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U.tRwrutettte tNFoRMAcJt DoryczAcycH ADEKWATNoScT t<RptrntowEJ oRAZ tNNycH tNFoRMAcJt BRruru Sp6toztrlczEco w
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Wprowadzenie

Raport ,,Ujawnienie informacji dotyczqcych adekwatnoici kapitafowej oraz innych informacji Banku

Sp6fdzielczego w Sk6rczu podlegajqcych ogtaszaniu wedtug stanu na 31.!2.202!" , zwany dalej ,,Raportem",
zostat przygotowany zgodnie z Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26

czerwca 201-3 roku w sprawie wymog6w ostro2no:iciowych dla instytucji kredytowych ifirm inwestycyjnych,
zwanym dalej ,,Rozporzqdzeniem CRR" oraz Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2019/576 z dnia 20 maja 2OI9 roku zmieniajqcym Rozporzqdzenie CRR, z uwzglqdnieniem akt6w
wykonawczych do Rozporzqdzenia CRR, a tak2e Rekomendacji wydanych przez Komisjq Nadzoru
Finansowego, zwana dalej ,,KNF".

Wymogi dotyczqce ujawniania informacji na mocy Czq6ci 6smej Rozporzqdzenia CRR okreSlone zostaty

w art. 431, - 455 Rozporzqdzenia CRR. Bank bqdqc malq i nieztozonq instytucjq nienotowanq ujawnia

w niniejszym Raporcie, zgodnie z odstqpstwem wynikajqcym z art. 433b ust. 2 Rozporzqdzenia CRR,

informacje dotyczqce najwazniejszych wskalnik6w, o kt6rych mowa w art. 447 Rozporzqdzenia CRR.

Ustalajqc zakres informacji podlegajqcych ujawnieniu Bank nie skorzystat z mo2liwo5ci pominiqcia informacji
nieistotnych,zastrze2onych lub poufnych, o kt6rej mowa w art. 432Rozporzqdzenia CRR.

W celu spefnienia powy2szego wymogu Bank stosuje jednolite formaty ujawnieri okre5lone

w Rozporzqdzeniu Wykonawczym Komisji (EU) 2021,/637 z dnia l-5 marca 2O2t roku ustanawiajqcym

wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do publicznego ujawniania przez instytucje informacji, o

kt6rych mowa w czq6ci 6smejtytufy ll i lll rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/20t3,
oraz uchylajqcym rozporzqdzenie wykonawcze Komisji (UE) nr L423/20L3, rozporzqdzenie delegowane

Komisji (UE) 2OL5h 555, rozporzqdzenie wykonawcze Komisji (UE) 201,6/200 i rozporzqdzenie delegowane

Komisji (UE) 20L7 /2295, zwanym dalej ,,Rozporzqdzeniem 2O2t/637" .

Raport zostaf przygotowany zgodniez,,Tasadami polityki informacyjnej Banku Sp6tdzielczego w Sk6rczu",
zatwierdzonymi przez Zarzqd Banku i Radq Nadzorczq Banku.

Niniejszy Raport byt przedmiotem wewnetrznej weryfikacji przeprowadzonej przez 7esp6t Finansowo-

Ksiqgowy i SprawozdawczoSci.

Informacje zawarte w Raporcie zostaty przygotowane na podstawie danych obejmujqcych okres 1-2 miesiqcy,

zakof czony 31 grudnia 2027 roku, zgodnie z przepisami obowiqzujqcymi na 3L grudnia 2021 roku.

Niniejszy Raport podlega publikacji na stronie internetowej Banku: https://www.bsskorcz.pl

Bank Sp6tdzielczy w Sk6rczu



Utawruterutr tNFoRMAcJt DoryczAcycH ADEKWATNoScT rRptrRtowEJ oRAZ rNNycH tNFoRMAcJt BRNt<u Spotozt+czEco w

Sronczu poDLEGAJAcycH oGIASZANTU wEDLUG srANU run 31,12.2021 n,

{:}2"*:

Zgodnie z art. 19 Rozporzqdz enia 202I/637 Bank informuje, ze:

1) pelna nazwa Banku to: Bank Sp6ldzielczy w Sk6rczu

2l kod LEI Banku to: 259400WC6U719HM21044

3) o ile nie zaznaczono inaczej, ilo6ciowe dane pieniq2ne ujawnione w niniejszym Raporcie prezentowane

sq w PLN z dokladnoSciq odpowiadajqcq do dwoch miejsc po przecinku, a dane ilo6ciowe ujawniane w

formie odsetka wyrazone zostaty zgodnie z jednostkq, z zastosowaniem minimalnej doktadnoSci

odpowiadajqcej czwartemu miejscu po przecinku

4) Bank stosuje Polskie Standardy Rachunkowoici
5) Bank nie posiada jednostek zale2nych i nie podlega konsolidacji dla cel6w ksiqgowych ani konsolidacji

ostro2no5ciowej - majqc powyzsze na uwadze dane zawarte w niniejszym Raporcie sporzqdzone sE na

podstawie danych jed nostkowych

i3*s k Sp$ld:i*lc;y :,ur $k*ri:r,;..r
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U.tRwrutrrutr tNFoRMAcJt DoryczAcycH ADEKWATNoScI t<Rpt ArowEJ oRAZ tNNycH tNFoRMAcJI BRruru SpotozrrtczEco w

SrOnczu poDLEGAJAcycH oGTASZANtU wEDtuc srANU run 3L.12.2021n.

t. 0 *lnc inf*rnnaeje * Snnku

Bank jest Uczestnikiem Systemu Ochrony SGB, kt6rego gl6wnym celem jest zapewnienie ptynno6ci i

wyptacalnoSci.

Z uczestnictwa w systemie wynikajq korzy5ci - miqdzy innymi dostqp do Srodk6w pomocowych w sytuacji

zagro2enia ptynno$ci lub wyptacalno5ci, oraz obowiqzki, do kt6rych nalezy m.in. stosowanie systemu limit6w
ustalonych w Systemie oraz poddawanie siq dziafaniom prewencyjnym podejmowanym przez jednostkq

zarzqdzajqcq Systemem,

Bank Sp6tdzielczy w Sk6rczu na dzieri 3t,I2.202t roku nie posiadal zaanga2owania kapitatowego (udzialow)

w podmiotach zale2nych, kt6rych sprawozdania nie podlegajq konsolidacji ze sprawozdaniem Banku, oraz

zaanga2owanie kapitafowe nie pomniejsza funduszy wiasnych Banku.

W 2021, roku Bank Sp6ldzielczy w Sk6rczu prowadzil dziatalno6i w ramach jednostek organizacyjnych

zlokalizowanych w nizej wymienionych plac6wkach:

r Centrala Banku w Sk6rczu, ul. Gt6wna 40 A;

o Oddziat w Sk6rczu, ul. Glowna 40 A;

o Oddziat w Zblewie, ul, Gt6wna 40A;

o Oddzial w Pelplinie, ul. Mickiewicza 8;

o Filia w Morzeszczynie, ul, KociewskaL2;

r Filia w Osieku, ul. Partyzant6w Kociewskich 60;

o Filia w Kaliskach, ul. Dtuga 9;

o Filia w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza2;

o Filia w Czersku, ul. Dr. Zielifiskiego 15;

a od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego o polqczeniu:

o Oddziat w Lubichowie, ul. Starogardzka 9;

o Filia Osieczna, ul. Plac Tysiqclecia 1,

Dzialalno6i operacyjna prowadzona byla r6wnie2 za po5rednictwem bankowo5ci internetowej,

Przedstawione w niniejszej Informacji dane sporzqdzane zostaly wedtug stanu na3L.12.2021,r. izawierajq
m,in, informacje dotyczqce:

o zarzEdzania poszczeg6lnymi rodzajami ryzyka,

o funduszy wtasnych,

o adekwatno6ci kapitalowei,

S * n k $ p 6t*:i i{ i {.r I cxy'rv S k* rr;: u



ULnwrutEntr tNFoRMAcJt DoryczAcycH ADEKWATNoScI t<RptIRtowEJ oRAZ tNNycH tNFoRMAcJt BANKU Sp6toztrlczEco w

Sr<oRczu poDLEGAJAcycH oGIASZANTU wEDtuG srANU run 31.12.2021 n,

o polityki w zakresie wynagrodzeri osob zajmujqcych stanowiska kierownicze, kt6rych dziatalno66 zawodowa

ma istotny wptyw na profil ryzyka.

