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Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału 

Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim 

według stanu na dzień 31.12.2017 roku 

I. Informacje ogólne 

1. Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim ul. Wojska Polskiego 141A, 

przedstawia informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności 

kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2017 roku. 

2. W 2017 roku BSZP prowadził działalność w następujących placówkach: 

1) Centrala Banku w Piotrkowie Trybunalskim, 

2) Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, 

3) Punkt Kasowy w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Kostromska), 

4) Oddział w Błogiem, 

5) Punkt Kasowy w Mniszkowie, 

6) Oddział w Dobryszycach, 

7) Oddział w Gorzkowicach, 

8) Oddział w Grabicy, 

9) Oddział w Kamieńsku, 

10) Oddział w Moszczenicy, 

11) Punkt Kasowy w Moszczenicy, 

12) Punkt Kasowy w Srocku, 

13) Oddział w Paradyżu, 

14) Filia w Aleksandrowie, 

15) Filia w Sulejowie, 

16) Filia w Opocznie, 

17) Oddział w Rozprzy, 

18) Filia w Woli Krzysztoporskiej, 

19) Punkt Kasowy w Niechcicach, 

20) Oddział w Szczercowie, 

21) Oddział w Wielgomłynach, 

22) Filia w Masłowicach, 

23) Oddział w Żarnowie. 

3. BSZP na dzień 31.12.2017 roku nie posiadał udziałów w podmiotach zależnych nie objętych 

konsolidacją.  

II. Cele i zasady polityki zarządzania poszczególnymi ryzykami 

1. BSZP stosuje następujące metody wyliczania wymogów kapitałowych: 

1) metodę standardową w zakresie ryzyka kredytowego, 

2) metodę podstawowego wskaźnika w zakresie ryzyka operacyjnego. 

2. Do podstawowych ryzyk, które podlegają szczególnemu nadzorowi, zalicza się: 

1) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, ryzyko detalicznych ekspozycji kredytowych, 

ryzyko ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie,    

2) ryzyko płynności, 

3) ryzyko stopy procentowej, 

4) ryzyko walutowe, 

5) ryzyko operacyjne, 
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6) ryzyko braku zgodności. 

3. W strukturze organizacyjnej Banku funkcjonuje komórka organizacyjna Banku zajmująca się 

monitorowaniem ryzyk, która na dzień 31.12.2017 roku obejmowała swoim zakresem działania 

monitorowanie następujących ryzyk: 

1) ryzyko walutowe, 

2) ryzyko operacyjne, 

3) ryzyko płynności, 

4) ryzyko stopy procentowej, 

5) ryzyko kapitałowe,  

6) ryzyko wyniku finansowego, 

7) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, ryzyko detalicznych ekspozycji kredytowych, 

ryzyko ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie,    

8) ryzyko braku zgodności, 

9) ryzyko modeli. 

4. W stosunku do ryzyk objętych szczególnym nadzorem opracowane zostały metody ich pomiaru 

oraz opracowany system raportowania. Zakres i rodzaj systemów pomiaru i raportowania 

znajduje się w poszczególnych regulacjach, które obejmują również opis zasad stosowania 

zabezpieczeń i ograniczania ryzyka oraz strategie i procesy monitorowania skuteczności 

zabezpieczeń i metod ograniczania ryzyka. 

III. Fundusze własne 

1. Zestawienie poszczególnych pozycji funduszy własnych Banku według stanu na dzień 31.12.2017 

roku: 

Fundusze własne ogółem dla współczynnika wypłacalności  20 558,0  

Kapitał Tier 1 20 558,0  

Kapitał podstawowy Tier 1 20 558,0  

Fundusz udziałowy (100%) 1 958,0  

    w tym zaliczany do kapitału podstawowego 1 955,0  

Kapitał rezerwowy 20 350,0  

Zyski zatrzymane 0,0  

Skumulowane inne całkowite dochody 414,0  

Fundusze ogólne ryzyka bankowego 0,0  

(-) Inne wartości niematerialne i prawne -77,0  

(-) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale podstawowym Tier 1 0,0  

(-) Nadwyżka odliczenia od pozycji dodatkowych w Tier 1 ponad kapiał podstawowy Tier 

