie funduszy własnych instytucji (kwota ujemna)

art. 56 lit. b), art. 58 i art. 475 ust. 
3

39

Bezpośrednie i pośrednie 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)

art. 56 lit. c), art. 59, 60, 79, art. 
475 ust. 4

40

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe 
we własnych Instrumentach dodatkowych w kapitale Tier I podmiotów 
sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej Inwestycji w 
te podmioty (kwota przekraczająca próg 10 % oraz po odliczeniu 
kwallfikowalnych pozycji krótkich) (kwota ujemna)

art. 56 lit. d), art. 59, 79, art. 475 
ust. 4

41

Korekty regulacyjne stosowane w odniesieniu do kapitału dodatkowego 
Tier I pod względem kwot ujętych przed przyjęciem CRR oraz kwot 
ujętych w okresie przejściowym przeznaczonych do wycofania zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 575/2013 (tj. kwoty rezydualne określone 
w CRR)

41 a

Kwoty rezydualne odliczane od kapitału dodatkowego Tier I w 
odniesieniu do odliczeń od kapitału podstawowego Tier I w okresie 
przejściowym zgodnie z art. 472 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 0

art. 472, art. 472 ust. 3 lit. a), art. 
472 ust. 4, art. 472 ust. 6, art. 472 
ust. 8 lit. a), art. 472 ust. 9, art. 472 
ust. 10 lit. a), art. 472 ust. 11 lit. a)

W tym pozycje, które należy wyszczególnić, np. istotne straty netto w 
bieżącym okresie, wartości niematerialne I prawne, brak rezerw na 
pokrycie oczekiwanych strat itd.

0

41 b

Kwoty rezydualne odliczane od kapitału dodatkowego Tier I w 
odniesieniu do odliczeń od kapitału podstawowego Tier II w okresie 
przejściowym zgodnie z art. 475 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

art. 477, art. 477 ust. 3, art. 477 
ust. 4 lit. a)

W tym pozycje, które należy wyszczególnić, np. krzyżowe powiązania 
kapitałowe w Instrumentach w kapitale Tier II, bezpośrednie udziały 
kapitałowe w nieistotnych inwestycjach w kapitał Innych podmiotów 
sektora finansowego itd.

Kapitał dodatkowy Tier 1: instrumenty

Kapitał dodatkowy Tier 1: korekty regulacyjne
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410
Kwota, którą należy odjąć od lub dodać do kwoty kapitału 
dodatkowego Tier I w odniesieniu do dodatkowych filtrów i odliczeń 
wymaganych przed przyjęciem CRR

art. 467, 468, 481

w tym: ...możliwe filtry dla niezrealizowanych strat art. 467

w tym: ...możliwe filtry dla niezrealizowanych zysków art. 468

w tym: ... art. 481

42
Kwalifikowalne odliczenia od pozycji w kapitale Tier II, które 
przekraczają wartość kapitału Tier II instytucji (kwota ujemna)

art. 56 lit. e)

43 Całkowite korekty regulacyjne w kapitale dodatkowym Tier I 0
44 Kapitał dodatkowy Tier 1 4 137

45
Kapitał Tier 1 (kapitał Tier 1 = kapitał podstawowy Tier 1 + 
kapitał dodatkowy Tier 1)

196 133

46 Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne 47 205 art. 62, 63 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

art. 486 ust. 4

Zastrzyki kapitałowe ze strony sektora publicznego, podlegające 
zasadzie praw nabytych do dnia 1 stycznia 2018 r.