Informacje o charakterze jako6ciowym i iloSciowym dotyczqce adekwatnoSc.i kapitatowej Bank udostqpnia

osobom zewnqtrznym, w szczeg6lno6ci klientom Banku oraz uczestnikom rynk6w finansowych z

czqstotliwo6ciq rocznq, nie p6lniej niz w terminie 15 dni od zatwierdzenia przez organ zatwierdzajqcy roczne

sprawozdanie finansowe odbylo siq 19 maja 202I roku. Zaprezentowane dane ilo6ciowe i jakoSciowe

pochodzq w szczeg6lno6ci ze ,,Sprawozdania Finansowego banku Sp6ldzielczego w Sk6rczu za 2021" rok" .

s*nk $p$tririclcey w Sk$r*ru I



U.rRwntrrurr TNFoRMAcJt DoryczAcycH ADEt(wATNoSct r<Rpr AtowEJ oRAZ tNNycH tNFoRMAcJt BANKU SpotozrrlczEGo w

Sr<oRczu poDLEGAJAcycH octAszANru wEDruc srANU rua 31.1-2.2021 n,

.1". Tnhule SU K 5""* Nnjw$xni*.isa* wskxf niki

: e

3r.72.2021 3L.12.2020

Dostepne fundusze wlasne (kwotv)

1 Kapitai podstawowy Tier I 59 269 47 272

2 Ka pitat Tier I 59 269 47 272

3 Lqczny ka pltai s9 269 47 272

Kwoty ekspozycji waionych ryzykiem

4 Lqczna kwota ekspozycji na ryzyko 323 770 2BO 750

Wsp6lczynniki kapitafowe (jako odsetek kwoty ekspozycji waionej ryzykiem)

5 Wsp6iczynnik kapitalu podstawowego Tier | (%) 1,8,31% 16,84%

6 Wsp6tczynnik kapitatu Iler | (%) IB,3I% 1,6,84%

l tqczny wsp6iczynnik kapitaiowy (%) 18,31% \6,84%

Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy wlasnych w celu uwzglqdnienia ryzyka innego nii ryzyko nadmiernej diwigni
(jako odsetek kwoty ekspozycji waionej ryzykiem)

E U-7a
Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy wtasnych w celu uwzglqdnienia ryzyka
innego ni2 ryzyko nadmiernej dlwigni (%)

0,00% 0,00%

EU-7 b W tym: obejmujqce kapltai podstawowy Tier | (punkty procentowe) 0,00 0,00

E U-7c W tym: obejmujqce kapitai Tier | (punkty procentowe) 0,00 0,00

EU-7d Lqczne wymogi w zakresie funduszy wlasnych SREP (%) 8,00% 8,00%

Wym6g polqczonego bufora i fEczne wymogi kapitalowe (jako odsetek kwoty ekspozycji waionej ryzykiem)

B Bufo r za bezpie czajqcy (%l 2,50% 2,50%

E U-8a
Bufor zabezpieczajqcy wynikajqcy z ryzyka makroostro2no3ciowego lub ryzyka
svstemowego zidentyfikowanego na poziomie pa rlstwa cztonkowskiego (%)

o,o0% 0,00%

9 Specyflczny dla instytucji bufor antycykliczny (%l 0,00% 0,00%

EU-9a Bufor ryzyka systemowego (%) 0,o0% 0,00%

10 Bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (%) 0,00% 0,00%

E U- 1Oa Bufor innych instytucjl o znaczeniu systemowym (%) 0,00% 0,00%

TI Wymog poiqczonego bufora (%) 2,50% 7,50%

',.'r * i;i,' i* l*zv



Utnwrurrrurr tNFoRMAcJt DoryczAcycH ADEKWATNoScI rRptrRrowEJ oRAZ tNNycH tNFoRMAcJt BANKU SporoztrLczEco w

Sronczu poDLEGAJAcYcH oGLASZANtU wEDruG srANU run 31.L2.2021 n.

t:U-11a tqczne wymogi kapitatowe (%) L0,50% L0,50%

12
Kapitai podstawowy Tier I dostqpny po speinienlu tqcznych wymogow w zakresie

funduszy wlasnych SREP (%)
L0,3t% B,B4%

Wskainik diwigni

13 Miara ekspozycji catkowitej 691 900 667 228

1,4 Wskalnik dZwigni (%) 8,57% l,oB%

Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy wlasnych w celu uwzglqdnienia ryzyka nadmiernej diwigni finansowej (jako

odsetek miary ekspozycji calkowitej)

tU L4a
Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy wtasnych w celu uwzglqdnienia ryzyka

nadmiernej dlwigni finansowej (%)
o,00% 0,00%

tru 14b W tym: obejmujqce kapitai podstawowy Tier | (punkty procentowe) 0,00 0,00

14c tqczne wymogi w zakresie wskalnika dZwigni SREP (%) 3,00% 0,00%

Bufor wskainika diwigni i lqczny wym69 w zakresie wskainika diwigni (jako odsetek miary ekspozycji calkowitej)

t:U'14d Wym69 w zakresie bufora wskalnika dlwlgni (%) o,00% 0,oo%

t:U-14e t-qczny wym69 w zakresie wskaZnika dlwigni (%) 3,OO% 0,00%

Gkarnik pokrycia wyplyw6w netto

15 Aktywa ptynne wysokiej jako6ci (HaLA) og6lem (wartoii wa2ona - Srednia) 28 378 22 305

I U -16a Wyptywy Srodk6w pieniq2nych - Catkowita warto5i wazona 9 413 7 410

EU 16b Wptvwy Srodk6w pieniq2nych - Catkowita wartoSi wa20na 1 870 1,420

16 Wyptywy 6rodk6w pieniq2nych netto og6tem (warto6i skorygowana) B 824 7 0I3

17 Wskalnik pokrycia wyptyw6w netto (%) 322% 31,8%

Wskainik stabilnego finansowania netto

18 Dostqpne stabilne finansowanie ogoiem 55 966

19 Wymagane stabilne finansowanie og6iem 32 r94

2,0 Wskalnik stabilnego finansowania netto (%) 174%

Wiersze od nr L5 do 20 prezentujq dane dot. Zagregowonego wskalniko LCR i NSFR,

Na mocy decyzji KNF Bank Spoldzielczy zostal zwolniony z obowiqzku spelnionio na zasodzie indywidualnei normy wskainiko LCR i 
1

wskalnika NSFR. lednoczelnie SGB-Bank S.A, nq mocy tych somych decyzji zobowiqzany zostql do wypelnienia norm LCR i NSFR na 
1

podstowie skonsolidowanej sytuocji wszystkich bank6w bqdqcych uczestnikami Sp6ldzielczego Systemu Ochrony SGB.

Wiersze od nr 78 do 20 za rok 2020 nie sq wykazane ze wzgledu na obowiqzek sprawozdowczy od 01.0L.2021 roku.

***k



U.tRwntrrute tNFoRMAcJt DoryczAcycH ADEKWATNoScI t<Rptr towEJ oRAz tNNycH tNFoRMAcJt Bnruru SpotoztruczEco w

Sr6nczu poDLEGAJAcycH octASZANru wEDtuG srANU run 31.12.2021n.

3" Ujuwnienia inf*rm*c"ji

R*knmendacjq M KISF

detycaqer ryzyka op*noey"jnsffi* e o$nis

W 202I roku w Banku zostaty ujawnione zdarzenia ryzyka operacyjnego, kt6re obejmowaty straty

operacyjne, zaprezentowane w ponizszejtabeli, na tqcznq kwotq 5 tys, zt brutto i5 tys. zl, netto.