1 
0,0  

(-) Instrumenty w kapitale podstawowym Tier 1 podmiotów sektora finansowego, jeżeli 

instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 
0,0  

(-) Instrumenty w kapitale podstawowym Tier 1 podmiotów sektora finansowego, jeżeli 

instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 
0,0  

Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale podstawowym Tier 1 -83,0  

Inne pozycje lub korekty kapitału podstawowego Tier 1 - nie ujęte powyżej -1,0  

Kapitał dodatkowy Tier 1 0,0  

Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale dodatkowym Tier 1 

podlegających zasadzie praw nabytych 
0,0  
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(-) Nadwyżka odliczenia od pozycji w Tier 2 ponad kapiał Tier 2 0,0  

Nadwyżka odliczenia od pozycji dodatkowych w Tier 1 ponad kapitał dodatkowy Tier 1 

(odliczenie w kapiale podstawowym Tier 1) 
0,0  

Inne pozycje lub korekty kapitału dodatkowego Tier 1 - nie ujęte powyżej 0,0  

Kapitał Tier 2 0,0  

Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane kwalifikujące się jako kapitał Tier 2 0,0  

    w tym pożyczki podporządkowane 0,0  

Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitałe Tier 2 oraz pożyczek 

podporządkowanych podlegających zasadzie praw nabytych 
0,0  

    w tym pożyczki podporządkowane 0,0  

Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego według metody standardowej 0,0  

(-) Instrumenty w kapitale Tier 2 podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie 

dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 
0,0  

(-) Instrumenty w kapitale Tier 2 podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja 

dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 
0,0  

Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale Tier 2 0,0  

Nadwyżka odliczenia od pozycji w Tier 2 ponad kapitał Tier 2 0,0  

Inne pozycje lub korekty kapitału Tier 2 - nie ujęte powyżej 0,0  

    

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 152 055,0  

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko kredytowe - kwota ekspozycji ważonej ryzykiem po 

zastosowaniu współczynnika wsparcia MŚP 
128 765,0  

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko walutowe 0,0  

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko operacyjne 23 290,0  

Łączna kwota ekspozycji na inne rodzaje ryzyka 0,0  

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I 14,84 

Współczynnik kapitału Tier I 14,84 

Całkowity współczynnik kapitałowy 14,84 

2. informacja z zakresu ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej. 

Wg stanu na dzień 31.12.2017 roku wskaźnik dźwigni finansowej Banku Spółdzielczego Ziemi 

Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim wyniósł: 

• wg definicji przejściowej                          -   5,55 

• wg definicji w pełni wprowadzonej       -    5,63. 

       W kalkulacji wskaźnika dźwigni finansowej Bank uwzględnia : 

• Kapitał  Tier   I  - wg definicji przejściowej i w pełni wprowadzonej, 

• Aktywa i udzielone zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem ujmowane zgodnie              

z zasadami przyjętymi w kalkulacji wymogów kapitałowych wg metody standardowej. 

       Bank nie posiada odrębnych zasad zarządzania ryzykiem nadmiernej dźwigni finansowej, gdyż  

       zostało ono określone jako nieistotne. Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej ma niski wymiar  

       jakościowy i ilościowy. 

IV. Adekwatność kapitałowa 

1. Poniższa tabela przedstawia kwoty stanowiące 8% ekspozycji ważonej ryzykiem dla każdej z klas 

ekspozycji. 

Lp. Wyszczególnienie Kwota (w tys. zł) 
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1.  
Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec rządów i banków 

centralnych 
192,00 

2.  
Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec samorządów 

terytorialnych i władz lokalnych 
922,00 

3.  
Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec podmiotów sektora 

publicznego 
0,00 

4.  Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec instytucji 0,00 

5.  Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec przedsiębiorców 1 615,00 

6.  Ekspozycje detaliczne lub warunkowe ekspozycje detaliczne 2 729,00 

7.  
Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe zabezpieczone na 

nieruchomościach 
3 134,00 

8.  Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania 478,00 

9.  Ekspozycje należące do nadzorczych kategorii wysokiego ryzyka 0,00 

10.  Ekspozycje z tytułu obligacji zabezpieczonych 0,00 

11.  Ekspozycje krótkoterminowe wobec banków i przedsiębiorców 0,00 

12.  Ekspozycje kapitałowe 253,00 

13.  Inne ekspozycje 978,00 

Razem 10 301,00 

2. Poniższe zestawienie przedstawia poziom minimalnych wymogów kapitałowych na poszczególne 

rodzaje ryzyka. 