art. 483 ust. 4

48

Kwalifikujące się instrumenty funduszy własnych uwzględnione w 
skonsolidowanym kapitale Tier II (w tym udziały mniejszości i 
instrumenty dodatkowe w kapitale Tier I nleuwzględnlone w wierszach 
5 lub 34) wyemitowane przez jednostki zależne i będące w posiadaniu 
stron trzecich

art. 87, 88, 480

49
w tym: przeznaczone do wycofania Instrumenty wyemitowane przez 
jednostki zależne

art. 486 ust. 4

50 Korekty z tytułu ryzyka kredytowego 11 485 art. 62 lit. c) I d) 11 485

51 Kapitał Tier II przed korektami regulacyjnymi 58 690

52
Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe 
w Instrumentach własnych w kapitale Tier II i pożyczki 
podporządkowane (kwota ujemna)

art. 63 lit. b) ppkt (i), art. 66 lit. a), 
art. 67, art. 477 ust. 2

53

Udziały kapitałowe w Instrumentach w kapitale Tier II I pożyczki 
podporządkowane podmiotów sektora finansowego, jeżeli podmioty te 
mają z instytucją krzyżowe powiązania kapitałowe mające na celu 
sztuczne zawyżanie funduszy własnych instytucji (kwota ujemna)

art. 66 lit. b), art. 68 i art. 477 ust. 
3

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)

art. 66 lit. c), art. 69, 70, 79, art. 
477 ust. 4

54a
w tym: nowe udziały kapitałowe niebędące przedmiotem uzgodnień 
dotyczących okresu przejściowego

54b
w tym udziały kapitałowe istniejące przed dniem 1 stycznia 2013 r. I 
będące przedmiotem uzgodnień dotyczących okresu przejściowego

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 kwalifikowalnych pozycji 
krótkich) (kwota ujemna)

art. 66 lit. d), art. 69, 79, art. 477 
ust. 4

56

Korekty regulacyjne stosowane w odniesieniu do kapitału Tier II pod 
względem kwot ujętych przed przyjęciem CRR oraz kwot ujętych w 
okresie przejściowym, przeznaczonych do wycofania zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 575/2013 (tj. kwoty rezydualne określone w 
CRR)

56a

Kwoty rezydualne odliczane od kapitału Tier II w odniesieniu do 
odliczeń od kapitału podstawowego Tier I w okresie przejściowym 
zgodnie z art. 472 rozporządzenia (UE) nr 575/2013

art. 472, art. 472 ust. 3 lit. a), art. 
472 ust. 4, art. 472 ust. 6, art. 472 
ust. 8 lit. a), art. 472 ust. 9, art. 472 
ust. 10 lit. a), art. 472 ust. 11 lit. a)

Kapitał Tier II: korekty regulacyjne

Kapitał Tier II: instrumenty i rezerwy
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W tym pozycje, które należy wyszczególnić, np. istotne straty netto w 
bieżącym okresie, wartości niematerialne I prawne, brak rezerw na 
pokrycie oczekiwanych strat itd.

56b
Kwoty rezydualne odliczane od kapitału Tier II w odniesieniu do 
odliczeń od kapitału dodatkowego Tier I w okresie przejściowym 
zgodnie z art. 475 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

art. 475, art. 475 ust. 2 lit. a), art. 
475 ust. 3, art. 475 ust. 4 lit. a)

W tym pozycje, które należy wyszczególnić, np. krzyżowe powiązania 
kapitałowe w dodatkowych instrumentach w kapitale Tier I, 
bezpośrednie udziały kapitałowe w nieistotnych inwestycjach 
dokonywanych w kapitał innych podmiotów sektora finansowego itd.

56c
Kwota, którą należy odjąć od lub dodać do kwoty kapitału Tier II w 
odniesieniu do dodatkowych filtrów i odliczeń wymaganych przed 
przyjęciem CRR

art. 467, 468, 481

w tym: ...możliwe filtry dla niezrealizowanych strat art. 467

w tym: ...możliwe filtry dla niezrealizowanych zysków art. 468

w tym: ... art. 481

57 Całkowite korekty regulacyjne w kapitale Tier II

58 Kapitał Tier II 58 690
59 Łączny kapitał (łączny kapitał = kapitał Tier 1 + kapitał Tier II) 254 823

59a

Aktywa ważone ryzykiem pod względem kwot ujętych przed 
przyjęciem CRR oraz kwot ujętych w okresie przejściowym, 
przeznaczonych do wycofania zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
575/2013 (tj. kwoty rezydualne określone w CRR)
w tym: pozycje nieodliczone od kapitału podstawowego Tier I (kwoty 
rezydualne określone w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013)

art. 472, art. 472 ust. 5, art. 472 
ust. 8 lit. b), art. 472 ust. 10 lit. b), 
art. 472 ust. 11 lit. b)