Najistotniejsze zdarzenia operacyjne zostaty ujawnione w kategorii: wykonywanie transakcji i dotyczyty.

wprowadzanie do systemu, wykonywanie, rozliczanie i obstuga transakcji

KATEGORIE ZDARZEN 2021 ROK

Kategoria o96lna Kategoria szczeg6fowa
Straty

brutto*
Straty

nettot+

Oszustwo wewnqtrzne
Dzialania nieuprawnione 0 0

Kradzie2 i oszustwo 0 0

Oszustwo zewnQtrzne
Kradzie2 I oszustwo U 0

Bezpieczef stwo svstem6w 0 0

Zasady dotyczqce zatrudnienla oraz

bezpieczedstwo w miejscu pracy

Stosunki pracownicze 0 0

Bezpieczeristwo Srodowiska pracy 0 0

Podziaty i dyskryminacja 0 0

Klienci, produkty i normy prowadzenia
dziatalnoici

Obstuga klient6w, ujawnianie lnformacji o klientach,
zobowiqzania wzglqdem Klient6w 0 0

Niewta5ciwe praktyki biznesowe lub rynkowe 0 0

Wady produkt6w 0 0

Klasyfikacja Klienta i ekspozycje 0 0

Uslugi doradcze 0 0

Szkody w rzeczowych aktywach trwatych Klqski 2ywioiowe i inne zdarzenia z 2

Zaki6cenia dziatalnoici gospodarczej i awarie
syste m u

Systemy t I
Klqski 2ywiotowe i inne zdarzenia 0 0

Wykonywanie transakcji, dostawa i zarzqdzanie
procesa m I

Wprowadzanie do systemu, wykonywanie, rozliczanie i

obsiusa transakcii 1 )

Monitorowanie i sprawozdawczoi( 0 0

Napivw i dokumentacia klient6w 0 0

Zarzadzanie rachu nka m i kll ent6w 0 0

Kontrahenci niebqdqcy Klientami Banku (np. izby
rozliczeniowe) 0 0

Sprzedawcy i dostawcy 0 0

Razem 5 5
*Straty brutto wedlug stdnu nq 31.L2.202Lr obejmujq stroty zreolizowane (np. rezerwy, odpisy, koszty), jak i stroty, ktore nie zostaly jeszcze

zreolizowane, nie uwzglqdniojq z kolei odzyskow bezpolrednich oni odzysk6w z tytulu mechanizmow transferu ryzyko

**Straty netto wedlug stdnu na 31,12.2021,r. obejmujq stroty zreolizowone (np. rezerwy, odpisy, koszty) po uwzglqdnieniu odzyskow
bezpoSrednich oroz odzysk6w z tytulu mechanizmow transferu ryzyko

W celu ograniczania strat z tytutu ryzyka operacyjnego Bank podejmuje szereg dziatari zarzEdczych, zarowno

o charakterze dorainym, jak i systemowym.

$pi:l*:it*li::i:



U.rRwrurrntr tNFoRMAcJt DoryczAcycH ADEKWATNoSct xnptrRtowEJ oRAZ tNNycH tNFoRMAcJt BRHtt<u SpotozteLczEGo w

Sr<oRczu poDLEGAJACycH oGtAszANtu wEDtuG srANU run 31.12.2021 n.

Dzialania o charakterze dorainym obejmujq bezpo5rednie reagowanie na zidentyfikowane zagroienia,

niwelowanie nieprawidtowoici o charakterze odwracalnym iodzyskiwanie Srodkow utraconych w wyniku

zdarzen operacyjnych.

Dziatania o charakterze systemowym obejmujq stosowanie zabezpieczeri system6w lCT, udoskonalanie

system6w autoryzacji transakcji platniczych, doskonalenie proces6w operacyjnych, szkolenia, stosowanie

mechanizm6w transferu ryzyka (ubezpieczenia /outsourcing), doskonalenie system6w antyfraudowych i

AM L/CFT, doskona len ie mechan izm6w kontroli wewnqtrznej, itp.

S. lJinvEnnisr"rln isrfnrrnncii dotycaqcs rynykm pfynn*$ei * x$sdnis z Rek*rnmndncjq F

KNil

Zgodnie z Rekomendacjq p KNF nr 1-8 Bank ujawnia informacje, kt6re umo2liwiajq uczestnikom rynku rzetelnq

ocenq systemu zarzqdzania ryzykiem plynno5ci Banku oraz jego pozycji ptynno6ci.

Bank definiuje ryzyko ptynno6ci jako zagroienie utraty zdolno6ci do finansowania aktyw6w i terminowego

wykonania zobowiqzah w toku normalnej dzialalno5ci Banku lub w innych warunkach, kt6re mo2na

przewidziei, powodujqce konieczno6i poniesienia nieakceptowalnych strat. W ramach ryzyka ptynno6ci

Bank identyfikuje ryzyko finansowania, rozumiane jako niedostatek stabilnych 2rodet finansowania w

perspektywie Srednio i dlugoterminowej, skutkujqce rzeczywistym lub potencjalnym ryzykiem

niewywiqzania siq przez Bank ze zobowiqzaf finansowych w momencie ich wymagalno6ci w perspektywie

Srednio idlugoterminowej, bqdZ w calo6ci, bqd|zwiqzanym z konieczno6ciq poniesienia nieakceptowalnych

koszt6w finansowania.

Bank Spoldzielczy w Sk6rczu jest czlonkiem Zrzeszenia SGB, kt6re tworzy SGB-BANK S.A' (Bank Zrzeszaiqcy)

i zrzeszone z nim Banki Spotdzielcze, Bank jest r6wnie2 Uczestnikiem Systemu Ochrony SGB, bqdqcego

instytucjonalnym systemem ochrony utworzonym w celu ochrony uczestnik6w, a w szczeg6lno6ci w celu

zagwarantowania ich ptynnoSci iwyptacalnoici w celu unikniqcia upadloSci, Sdyby okazata siq ona konieczna'

W ramach Systemu Ochrony SGB Uczestnicy utworzyli, dzialajEcE w formie sp6tdzielni os6b prawnych, tzw.

jednostkq zarzqdzajqcq systemem ochrony (dalej ,,Sp6fdzielnia"), kt6ra jest umocowania do zarzqdzania

Systemem Ochrony SGB,

W zwiqzku z uczestnictwem Banku w Zrzeszeniu SGB i Systemie Ochrony SGB zarzqdzanie ryzykiem ptynno6ci

w Banku odbywa siq zgodnie z zasadami ustalonymi wZrzeszeniu isystemie. W ramach tych proces6w:

1) Bank Zrzeszajqcy realizuje m.in. nastqpujqce zadania:

a) prowadzenie rozliczed pieniqznych Bankow Sp6fdzielczych;

b) zabezpieczanie Bank6w Sp6tdzielczych przed ryzykiem zwiqzanym z zakl6ceniami w realizacji

r ozliczen m iqdzyba n kowYch;

c) zabezpieczanie plynnoici S16ddziennej dla Bank6w Sp6tdzielczych;

d) prowadzenie rachunk6w bie2qcych Bank6w Sp6tdzielczych;

e) udzielanie kredytow (w tym w rachunku bie2qcym) Bankom Spotdzielczym zgodnie

z regulacjami wewnqtrznymi Banku Trzeszalqcego;

f) gromadzenie nadwy2ek Srodk6w Bank6w Spotdzielczych;

#*nk Sp$ld:ielcey w Sk*rcru
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g) prowadzenie rachunk6w Minimum Depozytowego;

h) utrzymywanie aktyw6w ptynnych stanowiqcych pokrycie Srodkow Minimum Depozytowego;

i) wyznaczanie i utrzymywanie zagregowanego wymogu pokrycia ptynno6ci (LCR);

j) po5redniczenie w zakupie przez Banki Sp6tdzielcze papier6w warto5ciowych w ramach

limitow ustalonych przez Spotdzielniq;

2) Sp6tdzielnia realizuje m.in. nastQpujqce zadania:

a) udzielanie pomocy ptynno6ciowej Uczestnikom, zgodnie z przepisami obowiqzujqcymi

w Systemie Ochrony SGB;

b) wyznaczanie minimalnego zasobu aktyw6w ptynnych w Systemie Ochrony SGB (m.in, poprzez

aktualizacjq kwoty Minimum Depozytowego);

c) ustalanie limit6w ryzyka ptynno6ci w Systemie Ochrony SGB;

d) monitorowanie poziomu ptynnoSci Uczestnik6w na zasadzie indywidualnej i zagregowanej;

e) prowadzenie wymiany informacji o ryzyku ptynno6ci pomiqdzy Uczestnikami;

f) przeprowadzanie zagregowanych test6w warunk6w skrajnych wedtug scenariuszy

okreSlonych w Grupowym Planie Naprawy;
g) opracowanie procedur wzorcowych dotyczqcych zarzqdzania ryzykiem ptynnoSci.