Lp. Wyszczególnienie Kwota (w tys. zł) 

1.  Ryzyko walutowe 0,00 

2.  Ryzyko kredytowe  10 301,00 

3.  
Przekroczenie limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych 

zaangażowań 

 

0,00 

4.  Ryzyko stopy procentowej (ryzyko bazowe) 0,00 

5.  Przekroczenie progu koncentracji kapitałowej 0,00 

6.  Ryzyko operacyjne 1 863,00 

Razem 12 164,00 

Współczynnik adekwatności kapitałowej (w %) 14,84 

V. Ryzyko kredytowe  

1. Należności przeterminowane – ekspozycje, których przeterminowanie przekracza 90 dni                  

a przeterminowana kwota przekracza w przypadku ekspozycji detalicznych 500 złotych                              

a w przypadku pozostałych klas ekspozycji, przeterminowana kwota przekracza 3 000 zł. 

2. Należności zagrożone – są to ekspozycje kredytowe zaklasyfikowane do kategorii ,,poniżej 

standardu”, ,,wątpliwe” oraz ,,stracone”.  

3. Wartość bilansowa ekspozycji kredytowych, o których mowa w punkcie 2, jest to wartość 

uwzględniająca korekty z tytułu ESP oraz utworzone rezerwy celowe ( odpisy z tytułu utraty 

wartości). 

4. Bank w swoich analizach nie przyjmuje podziału na obszary geograficzne. 

5. Ekspozycje kredytowe według wyceny bilansowej (po korektach rachunkowych) na dzień 

31.12.2017 roku, bez uwzględnienia skutków ograniczania ryzyka kredytowego oraz średnią 

kwotę ekspozycji w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku w podziale na klasy 

przedstawia poniższe zestawienie: 
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Lp. 

 

Wyszczególnienie 

Stan na dzień 

31.12.2017 r. 

w tys. zł 

Średnia kwota                     

w okresie od 31.01.2017 r. 

do 31.12.2017 r. 

w tys. zł 

1.  
Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec 

rządów i banków centralnych 
2 879,00 1 930,00 

2.  
Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec 

samorządów terytorialnych i władz lokalnych 
57 651,00 60 973,00 

3.  
Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec 

podmiotów sektora publicznego 
11,00 656,00 

4.  
Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec 

instytucji 
196 920,00 172 151,00 

5.  
Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec 

przedsiębiorców 
27 191,00 31 481,00 

6.  
Ekspozycje detaliczne lub warunkowe 

ekspozycje detaliczne 
45 646,00 29 598,00 

7.  
Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe 

zabezpieczone na nieruchomościach 
53 129,00 59 107,00 

8.  
Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie 

zobowiązań 
4 089,00 1 238,00 

9.  
Ekspozycje należące do nadzorczych kategorii 

wysokiego ryzyka 
0,00 0,00 

10.  Ekspozycje z tytułu obligacji zabezpieczonych 0,00 0,00 

11.  
Ekspozycje krótkoterminowe wobec banków i 

przedsiębiorców 
0,00    0,00 

12.  Ekspozycje kapitałowe 3 162,00 2 462,00 

13.  Inne ekspozycje 20 038,00 21 120,00 

Razem 410 716,00 380 716,00 

6. Struktura zaangażowania Banku wobec poszczególnych sektorów lub według typu kontrahenta        

w rozbiciu na klasy ekspozycji: 

1) Strukturę zaangażowania Banku wobec sektora finansowego według typu kontrahenta 

według stanu na dzień 31.12.2017 roku przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Typ kontrahenta Wartość w tys. zł 

1.  Banki  

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

0,00 

198 841,00 

0,00 

0,00 

2.  Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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3.  Pomocnicze instytucje finansowe 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4.  Instytucje ubezpieczeniowe 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Razem zaangażowanie w sektorze finansowym   198 841,00 

2) Strukturę zaangażowania Banku wobec sektora niefinansowego w podziale na typ 

kontrahenta według stanu na dzień 31.12.2017 roku przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Typ kontrahenta Wartość w tys. zł 

1.  