(pozycje, które należy wyszczególnić, np. aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności po odliczeniu 
powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 
pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach własnych w kapitale 
podstawowym Tier I itd.)
w tym: pozycje nieodliczone od kapitału dodatkowego Tier I (kwoty 
rezydualne określone w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013)
(pozycje, które należy wyszczególnić, np. krzyżowe powiązania 
kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II, bezpośrednie udziały 
kapitałowe w nieistotnych Inwestycjach w kapitał innych podmiotów 
sektora finansowego itd.)
w tym: pozycje nieodliczone od kapitału Tier II (kwoty rezydualne 
określone w rozporządzeniu (UE) nr 575/ 2013)
(pozycje, które należy wyszczególnić, np. pośrednie udziały kapitałowe 
w instrumentach własnych w kapitale Tier II, pośrednie udziały 
kapitałowe w nieistotnych inwestycjach w kapitał innych podmiotów 
sektora finansowego, pośrednie udziały kapitałowe w Istotnych 
Inwestycjach w kapitał innych podmiotów sektora finansowego itd.)

60 Aktywa ważone ryzykiem razem 1 397 262

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

12,03% art. 92 ust. 2 lit. a), art. 465

62
Kapitał Tier I (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) 12,29% art. 92 ust. 2 lit. b), art. 465

63
Łączny kapitał (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) 15,96% art. 92 ust. 2 lit. c)

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 
anfycyklicznego, jak również bufor ryzyka systemowego oraz bufor 
instytucji o znaczeniu systemowym (bufor globalnych instytucji o 
znaczeniu systemowym lub bufor Innych Instytucji o znaczeniu 
systemowym) wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko)

77 825 dyrektywa w sprawie wymogów 
kapitałowych, art. 128, 129, 130

65 w tym: wymóg utrzymywania bufora zabezpieczającego 29 933

Współczynniki i bufory kapitałowe

art. 477, art. 477 ust. 2 lit. b), art. 
477 ust. 2 lit. c), art. 477 ust. 4 lit. 
b)

art. 475, art. 475 ust. 2 lit. b), art. 
475 ust. 2 lit. c), art. 475 ust. 4 lit. 
b)
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66 w tym: wymóg utrzymywania bufora antycyklicznego

67 w tym: wymóg utrzymywania bufora ryzyka systemowego 47 892
67a w tym: bufor globalnych Instytucji o znaczeniu systemowym lub bufor 

innych instytucji o znaczeniu systemowym
dyrektywa w sprawie wymogów 
kapitałowych, art. 131

68
Kapitał podstawowy Tier I dostępny w celu pokrycia buforów 
(wyrażony jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko)

9,38% dyrektywa w sprawie wymogów 
kapitałowych, art. 128

69 [nieistotne w przepisach unijnych]

70 [nieistotne w przepisach unijnych]

71 [nieistotne w przepisach unijnych]

art. 36 ust. 1 lit. h), art. 45, 46, art. 
472 ust. 10
art. 56 lit. c), art. 59, 60, art. 475 
ust. 4 art. 66 lit. c), art. 69, 70, art. 
477 ust. 4

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 
kwallfikowalnych pozycji krótkich)

art. 36 ust. 1 lit. i), art. 45, 48, 470, 
art. 472 ust. 11

74 Zbiór pusty w UE

75

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z 
różnic przejściowych (kwota poniżej progu 10 %, po odliczeniu 
powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w 
przypadku spełnienia warunków określonych w art. 38 ust. 3)

10 992

art. 36 ust. 1 lit. c), art. 38, 48, 470, 
art. 472 ust. 5

76
Korekty z tytułu ryzyka kredytowego uwzględnione w kapitale Tier II 
w odniesieniu do ekspozycji objętych metodą standardową (przed 
zastosowaniem pułapu)