Zarzqdzanie ryzykiem ptynnoSci w Banku zostalo podzielone na dwa poziomy:

1) poziom pierwszy (pierwsza linia obrony przed ryzykiem) - w postaci zarzqdzania ryzykiem

w dziatalnoSci operacyjnej, w ramach kt6rego:
a) Zesp6l Finansowo - Ksiqgowy i Sprawozdawczo6ci odpowiada za zarzEdzanie ptynno5ciq

kr6tkoterminowq;
b) Oddzialy/Filie Banku odpowiadajqza dzialalno6i operacvjnQ, w tym gromadzenie depozyt6w

i udzielanie kredyt6w;
2) poziom drugi (druga linia obrony przed ryzykiem) - obejmujEcy wyspecjalizowane komorki

odpowiada jqce za zarzqdzanie ryzykiem, w ramach kt6rego Stanowisko Analiz i Ryzyk Bankowych
odpowiada za identyfikacjq, pomiar, kontrolq i sprawozdawanie.

W Banku zostal r6wnie2 powofany Komitet Tarzqdzania Ryzykami, kt6ry petni rolq doradczq w procesie

zarzqdzania ryzykiem ptynnoSci, w tym:

1) opiniuje procedury z zakresu ryzyka ptynnoici;

2) opiniuje poziom limitow;
3) identyfikuje izglasza potrzeby zmian w polityce plynnoSciowej Banku;

4) wydaje rekomendacje dla Zesp6lu Finansowo - Ksiqgowego i Sprawozdawczo(ci majqce na celu
wlaSciwe ksztattowanie poziomu ryzyka plynno5ci Banku;

5) ocenia poziom ryzyka ptynno6ci Banku i wydaje rekomendacje Zarzqdowi,

Gt6wnymi pojqciami stosowanymi w pomiarze pozycji ptynno6ciowej Banku i w zarzqdzaniu ryzykiem
ptynno6ci sq:

1) baza depozytowa - zobowiqzania terminowe i biezqce wobec podmiot6w niefinansowych i instytucji
rzqdowych lub samorzqdowych;

2) depozyty - baza depozytowa oraz depozyty podmiot6w finansowych, z wytqczeniem depozyt6w
bank6w;
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3) ptynnoSi Sr6ddzienna - zdolno6i wykonania wszystkich zobowiqzai pieniqznych w trakcie biezqcego

dnia;

4) ptynno6i dzienna - zdolno6i wykonania wszystkich zobowiqzad pieniqznych na zamkniqcie dnia;

5) ptynno(6 bie2qca - zdolno56 wykonania wszystkich zobowiqzari pieniq2nych w terminie ptatno6ci

przypadajqcym w okresie 7 kolejnych dni;

6) plynnodi kr6tkoterminowa - zdolno6i wykonania wszystkich zobowiqzad pieniqznych w terminie
ptatnoSci przypadajqcym w okresie 30 kolejnych dni;

7\ ptynno6i 6rednioterminowa zapewnienie wykonania wszystkich zobowiqzari pieniq2nych

w terminie ptatnoSci przypadajqcym w okresie powy2ej 1 miesiqca i do 12 miesiqcy;

8) ptynno6i dtugoterminowa monitorowanie mozliwoSci wykonania wszystkich zobowiqzaf
pieniq2nych w terminie ptatno5ci przypadajEcym w okresie powyzej L2 miesiqcy;

9) bufor ptynno6ci - oszacowana przez Bank wysoko6i potrzebnych aktyw6w nieobciq2onych,

stanowiqca zabezpieczenie na wypadek zrealizowania siq scenariuszy warunk6w skrajnych ptynnoSci

w okre6lonVffi, w obowiqzujqcej w Banku strategii zarzqdzania ryzykiem, ,,horyzoncie prze|ycia"

wynoszEcym 30 dni;

10)tolerancja ryzyka ptynno5ci - poziom ryzyka jakie zamierza ponosi6 Bank; Bank okreSla tolerancjq

ryzyka ptynno6ci w ramach obowiqzujqcej w Banku strategii zarzqdzania ryzykiem.

W zakresie strategii finansowania swojej dziafalnoSci Bank stosuje podej5cie oparte na wykorzystaniu

stabilnej czq(ci bazy depozytowejjako podstawowego irodla finansowania, Gt6wnym l16dtem finansowania

dzialalno5ci Banku sq depozyty podmlot6w niefinansowych, a ich udziat w o96lnej sumie pasyw6w powinien

stanowii co najmnieisO%. Bank posiada i aktualizuje w okresach rocznych plan pozyskiwania i utrzymywania

6rodk6w uznawanych za stabilne2rodto finansowania. Nadwyzkizgromadzonych 5rodk6w, kt6rych Bank nie

wykorzysta na dziafalno6ci kredytowq lub nie przeznaczonych na zakup innych aktyw6w (w tym aktyw6w

ptynnych), gromadzone sE w Banku Trzeszajqcym. Bank mo2e zagospodarowa6 nadwy2kq Srodk6w w inny

spos6b tylko za zgodq Banku Zrzeszajqcego.

Bank dostosowuje skalq dzialania do mo2liwo6ci zapewnienia stabilnego finansowania. Bank zaktada

mo2liwo5i pozyskiwania dodatkowych lr6det finansowania z Banku Trzeszajqcego, na zasadach i w zakresie

mozliwoici Banku Zrzeszalqcego (finansowanie zabezpieczone). W sytuacji awaryjnej, dodatkowym lr6dtem

finansowania mogq byi r6wnie2 Srodki utrzymywane w ramach Minimum Depozytowego oraz wsparcie

plynno6ciowe z Funduszu Pomocowego na zasadach okre5lonych w Umowie Systemu Ochrony SGB, a tak2e

pozyskanie kredytu refinansowego z NBP.

W celu utrzymywania ryzyka plynno5ci na odpowiednim poziomie oraz sprostania zapotrzebowaniu na

5rodki ptynne w sytuacjach kryzysowych Bank utrzymuje odpowiedniq wielko6i nadwy2ki aktyw6w

nieobciqzonych (nadwy2ka plynnoSci), kt6re mogq byi natychmiast wykorzystywane przez Bank jako lrodto
Srodk6w ptynnych. Za aktywa nieobciq2one Bank uznaje aktywa, kt6re spefniajq tqcznie wszystkie z ni2e1

wym ien ionych kryteri6w:

1) brak obciq2ed;

2) wysoka jako6i kredytowa;
3) tatwa zbywalno5i;
4l brak prawnych, regulacyjnych i operacyjnych przeszk6d do wykorzystania aktyw6w w celu pozyskania

Srodk6w;

5) sprzeda2 aktywa nie oznacza koniecznoici podejmowania nadzwyczajnych dziatad.
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Bank utrzymuje aktywa nieobciqzone na poziomie r6wnym lub wyzszym od wymaganego bufora plynnorici,

kt6ry wyznaczany jest w oparciu o awaryjne przeptywy pieniq2ne sporzqdzone dla sytuacji zrealizowania siq

scenariuszy skrajnych zaktadajqcych nagty wyptyw depozyt6w z Banku w okresie do 30 dni.