Przedsiębiorstwa i spółki państwowe  

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2.  

Przedsiębiorstwa i spółki prywatne oraz spółdzielnie 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

13 988,00 

11 417,00 

0,00 

2 571,00 

3.  

Przedsiębiorcy indywidualni 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

9 606,00 

9 294,00 

267,00 

45,00 

4.  

Osoby prywatne 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

48 705,00 

48 576,00 

129,00 

0,00 

5.  

Rolnicy indywidualni 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

47 376,00 

47 317,00 

59,00 

0,00 

6.  

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw 

domowych 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

 

139,00 

139,00 

0,00 

0,00 

Razem zaangażowanie w sektorze niefinansowym 119 814,00 

3) Strukturę zaangażowania Banku wobec sektora budżetowego w rozbiciu  na kategorie 

należności według stanu na dzień 31.12.2017 roku przedstawia poniższa tabela: 

Wyszczególnienie Wartość w tys. zł 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

57 662,00 

0,00 

0,00 
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Razem zaangażowanie w sektorze budżetowym 57 662,00 

4) Strukturę zaangażowania Banku w poszczególnych branżach według stanu na dzień 

31.12.2017 roku przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Branże Wartość w tys. zł 

1.  Rolnictwo 50 158,00 

2.  Przetwórstwo przemysłowe 8 403,00 

3.  

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 

parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych 

30,00 

4.  Budownictwo  257,00 

5.  Handel 10 920,00 

6.  Hotele i restauracje 1 574,00 

7.  Transport  690,00 

8.  Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 1 644,00 

9.  Administracja publiczna 57 651,00 

10.  Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 0,00 

11.  Usługi 291,00 

12.  Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 3 653,00 

13.  Inne 1 465,00 

Razem zaangażowanie w sektorze niefinansowym 136 736,00 

7. Strukturę ekspozycji według okresów zapadalności w podziale na  klasy należności lub według 

kontrahenta według stanu na dzień 31.12.2017 roku przedstawia poniższa tabela (w tys. zł): 

Klasy należności a’vista 
1-30              

dni 

1-3 

m-cy 

3-6 

m-cy 

6-12                  

m-cy 

Ekspozycje detaliczne 

 i przeterminowane lub warunkowe 

ekspozycje detaliczne 

 i przeterminowane 

516,00 2 162,00 4 505,00 6 765,00 14 205,00 

Ekspozycje   lub ekspozycje 

warunkowe wobec instytucji – banki 
25 437,00 109 895,00 47 000,00 7 000,00 9 000,00 

Ekspozycje   lub ekspozycje 

warunkowe wobec samorządów 

terytorialnych i władz lokalnych 

0,00 243,00 1 753,00 1 999,00 4 028,00 

Razem 25 953,00 112 300,00 53 258,00 15 764,00 27 233,00 

 

Klasy należności 
1-2 

lat 

2-5 

Lat 

5-10 

 lat 

10-20  

lat 

powyżej 20 

lat 

Ekspozycje detaliczne 

 i przeterminowane lub warunkowe 

ekspozycje detaliczne i 

przeterminowane 

18 951,00 36 807,00 21 450,00 3 362,00 187,00 

Ekspozycje   lub ekspozycje 

warunkowe wobec instytucji – banki 
0,00 340,00 944,00 0,00 0,00 
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Ekspozycje   lub ekspozycje 

warunkowe wobec samorządów 

terytorialnych 

 i władz lokalnych 

9 227,00 29 768,00 9 988,00      672,00 0,00 

Razem 28 178,00 66 915,00 32 382,00 4 034,00 187,00 

8. Struktura należności z rozpoznaną utratą wartości i przeterminowane w rozbiciu na klasy 

ekspozycji kredytowych wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Wyszczególnienie Wartości w tys. zł 

1. 

Należności normalne 

    Kredyty w rachunku bieżącym 

    Pozostałe kredyty i inne 

    Kredyty przeterminowane 

    Rezerwy celowe 

    Korekta wartości 

    Odsetki 

174 405,00 

11 789,00 

165 367,00 

1 393,00 

685,00 

2 175,00 

109,00 

2. 