11 485
art. 62

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

17 466
art. 62

78
Korekty z tytułu ryzyka kredytowego uwzględnione w kapitale Tier II  
w odniesieniu do ekspozycji objętych metodą wewnętrznych ratingów 
(przed zastosowaniem pułapu)

art. 62

79
Pułap uwzględniania korekt z tytułu ryzyka kredytowego w kapitale 
Tier II zgodnie z metodą wewnętrznych ratingów

art. 62

80
Bieżący pułap w odniesieniu do Instrumentów w kapitale 
podstawowym Tier I będących przedmiotem ustaleń dotyczących 
wycofania

art. 484 ust. 3, art. 486 ust. 2 i 5

81
Kwota wyłączona z kapitału podstawowego Tier I ze względu na pułap 
(nadwyżka ponad pułap po upływie terminów wykupu i zapadalności)

art. 484 ust. 3, art. 486 ust. 2 i 5

82
Bieżący pułap w odniesieniu do Instrumentów dodatkowych w kapitale 
Tier I będących przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania 5 792

art. 484 ust. 4, art. 486 ust. 3 i 5

83
Kwota wyłączona z kapitału dodatkowego Tier I ze względu na pułap 
(nadwyżka ponad pułap po upływie terminów wykupu i zapadalności)

0 art. 484 ust. 4, art. 486 ust. 3 i 5

84
Bieżący pułap w odniesieniu do Instrumentów w kapitale Tier II 
będących przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania

0 art. 484 ust. 5, art. 486 ust. 4 i 5

85
Kwota wyłączona z kapitału Tier II ze względu na pułap (nadwyżka 
ponad pułap po upływie terminów wykupu i zapadalności)

0 art. 484 ust. 5, art. 486 ust. 4 i 5

Pułapy stosowane do uwzględniania rezerw w kapitale Tier II

Instrumenty kapitałowe będące przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania (mających zastosowanie wyłącznie od dnia 1 stycznia 2013 r. do 
dnia 1 stycznia 2022 r.)

Współczynniki i bufory kapitałowe

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 
kwallfikowalnych pozycji krótkich)

17 172
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Załącznik nr 4 
do Informacji o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczących adekwatności kapitałowej  

Krakowskiego Banku Spółdzielczego  
 

Zestawienie głównych cech instrumentów w kapitale Tier I i Tier II na dzień 31.12.2018 r. 
(zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1423/2013) 

 
 

Stan na 31.12.2018 r. Obligacje SBK0923 Obligacje SBK1020 

1 Emitent Krakowski Bank Spółdzielczy Krakowski Bank Spółdzielczy 

2 
Unikatowy identyfikator 
(np. CUSIP, ISIN lub identyfikator 
B1oomberg dla ofert na rynku 

PLKRBSP00025 PLKRBSP00017 

3 
Prawo lub prawa właściwe, którym 
podlega instrument 

Polskie Polskie 

 Ujmowanie w kapitale regulacyjnym X X 

4 
Zasady przejściowe określone w 
Rozporządzeniu CRR 

Kapitał Tier II 
Kapitał dodatkowy Tier I, 
Kapitał Tier II 

5 
Zasady określone w Rozporządzeniu 
CRR obowiązujące po okresie 
przejściowym 

Kapitał Tier II 
Nie dotyczy 

6 

Kwalifikowalne na poziomie 
jednostkowym lub (sub-) 
skonsolidowanym/ na poziomie 
jednostkowym oraz (sub-) 
skonsolidowanym 