Ponizsza tabela przedstawia nadwyzkq plynno6ci Banku wedtug stanu na 3L grudnia 202I roku.

do 7 dni do 30 dni

Poziom bufora ptynnoSci 209 674 247 718

Aktywa nieobciq2one zabezpieczajqce bufor ptynnoSci 245 351- 276 826

Nadwy2ka / niedob6r aktyw6w nieobciq2onych 35 678 29 108

Pozycja 2021 ROK

do 7 dni do 30 dni

Poziom bufora ptynno5ci t47 s38 r90 07r

Aktywa nieobciq2one zabezpieczajqce bufor ptynno5ci 196 117 226 917

Nadwy2ka / niedob6r aktyw6w nieobciq2onych 48 s79 36 846

Pozycje aktyw6w ptynnych dotyczqce nadwyzki ptynno5ci wedtug stanu na 3l- grudnia 202Iroku
przedstawiono w ponizszej tabeli.

Pozycja 2021 ROK

Srodki w kasie 7 268

Srodki na rachunkach bie2acvch w Banku Zrzeszaiacvm t6 324

Bonv pienie2ne NBP 109 968

Obligacje i inne pfynne skarbowe papiery wartoSciowe 0

Obligacje i inne piynne papiery warto6clowe gwarantowane przez Skarb
Pa ristwa t6 r48

Lokaty w Banku ZrzeszajacVm 64 291

Srodki na rachunku Minimum Depozvtowego 27 042

WielkoSi wiqzqcych Bank norm dopuszczalnego ryzyka w zakresie ptynnoSci okre6lona jest m.in. w postaci

wska2nika LCR i NSFR.

Na mocy Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, wydanych na podstawie art.8 ust, 2w zwiqzku z ust, 4oraz
ust. 6 Rozporzqdzenia CRR, Bank jako Uczestnik Systemu Ochrony SGB otrzymat zezwolenie na odstqpstwo
od stosowania wymog6w dotyczqcych ptynno5ci na zasadzie indywidualnejw zakresie stosowania przepis6w

Rozporzqdzenia CRR dotyczqcych LCR oraz NSFR, JednoczeSnie SGB-BANK S,A., jako Bank Trzeszajqcy, zostal
upowazniony do stosowania wymog6w w zakresie LCR iNSFR na podstawie skonsolidowanej sytuacji
wszystkich bank6w bqdqcych Uczestnikami Systemu Ochrony SGB, kt6re to banki otrzymaty zezwolenie KNF

na odstqpstwo od stosowania wymog6w dotyczqcych plynnoSci na zasadzie indywidualnej w zakresie LCR

i NSFR,

W poni2szej tabeli przedstawiono informacjq o poziomie wiq2qcych miar ptynno$ci LCR i NSFR na bazie
skonsolidowanej sytuacji wszystkich Uczestnik6w Systemu Ochrony SGB wg stanu na 31 grudnia 2021r.
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Miara - sytuacja skonsolidowana 2021 ROK

Obowiqzuj4cy limit WartoS6

LCR - zagregowany 700,00% 322%

NSFR - zagregowany rc},0o% 1,14%

Na potrzeby wewnqtrznego zarzqdzania ryzykiem ptynno5ci w Systemie Ochrony SGB Spotdzielnia ustalita

r6wnie2 wewnqtrzne limity w odniesieniu do miary LCR i NSFR, kt6rych Banki Uczestnicy powinny

przestrzegai na bazie indywidualnej, na mocy postanowied Umowy Systemu Ochrony SGB.

W poni2szejtabeli przedstawiono informacjq o poziomie wiqzqcych wewnqtrznych miar ptynno(ci LCR i

NSFR na bazie indywidualnej wg stanu na 31 grudnia 202I roku.

Miara - limity wewnqtrzne 2021 ROK

Obowiqzujqcy limit Warto5i

LCR - indywidualny 80,00% 260,56

NSFR - indywidualny 700,00% 1qn qq

Ponizej zaprezentowano urealnione zestawienie luki plynno6ci zawierajqce zestawienie zapadajqcych

aktyw6w i wymagalnych zobowiqzan, ktore dodatkowo zostaty urealnione w zakresie niekt6rych pozycji

bilansowych oraz pozabilansowych w celu odpowiedniego przedstawienia pozycji plynnoSciowej Banku.

Najwazniejsze urealnienia zastosowane przy sporzEdzaniu urealnionego zestawienia luki ptynno6ci dotyczq:

1) osadu depozyt6w i ich wymagalnoSci - w szczeg6lno6ci w zakresie 5rodkow pozyskanych od

gospodarstw domowych, kt6re cechujE historycznie wiqkszq stabilno6ciq ni2 depozyty pozostatych

podmiot6w niefinansowych i instytucji rzqdowych i samorzqdowych;

Z\ kredyt6w w rachunkach bie2qcych i ROR oraz ich termin6w zapadalno6ci - oczekiwane przeplywy,

dotyczqce sptat tych kredyt6w oraz realizacji zobowiqzari pozabilansowych dotyczqcych tych

kredyt6w kwalifikowane sq do odpowiednich przedzial6w czasowych, z uwzglqdnieniem splacalno6ci

i odnawialno5ci tych pozycji;

Zgodnie z rozwiqzaniami funkcjonujqcymi w Systemie Ochrony SGB oraz na podstawie pozostatych ustaled

umownych Bank pos,iada mo2liwo5i skorzystania z dodatkowych 2r6del finansowania, kt6rych wartoS6 na

dzied 3L grudnia 202L roku przedstawiono w ponizszej tabeli,

2021 ROK do 1 m-ca
>1m-c

<= 3 m-ce

> 3 m-ce
<= 6 m-cy

> 6 m-cy
<= 1 rok

>1rok
<= 2 lata

> 2 lata
<= 5 lat

>5lat

Luka plynno6ci

kontraktowa
9 327 -35 955 -50 / 10 29 774 43 434 116 384 Lr2 1,1,8

Luka plynnoSci

skumulowana
r37 149 r30 324 86 363 t] 047 78 tO7 o6 55-L 29 1,6s
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Rodzaj Kwota Warunki dostqpu

otworte, niewykorzystane limity kredytu w rqchunku
bieiqcym w Banku Zrzeszajqcym

0 1 dziefi

po2yczko plynnoiciowa z Funduszu Pomocowego B0 675
w sytuacji
awaryjnej

poiyczko plynnoiciowa z Czgici plynnoiciowej Funduszu
Pomocoweoo

221,9r3
w sytuacji
awaryjnej

kredyt refinonsowy z NBP 0 20 dni

Przyczyny, kt6re mogq spowodowai narazenie Banku na ryzyko ptynno6ci to:

1) niedopasOwanie termin6w zapadalno5ci aktywow do termin6w wymagalnoSci pasyw6w i istnienie
n iekorzystnej sku mu lowa nej luki ptynno6ci w poszczeg6lnych przedziatach;

2) przedterminowe wycofywanie depozyt6w przez klient6w zaburzajqce prognozy przyplywow
pieniq2nych Banku;

3) nadmierna koncentracja depozytow pod wzglqdem duzych kontrahent6w;
4) znaczEce zaangazowanie depozytowe os6b wewnqtrznych Bank;

5) konieczno6i pozyskiwania depozyt6w po wysokim koszcie w sytuacji naglego zapotrzebowania na

Srodki;

6) wadliwe plany awaryjne ptynno6ci, nie uwzglqdniajqce szokowych zachowaf klient6w;
7) niski stosunek depozyt6w, w tym depozytow stabilnych do akcji kredytowej Banku;