Należności pod obserwacją 

    Kredyty pod obserwacją 

    Kredyty przeterminowane 

    Rezerwy celowe 

    Korekta wartości 

    Odsetki 

                               456,00 

462,00 

                                 271,00 

7,00 

1,00 

2,00 

3. 

Należności zagrożone 

    Kredyty zagrożone 

    Kredyty przeterminowane 

    Rezerwy celowe 

    Korekta wartości 

    Odsetki 

2 615,00 

4 207,00 

4 188,00 

2 002,00 

25,00 

435,00 

Razem 177 476,00 

9. informacja dotycząca zasad korzystania z ocen zewnętrznych instytucji oceny wiarygodności 

kredytowej (ECAI). 

Bank nie ujawnia informacji w zakresie korzystania z ocen wiarygodności kredytowej  (ECAI), 

ponieważ do obliczania kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem metodą standardową nie 

wykorzystuje ocen zewnętrznych instytucji. 

VI. Ryzyko kredytowe kontrahenta 

W celu ograniczenia ryzyka kredytowego kontrahenta Bank posiada następujące procedury:  

1. ,,Regulamin udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych w BSZP”, 

2. „Zasady udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w BSZP – podręcznik kredytowy”, 

3. ,,Instrukcja kredytowania jednostek samorządu terytorialnego w BSZP”, 

4. ,,Instrukcja udzielania kredytu dla wspólnot mieszkaniowych w BSZP”, 

5. ,,Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w BSZP”, 

6. ,,Instrukcję oceny zdolności i wiarygodności klienta BSZP”, 

7. ,,Instrukcję monitoringu kredytowego w BSZP”, 

8. ,,Instrukcję prawnych form zabezpieczeń wierzytelności w BSZP”, 

9. Instrukcję ,,Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych  

w BSZP”, 
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10.  „Instrukcja kredytowania w BSZP”, 

11. „Instrukcja monitoringu zabezpieczeń w BSZP”, 

12. „Instrukcja udzielania i monitoringu kredytów konsumenckich w BSZP”, 

13. „Regulamin udzielania kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie klientom 

indywidualnym w BSZP”, 

14. „Zasady udzielania kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie klientom indywidualnym w 

BSZP – podręcznik kredytowy”, 

15. „Zasady weryfikacji historii kredytowej klientów indywidualnych na podstawie Bankowego 

Raportu Kredytowego BIK S.A. w BSZP”, 

VII. Ryzyko operacyjne 

Opis metodologii wyliczania wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyka operacyjnego zawierają 

,,Zasady  wyznaczania łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko w BSZP”.  Zgodnie  z zapisami Rekomendacji 

M Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej informuje poniżej   o sumach strat brutto z tytułu ryzyka 

operacyjnego. 

Kategorie zdarzeń ryzyka operacyjnego 

Razem 

Ilość 
Koszt 

potencjalny 

Koszt 

rzeczywisty 
Czas 

1. Oszustwo 

wewnętrzne - 

1. Działania nieuprawnione     

2. Kradzież i oszustwo     

2. Oszustwo 

zewnętrzne – 

2. Kradzież i oszustwo 1    

2. Bezpieczeństwo systemów     

3. Praktyka 

kadrowa i 

bezpieczeństwo 

pracy - 

1. Stosunki pracownicze 8 702 502,36  
3452 

dni 

2. Bezpieczeństwo środowiska 

pracy 
    

3. Podziały i dyskryminacja     

4. Klienci, produkty 

i praktyka 

biznesowa - 

1. Obsługa klientów, 

ujawnianie 

informacji o klientach, 

zobowiązania 

względem klientów 

19    

2. Niewłaściwe praktyki 

biznesowe lub 

rynkowe 

    