Poziom jednostkowy Poziom jednostkowy 

7 
Rodzaj instrumentu (rodzaje określane 
przez każdy system prawny) 

Obligacje podporządkowane Obligacje podporządkowane 

8 
Kwota uznana w kapitale regulacyjnym 
(waluta w mln, według stanu na ostatni 
dzień sprawozdawczy) 

47,2 mln zł w Tier II 4,1 mln zł w kapitale 
dodatkowym Tier I 

9 Wartość nominalna instrumentu 100 zł 1000 zł 

9a Cena emisyjna 100 zł 1000 zł 

9b Cena wykupu 100 zł 1000 zł 

10 Klasyfikacja księgowa 
Zobowiązania 
podporządkowane 

Zobowiązania 
podporządkowane 

11 Pierwotna data emisji 2013-09-20 2010-10-29 

12 Wieczyste czy terminowe Terminowy Terminowy 

13 Pierwotny termin zapadalności 2023-09-20 2020-10-29 

14 
Opcja wykupu na żądanie emitenta 
podlegająca wcześniejszemu 
zatwierdzeniu przez organy nadzoru 

TAK,  
po uzyskaniu zgody KNF  

NIE 

15 
Termin wykupu opcjonalnego, terminy 
wykupu warunkowego oraz kwota 
wykupu 

Od 20.09.2018 r. wykup 
możliwy w ostatnim dniu 
roboczym miesiąca 
kalendarzowego następującego 
po miesiącu w którym Emitent 
uzyska zgodę KNF 

Nie dotyczy 

16 Kolejne terminy wykupu, jeżeli dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

 Kupony / dywidendy X X 

17 
Stała lub zmienna dywidenda / stały 
lub zmienny kupon 

Stopa zmienna Stopa zmienna 
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18 
Kupon odsetkowy oraz dowolny 
powiązany wskaźnik 

WIBOR 6M +3,3% WIBOR 6M +4,0% 

19 
Istnienie zapisanych praw do 
niewypłacenia dywidendy 

NIE NIE 

20a 
W pełni uznaniowe, częściowo 
uznaniowe czy obowiązkowe (pod 
względem terminu) 

Obowiązkowe Obowiązkowe 

20b 
W pełni uznaniowe, częściowo 
uznaniowe czy obowiązkowe (pod 
względem kwoty) 

Obowiązkowe Obowiązkowe 

21 
Istnienie opcji z oprocentowaniem 
rosnącym lub innej zachęty do wykupu 

NIE NIE 

22 Nieskumulowane czy skumulowane Niekumulacyjny Niekumulacyjny 

23 Zamienne czy niezamienne Niezamienny Niezamienny 

24 
Jeżeli zamienne, zdarzenie lub 
zdarzenia wywołujące zamianę 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

25 Jeżeli zamienne, w pełni czy częściowo Nie dotyczy Nie dotyczy 

26 Jeżeli zamienne, wskaźnik konwersji Nie dotyczy Nie dotyczy 

27 
Jeżeli zamienne, zamiana obowiązkowa 
czy opcjonalna 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

28 
Jeżeli zamienne, należy określić rodzaj 
instrumentu, na który można dokonać 
zamiany 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

29 
Jeżeli zamienne, należy określić 
emitenta instrumentu, na który 
dokonuje się zamiany 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

30 Odpisy obniżające wartość NIE NIE 

31 
W przypadku odpisu obniżającego 
wartość, zdarzenie lub zdarzenia 
wywołujące odpis obniżający wartość 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

32 
W przypadku odpisu obniżającego 
wartość, w pełni czy częściowo 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

33 
W przypadku odpisu obniżającego 
wartość, trwale czy tymczasowo 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

34 
w przypadku tymczasowego odpisu 
obniżającego wartość, opis mechanizmu 
odpisu obniżającego wartość 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

35 

Pozycja w hierarchii podporządkowania 
w przypadku likwidacji  
(należy określić rodzaj instrumentu 
bezpośrednio uprzywilejowanego w 
odniesieniu do danego instrumentu) 

Posiadacz zostanie 
zaspokojony z tytułu Obligacji 
w ostatniej kolejności w 
przypadku upadłości Emitenta 
lub jego likwidacji 

Posiadacz zostanie 
zaspokojony z tytułu Obligacji 
w ostatniej kolejności w 
przypadku upadłości Emitenta 
lub jego likwidacji 

36 Niezgodne cechy przejściowe Nie Nie 

37 
Jeżeli tak, należy określić niezgodne 
cechy 

Nie dotyczy 
Nie dotyczy 

(') Należy wpisać .,nie dotyczy'', jeżeli dane pytanie nie ma zastosowania. 

 