8) niewystarczajqce fundusze wlasne do finansowania aktyw6w strukturalnie nieptynnych;
9) ryzyko reputacji,

Bank ograniczania ryzyko plynno6ci poprzezi

1) stosowanie limitow ograniczajqcych ryzyko plynno6ci, w tym wewnqtrznych limit6w Systemu

Ochrony SGB;

2) systematyczne testowanie planu awaryjnego ptynno6ci, zapewniajqcego niezakt6cone prowadzenie

dzialalno6ci w przypadku wystqpienia sytuacji kryzysowych;
3) lokowanie nadwyzek w aktywa ptynne, kt6re majq za zadanie zapewnienie przetrwania w sytuacji

s kraj n ej;

4) uczestnictwo w Systemie Ochrony SGB, kt6re zapewnia w uzasadnionych przypadkach pomoc
ptynnoSciowq z Funduszu Pomocowego;

5) utrzymywanie Minimum Depozytowego w Banku Trzeszajqcym;
6) okreSlanie prognoz nadwyzki z uwzglqdnieniem dodatkowego bufora ptynnoSci;

Bank dywersyfikuje iiOahfinansowania poprzez:

1) ograniczanie depozyt6w duzych deponent6w;
2) 16zne terminy wymagalno6ci depozyt6w;
3) roiny charakter depozyt6w: depozyty terminowe i bie2qce;
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W ramach zarzqdzania ryzykiem ptynno6ci Bank przeprowadza testy warunk6w skrajnych, kt6rych wyniki

wykorzystywane sq do planowania awaryjnego, wyznaczania poziomu limit6w, dokonywania zmian

w polityce ptynno(ciowej Banku oraz szacowania kapitatu wewnqtrznego.

Testy warunk6w skrajnych zostaty zintegrowane z awaryjnymi planami ptynnoSci poprzez wykorzystanie

test6w jako scenariuszy uruchamiajqcych awaryjny plan ptynnoSciowy. W przypadkach, w kt6rych wyniki

testu wskazujq,2e realizacja scenariusza powoduje obni2enie wskaZnik6w LCR lub NSFR poni2ej wartodci

ostrzegawczej (okre6lonej w Awaryjnym Planie Plynno(ci) Bank ocenia czy dysponuje odpowiednimi

instrumentami niwelujqcymi negatywne skutki realizacji scenariusza (tj. Bank ocenia, czy w ramach

opisanych w Awaryjnym Planie Ptynno6ci opcji naprawy, doprowadzitby do poprawy wskaZnika LCR/NSFR do

poziomu powy2ej warto6ci ostrzegawczej) lub podejmuje dziatania ograniczajqce ryzyko (je2eli nie bytby

w stanie naprawii sytuacji).

Z zakresu ryzyka plynnoSci w Banku funkcjonuje system informacji zarzqdczei, kt6ry pozwala Zarzqdowi

Banku i Radzie Nadzorczej na m.in.:

1) monitorowanie poziomu ryzyka, w tym przyjqtych limit6w;

2) kontrolq realizacji cel6w strategicznych w zakresie ryzyka plynno5ci;

3) ocenq skutk6w podejmowanych decyzji;

4) podejmowanie odpowiednich dzialan w celu ograniczania ryzyka.

Raporty z ryzyka ptynno6ci dla Tarzqdu Banku sporzqdzane sE z czqstotliwo6ciq przynajmniej miesiqcznq,

a dla Rady Nadzorczej z czqstotliwoSciq przynajmniej kwartalnq.

System informacji zarzqdczej z zakresu ryzyka plynno6ci zawiera m,in. dane na temat:

1) struktury 2rodel finansowania dziatalno5ci Banku, ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem depozyt6w;

2\ stabilno6ci |rodel finansowania dziatalnoSci Banku, w tym oceny zagro2en wynikajqcych z nagtego

wycofania depozyt6w internetowych i mobilnych, a tak2e depozyt6w dla kt6rych Bank stosuje

ponadprzeciqtne stawki oprocentowania;

3) stopnia niedopasowania termin6w platnoSci pozycji bilansowych i pozabilansowych;

4) wptywu pozycji pozabilansowych na poziom ryzyka pfynno5ci;

5) poziomu aktyw6w nieobciq2onych;

6) analizy wskalnik6w ptynno5ci;

7) wynik6w test6w warunk6w skrajnych;

8) ryzyka zwiqzanego z ptynno5ciq dtugoterminowq;

9) wynik6w test6w warunk6w skrajnych;

L0) stopnia przestrzegania limit6w.
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S" L}jewnier:ln inf*rmu*"ji ns psdstewim Rekonrenc$aejlX KNF

W niniejszej czqSci Raportu Bank ujawnia informacje dotyczqce:

1) przyjqtej w Banku polityki zarzqdzania konfliktami interes6w, istotnych zidentyfikowanych

ipotencjalnych konflikt6w interes6w oraz sposobu nimi zarzqdzania, zgodnie z Rekomendacjq Z

nr 13,6;

2) okreSlonego w zasadach wynagradzania w Banku, maksymalnego stosunku Sredniego calkowitego

wynagrodzenia brutto czlonk6w zarzqdu w okresie rocznym do Sredniego catkowitego

wynagrodzenia brutto pozostatych pracownikow banku w okresie rocznym, zgodnie

z RekomendacjqZ nr 30,1.

Jnrxqdznnic k*r:fliktami interes$w

W Banku funkcjonuje przyjqta ,,Polityka w zakresie zarzqdzania ryzykiem konfliktu interes6w w Banku

Sp6tdzielczym w Sk6rczu"

Celem Polityki jest identyfikacja i ocena rzeczywistych oraz potencjalnych konfliktow miqdzy interesami

Banku, a prywatnymi interesami pracownik6w lub czlonk6w organ6w Banku oraz os6b trzecich powiqzanych

z pracownikami lub czlonkami organ6w, oraz ich minimalizacji lub zapobiegania ich wystqpowaniu, a takze

zapobieganie konfliktowi postrzeganemu,

Przez konflikt interes6w nalezy rozumie6 zbi6r okoliczno5ci prawnych lub faktycznych znanych w Banku,

kt6re mogq doprowadzii do powstania sprzecznoSci miqdzy interesem Banku a osobami powiqzanymi z

Bankiem w tym Cztonkiem organu Banku, jak r6wniez wystqpowanie postaw lub zachowania, dla ktorych
intencjq jest realizacja prywatnych cel6w majqtkowych lub cel6w os6b trzecich, pozostajqcych w

sprzeczno5ci z interesem Banku. Przez osoby powiqzane nalezy rozumiei osoby zwiqzane z Bankiem

stosunkiem pracy, zlecenia lub innym stosunkiem pracy o podobnym charakterze; osoby wchodzqce w sktad

statutowych organ6w Banku; osoby wchodzqce w skfad organu, kierujqce dzialalno6ciq lub pozostajqce w

stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku o podobnym charakterze z podmiotem, kt6remu Bank przekazal

do wykonania czynno:ici zgodnie z umowE outsourcingowE,

W celu unikniqcia konfliktu interesow osoby powiqzane, w tym cztonkowie organ6w Banku, zobowiqzani sq

do unikania dzialari, ktore mogq spowodowai lub powodujq mo2liwo6i wystqpienia konfliktu interes6w.
Stosowany jest podzial zadan, decyzyjnoSci i procedury zapewniajqce zapobieganie konfliktowi interes6w
oraz konfliktowi personalnemu, w szczeg6lnoSci w zakresie podejmowania decyzji i zawierania transakcji
mogqcych rodzii konflikt interes6w,

W celu ewidencji zdarzef wypelniajqcych znamiona konfliktu interes6w w Banku prowadzony jest Rejestr.