3. Wady produktów     

4. Klasyfikacja klienta i 

ekspozycje 
    

5. Usługi doradcze     

5. Uszkodzenia 

aktywów 

Klęski żywiołowe i inne 

zdarzenia. 
30  13 065,19  

6. Zakłócenia 

działalności  i 

błędy systemów 

Systemy 143 24 429,83   
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7. Dokonywanie 

transakcji, 

dostawa oraz 

zarządzanie 

procesami 

1. Wprowadzanie do systemu, 

wykonywanie, rozliczanie i 

obsługa 

transakcji 

775 141,54 6,80  

2. Monitorowanie i 

sprawozdawczość 
    

3. Dokumentacja dotycząca 

klienta 
    

4. Zarządzanie rachunkami 

klientów 
    

5. Uczestnicy procesów nie 

będący klientami banku (np. 

izby rozliczeniowe) 

    

6. Sprzedawcy i dostawcy     

VIII. Ekspozycje kapitałowe nieuwzględnione w portfelu handlowym 

Bank nie posiada w/w ekspozycji kapitałowych. 

IX. Ryzyko stopy procentowej dla pozycji zakwalifikowanych do portfela bankowego 

1. Charakterystykę ryzyka stopy procentowej obejmuje Strategia oraz Zasady zarządzania ryzykiem 

stopy procentowej w BSZP. 

2. Bank dokonuje pomiaru ryzyka stopy procentowej z miesięczną częstotliwością. Wyniki pomiaru 

wraz ze stosownym opisem oraz komentarzem w formie analizy przekazywane są:  

1) co miesiąc Zarządowi Banku,  

2) co pół roku Radzie Nadzorczej Banku. 

3. Na dzień 31.12.2017 roku w wyniku przeprowadzenia szokowych spadków oraz wzrostów stóp 

procentowych, obliczonych zgodnie z metodą pomiaru ryzyka stopy procentowej stosowaną 

przez Bank, wynik odsetkowy ukształtowałby się na poziomie: 

1) przy wzroście o 200,00 p.b. –         597,13 tys. zł 

2) przy spadku o 200,00 p.b. – -    3 908,19 tys. zł 

X.    Ryzyko płynności i pozycje płynnościowe 
1. Zasady zarządzania ryzykiem płynności, w tym podział kompetencji, metody pomiaru oraz 
monitorowania poziomu płynności, metody ograniczania ryzyka utraty płynności, awaryjne plany 
działania, zostały zawarte w „Zasadach zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym 

Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim”. 
2. Proces zarządzania ryzykiem płynności w Banku zawiera następujące elementy: 
1) wyznaczanie i utrzymywanie nadzorczych norm płynności,  
2) zarządzanie płynnością natychmiastową, 
3) zarządzanie płynnością bieżącą,  
4) sterowanie płynnością krótko, średnio i długoterminową, 
5) pomiar i analiza ryzyka, monitorowanie płynności oraz kontrola przestrzegania limitów,  
6) reakcja na zagrożenia dla utrzymania płynności, uruchomienie i realizacja planów i procedur 
awaryjnych, 
7) kontrola i weryfikacja poprawności działania procesu zarządzania ryzykiem płynności, 
8) modyfikacja przyjętych założeń oraz metod. 
3. Bank w ramach utrzymania płynności wykonuje następujące czynności:  
1) utrzymywanie rezerwy obowiązkowej na poziomie wymaganym przez NBP 
2) lokowania nadwyżek środków finansowych w SGB Banku S.A., 
3) dokonywanie zasileń i odprowadzeń gotówki,  
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4. W celu ograniczania ryzyka płynności Bank wprowadził limity, pozwalające na wdrożenie 
w odpowiednim momencie mechanizmów zapobiegających powstaniu nadmiernego ryzyka. 
Podstawowymi limitami, w zakresie których Bank nie dopuszczał do sytuacji ich przekraczania 
były następujące limity regulacyjne: 
1) nadzorcze miary płynności,  
2) limit wskaźnika LCR.  
 

Miara Limit 
minimalny 

Wartość             

na 31.12.2017r. 
 