Pracownicy lub Cztonkowie organ6w Banku zobowiqzani sq do bezzwtocznego informowania Banku, o

wystqpowaniu zdarzen lub okolicznoSci ich dotyczqcych, powoduiqcych wystQpowanie konfliktu interes6w.
Zgloszenia wystqpienia lub mo2liwoSci wystqpienia zdarzenia lub okoliczno5ci, niosqcego znamiona konfliktu
interes6w, moze dokonai ponadto ka2dy pracownik Banku, kt6ry posiada w tym zakresie wiedzq. Ka2dy

zgtoszony konflikt interes6w jest odpowiednio analizowany i podejmowane sq w razie koniecznoSci

od powiedn ie Srod ki zaradcze.
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Zgloszone przypadki ryzyka konfliktu interes6w sq monitorowane przez Stanowisko ds. zgodno6ci, obejmuje

to testy zgodno6ci (przeglqdy, kontrolq wewnqtrznq) w zakresie przestrzegania zasad zwiqzanego ze

zgloszonymi przypadkami ryzyka konfliktu interes6w. Stanowisko ds. zgodno6ci raportule doZarzqdu oraz

Rady Nadzorczej wyniki test6w zgodno6ci w zakresie zgloszonych przypadk6w ryzyka konfliktu interes6w

oraz test6w dotyczqcych mechanizm6w kontroli wewnqtrznej'

i$ksyfi":slnV st*$un*k dre*jnie * c&tk*wit*g* wyrlsgr*dx*nifr brutto fiutorrkoinr Zarxqdu w

*kr*sle roilxnvrn dm $r*dnisSO eiltkswit*g* wynssrsdeefiiil bnutt* p*xcstefychr prae*rrvililcL\w

llunku w ckrssie rseany$T

Bank ustali w Regulaminie Wynagradzania Czlonk6w Zarzqdu oraz zatrudniania i wynagradzania kierujqcego

i pracownik6w komorki do spraw zapewnienia zgodno6ci maksymalny stosunek Sredniego calkowitego

wynagrodzenia brutto Czlonkow Tarzqdu w okresie rocznych do 5redniego calkowitego wynagrodzenia

brutto pozostalyLh pracownik6w w okresie rocznym.

Stosunek ten bqdzie ustalony na poziomie umozliwiajqcym skuteczne wykonywanie zadan przez

pracownik6w Banku, z uwzglqdnieniem potrzeby ostro2nego istabilnego zarzqdzania Bankiem ima
zastosowanie poczqwszy od petnego roku obrachunkowego po potqczeniu Banku Spotdzielczego w Sk6rczu

Banku Sp6tdzielczego w Lubichowie.

$. $pis $Vst*il\1u k*r:trm{i w*wnqtrxnej

Svstem kontroli wewnqtrznej obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Banku i jest dostosowany do

charakteru i profilu ryzyka i skali dziatalno6ci Banku,

Zarzqd Banku odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz zapewnienie we wszystkich

jednostkach/komorkach/stanowiskach organizacyjnyih Banku, funkcjonowanie adekwatnego iskutecznego

systemu kontroli wewnqtrznej, ktory obejmuje funkcjq kontroli i kom6rkq do spraw zgodno6ci,

Rada Nadzorcza sprawuje nadz6r nad wprowadzeniem i zapewnieniem funkcjonowania adekwatnego

svstemu kontroli wewnqtrznej oraz odpowiedzialna jest za monitorowanie jego skuteczno6ci.

FunkcjonujAcy w Banku system zarzqdzania ryzykiem isystem kontroli wewnqtrznej sq zorganizowane na

trzech, niezaleznych i wzajemnie uzupetniajqcych siq liniach obrony (poziomach)'

Na pierwszq liniq obrony sktada siq operacyjne zarzqdzanie ryzykiem, powstatym w zwiqzku z dziatalno6ciq

prowadzonEprzez Bank. Kom6rki pierwszej linii obrony odpowiedzialne sq za projektowanie izapewnienie

przestrzegania mechanizm6w kontrolnych, w szczeg6lno6ci w procesach biznesowych funkcjonujqcych w

Banku oraz zgodno5qj postqpowania z regulacjami.

Na drugq liniq obrony sktada siq zarzqdzanie przez pracownik6w na specjalnie powotanych do tego

stanowiskach i kom6rkach organizacyjnych niezale2ne od operacyjnego zarzqdzania ryzykiem na pierwszym

poziomie, Druga linia obrony odpowiedzialna jest m.in, za monitorowanie bie2qce przyjqtych mechanizm6w

kontrolnych, przeprowadzanie pionowych test6w mechanizm6w kontrolnych, ocenq adekwatno6ci i

*ar:k Sp*ikI;l*k:zy rqr $k*rcru I
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skutecznoici mechanizm6w kontrolnych, matryce funkcji kontroli, prowadzenie rejestru nieprawidlowo6ci
znaczqcych i krytycznych oraz raportowanie o tych nieprawidlowoSciach.

Trzeciq linig obrony stanowi audyt wewnqtrzny realizowany przez Sp6ldzielczy System Ochrony SGB. Audyt
wewnqtrzny odpowiedzialny jest za badanie oraz ocenQ adekwatno5ci i skuteczno6ci mechanizm6w kontroli
i niezaleznego monitorowania ich przestrzegania odpowiednio w ramach pierwszej i drugiej linii obrony,
zar6wno w odniesieniu do systemu zarzqdzania ryzykiem, jak i systemu kontroli wewnqtrznej.

Celem systemu kontroli wewnqtrznej Banku jest wspomaganie zarzqdzania Bankiem, realizacja

wyznaczonych cel6w, w tym usprawnianie realizacji zadari Banku oraz zapewnienie bezpieczelrstwa i

stabilnego jego funkcjonowania, przyczyniajqce siq w szczeg6lno6ci do zapewnienia:

L skuteczno(ci i efektywno5ci dziatania Banku,

2. wiarygodno5ci sprawozdawczoSci finansowej,
3, przestrzegania zasad zarzqdzania ryzykiem w Banku,

4. zgodnoSci dzialania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnqtrznymi i standardami

rynkowymi.

W ramach systemu kontroli wewnqtrznej w Banku wyodrqbniona jest:

t. funkcja kontroli, na kt6rq skladajq siq wszystkie mechanizmy kontrolne w procesach funkcjonujqcych
w Banku, niezale2ne monitorowanie przestrzegania tych mechanizm6w kontrolnych oraz

raportowanie w ramach funkcji kontroli,
2. kom6rka do spraw zgodno5ci, ktorej zadaniem jest identyfikacja, ocena, kontrola i monitorowanie

ryzyka braku zgodno6ci dziatalno(ci banku z przepisami zewnqtrznymi, regulacjami wewnqtrznymi i

standardami rynkowymi oraz przedstawianie raport6w w tym zakresie.

3. niezaleznq kom6rkg audytu wewnqtrznego - kom6rka Sp6ldzielni wykonujqca zadania zwiqzane z

przeprowadzaniem audytu w Systemie Ochrony.

Na wszystkich poziomach, w ramach systemu zarzqdzania ryzykiem i systemu kontroli wewnqtrznej
stosowane sq odpowiednie mechanizmy kontrolne lub niezalezne monitorowanie ich przestrzegania,

Mechanizmy kontrolne przyjqte w Banku wbudowane sE w funkcjonujEce procesy, czynno6ci, w codziennq
dzialalnoSi operacyjnq Banku. Proces projektowania, zatwierdzania i wprowadzania w Banku mechanizm6w
kontrolnych jest odpowiednio udokumentowany i umo2liwia przypisanie kom6rkom organizacyjnym
odpowiedzialnoSci za realizacjq zadari w poszczegolnych etapach tego procesu.