Luka płynności krótkoterminowej ((A1 + A2) - B5) 0,00 46 230,00 tys. zł 

Współczynnik płynności krótkoterminowej ((A1 + A2) / B5) 1,00 1,61 

Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi 
(B1 / A5) 

1,00 1,21 

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

stabilnymi ((B1 + B2) / (A5 + A4)) 

1,00 1,73 

LCR 80% 220% 

*limit na 2017 r. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/61 z dnia 
10 października 2014 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)   
nr 575/2013  
5. Bank wprowadził również limity luki niedopasowania, które ustalają pożądaną wielkość 
wskaźnika płynności skumulowanej w poszczególnych przedziałach czasowych. Wysokość limitów 
została ustalona zgodnie z regułą, że w krótkich okresach czasu Bank powinien zapewniać 
pokrycie aktywami zobowiązań, natomiast w długich okresach czasu bank powinien posiadać 
wystarczającą wielkość pasywów długoterminowych do sfinansowania aktywów 
długoterminowych. Przyjęcie takich zasad zostało również odzwierciedlone w nadzorczych 
normach płynności. Na koniec  31.12.2017 roku limity luki zostały zachowane .  
6. W ramach pomiaru ryzyka Bank przeprowadza w okresach kwartalnych następujące testy 
warunków skrajnych  
1) wrażliwości – w oparciu o które szacowany jest kapitał wewnętrzny oraz wykonywany jest 
pomiar wpływu zmian parametrów makroekonomicznych na poziom ryzyka płynności 
2) scenariuszowe – w oparciu o które budowane są awaryjne plany płynności oraz wyznaczany 
jest poziom bufora płynności., 
3) odwrócone – w oparciu o które wykonywane są doraźne analizy problemowe. 

W wyniku przeprowadzonych testów warunków skrajnych na dzień 31.12.2017 roku można 

stwierdzić, że w przypadku testów scenariuszowych poziom koniecznego do utrzymania bufora 

płynności jest na poziomie niższym niż aktywa nieobciążone zabezpieczające bufor płynności,  w 

przypadku testu wrażliwości , o który szacowany jest kapitał wewnętrzny należy zauważyć, że koszt 

utrzymania poziomu wskaźnika LCR wyniósł 56,45 tys. zł. Trzeci test, który został przeprowadzony to 

test odwrócony, z którego wynika, że Bank na dzień sprawozdawczy może angażować się w kredyty z 

terminem spłaty powyżej 5 lat w maksymalnej wysokości 26 057,00 tys.  zł. 

XI.     Wymogi kapitałowe na kwoty ekspozycji sekurytyzacyjnych ważone ryzykiem  

Bank nie dokonywał sekurytyzacji aktywów. 

XII. Zasady ustalania (Polityka) zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska 

kierownicze w Banku (określone w Regulaminie organizacyjnym): 

Zasady ustalania zmiennych składników wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz innych osób 

zajmujących stanowiska kierownicze, zgodnie z uchwałą 258/2011 KNF znajdują się w „Polityce 
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zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku 

Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim”. 

XIII. Informacje ilościowe 

Informacje o sumie wypłaconych w 2017 r. wynagrodzeń osobom zajmującym stanowiska 

kierownicze w rozumieniu uchwały 258/2011 KNF. 

Lp. Stanowiska kierownicze Stałe składniki 
Zmienne 

składniki 
Ilość osób 

1. Członkowie Zarządu 598 701,12 zł 106 198,00 zł 4 

Informacje o sumie wypłaconych w 2017 r. wynagrodzeń z tytułu motywacji nowo zatrudnionych 

oraz odpraw związanych z ustaniem stosunku zatrudnienia z osobami zajmującymi stanowiska 

kierownicze zgodnie z uchwałą 258/2011 KNF. 

Lp. Tytuł wynagrodzenia: Wartość: 

1. 
Suma wypłat odpraw z tytułu zakończenia stosunku pracy                                     

z Członkami Zarządu 
81 000,00 zł 

2. Ilość osób, które otrzymało ww. wynagrodzenie 2 

3. Najwyższa kwota wypłacona pojedynczej osobie  45 000,00 zł 

4. 
Suma wypłat zmiennych składników wynagradzania z tytułu 

nawiązania w 2017 r. stosunku pracy z Członkami Zarządu 
0,00 zł 

5. Ilość osób, które otrzymało ww. wynagrodzenie 0 

6. Najwyższa kwota wypłacona pojedynczej osobie  0,00 zł 

 

Zatwierdził: p.o. Główny Księgowy 

Data:  24.05.2018 r. 

 

Przedstawiono i zatwierdzono przez Zarząd BSZP na posiedzeniu w dniu 25.05.2018r. Protokół Nr  

17/2018 

 