W Banku zapewniona jest niezale2no6i monitorowania pionowego poprzez jednoznaczne wyodrqbnienie
linii obronY oraz poziomego poprzez rozdzielenie zadai dotyczqcych stosowania danego mechanizmu
kontrolnego i niezaleznego monitorowania jego przestrzegania w ramach danej linii. Za monitorowanie
odpowiednio: poziome (weryfikacja biezqca, testowanie) w ramach danej linii odpowiedzialni sq wyznaczeni
pracownicy, w tym kierownicy jednostek/kom6rek organizacyjnych oraz pionowe pierwszej linii obrony przez
drugq liniq obrony odpowiada kom6rka kontroli wewnqtrznej/ds. testowania pionowego oraz kom6rka do
spraw zgodno5ci. Monitorowanie przestrzegania mechanizm6w kontrolnych obejmuje weryfikacjq bie2qcq i

testowanie w ramach monitorowania pionowego i poziomego z uwzglqdnieniem:

- cel6w systemu kontroli wewnqtrznej,

$l* n k *p**#:i* Ir.:ty',r,
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- zlozono6ci proces6w, w tym zwlaszcza proces6w istotnych,

- liczby, rodzaju i stopnia zlo2ono6ci mechanizm6w kontrolnych,

- ryzyka zaistnienia nieprawidlowoSci,

- zasob6w poszczeg6lnych linii obrony, w tym kwalifikacji, do6wiadczenia i umiejqtnoSci pracownik6w tych

lin ii,

- zasady proporcjonalno5ci,

Podstawowym narzqdziem do operacyjnego zarzqdzania systemem kontroli w Banku jest matryca funkcji

kontroli, w ktorej powiqzano cele o96lne systemu kontroli wewnqtrznej i wyodrqbnione w ich ramach cele

szczeg6lowe z procesami istotnymi wraz z wpisanymi w te procesy kluczowymi mechanizmami kontrolnymi

i niezale2nym monitorowaniem tych mechanizm6w.

Bank okre6lil kategorie nieprawidlowo6ci wykrytych przez system kontroli wewnqtrznej, biorqc pod uwagq

ich negatywny wplyw na zapewnienie osiqgania okreSlonych cel6w systemu kontroli wewnqtrznej. Nadanie

odpowiedniej kategorii nieprawidfowo5ci stwierdzonej, w ramach niezale2nego monitorowania, polega na

oszacowaniu poziomu ryzyka zwiqzanego z tq nieprawidtowo6ciq, W Banku prowadzony jest rejestr

wszystkich nieprawidtowoSci znaczqcych i krytycznych. Wykryte w ramach pierwszej linii obrony

nieprawidtowo$ci znaczEce lub krytyczne, sE niezwlocznie raportowane do komorki organizacyjnej drugiej

linii obrony, odpowiedzialnej za niezale|ne monitorowanie procesu, w ramach kt6rego zaistniata dana

nieprawidtowo(i znaczEca lub krytyczna, a w przypadku nieprawidtowoSci krytycznych r6wniez doZarzqdu

Banku oraz kom6rki audytu wewnqtrznego. Stwierdzone w ramach drugiej linii obrony nieprawidtowoSci

znaczEce lub krytyczne, sq niezwtocznie raportowane do Tarzqdu Banku iRady Nadzorczej, a w przypadku

n ieprawidtowo6ci krytycznych r6wnie2 do kom6rki audytu wewnqtrznego.

Zarzqd i Rada Nadzorcza otrzymuje w okresach p6trocznych informacje o wynikach testowania pionowego i

poziomego przestrzegania kluczowych mechanizm6w kontrolnych z uwzglqdnieniem m.in. zestawienia

wykrytych nieprawidtowo6ciznaczqcych i krytycznych oraz informacji dotyczqcych efektow dziatari podjqtych

w celu usuniqcia tych nieprawidlowoSci.

Zgodnie z Umowq Systemu Ochrony kom6rka audytu wewnqtrznego przygotowuje syntetycznq informacjq

o najistotniejszych nieprawidtowo6ciach, stwierdzanych w trakcie audyt6w wewnqtrznych i w okresach

pflrocznych przekazuje do Banku. Bank wykorzystuje ww. informacje w celu poprawy jako6ciwykonywanych

ustug i obnizenia poziomu ryzyka prowadzonej dziafalnoSci,

Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny adekwatno5ci i skuteczno6ci systemu kontroli wewnqtrznej, w

tym funkcji kontroli, kom6rki do spraw zgodno5ci oraz wynik6w audytu przeprowadzonego przez kom6rkq

audytu wewnqtrznego. Dokonujqc oceny, Rada Nadzorczej bierze pod uwagq informacje przekazane przez

Zarzqd o sposobie wypetniania zadari przez pracownik6w Banku w ramach funkcji kontroli oraz kom6rki do

sp raw zgod no5ci ze s,zczegolnym uwzglqd n ien iem :

- adekwatno6ci i skutecznoSci systemu kontroli wewnqtrznej w zapewnieniu osiqgania ka2dego z cel6w

systemu kontroli wewnqtrznej,

- skali i charakterze nieprawidlowoSci znaczqcych i krytycznych oraz najwa2niejszych dziatan zmierzajqcych

do usuniqcia tych nieprawidtowoSci, w tym o podjqtych 6rodkach naprawczych i dyscyplinujqcych,

Si*nk 5pi:l*lxielc:y lv Sk*r*r* 2
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- zapewnienia niezaleinoSci kom6rce do spraw zgodnoSci,

- zapewnienia Srodkow finansowych niezbqdnych do skutecznego wykonywania przez pracownik6w kom6rki

zgodno5ci oraz do systematycznego podnoszenia kwalifikacji oraz zdobywania doSwiadczenia iumiejqtno5ci
przez pracownik6w tej komorki,

7. lnfmrmssje s spcfnisnlLi prxsx tutonk$w Rndy Ne dz*rea*"| i Xmrxq*u wynns $w

u$<re$[*nvch w nrt. ??n;x Ljstnwv Frnw* hsnkouss

Czlonkowie Rady NadzorczejiZarzqdu spetniajq wymogi okreSlone w art., 22aa. Ustawy Prawo bankowe, w

szczeg6lno(ci posiadajq wiedzq, umiejqtno6ci i do6wiadczenie odpowiednie do petnionych przez nich funkcji
i powierzonych obowiqzk6w oraz dajq rqkojmie nale2ytego wykonywania tych obowiqzkow.

Na posiedzeniu w dniu 19,05.2022 r, Zebranie Przedstawicieli, na podstawie przyjqtej procedury arkuszy

zto2onych przez Czlonk6w Rady Nadzorczej, pozytywnie oceniono odpowiedzialno6i poszczeg6lnych

Czlonk6w Rady Nadzorczej, jak r6wniez Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego. Z kolei Rada Nadzorcza

na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2022 r. zgodnie z przyjqtq procedurq oraz na podstawie o6wiadczed

ztozonych przez Czlonk6w Tarzqdu, pozytywnie oceniata odpowiedzialno56 poszczeg6lnych Cztonkow

Zarzqdu,jak rownie2 Tarzqdu jako organu kolegialnego.
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S. *$wi*d*xsni* Xarxqdu frnkil *\p*t*lei*lexeg* w Sk*:"unu

Zarzqd Banku Sp6tdzielczego w Sk6rczu:

o6wiadcza, ze wedtug jego najlepszej wiedzy, niniejszy Raport zostat przygotowany zgodnie

ze sformalizowanymi procedurami obowiqzujqcymi w Banku, stuzqcymi zapewnieniu zgodnoSci

z wymogami dotyczqcymi ujawniania informacji wynikajqcymi z Czq6ci Osmej Rozporzqdzenia CRR

oSwiadcza,2e wedlug jego najlepszej wiedzy, adekwatnoSi przyjqtych w Banku rozwiEzan w zakresie

zarzqdzania ryzykiem daje pewno6{ 2efunkcjonujqcy w Banku system zarzqdzania ryzykiem jest

odpowiedni z punktu widzenia profilu ryzyka i strategii Banku

3) zatwierdza niniejszy Raport, zawierajqcy kluczowe wskalniki i dane liczbowe zapewniajqce

zewnqtrznym zainteresowanym stronom cato6ciowy obraz procesu zarzqdzaniaffiYkiem przez Bank,

w tym interakcji miqdzy profilem ryzyka Banku a tolerancjq na ryzyko

Podpisy wszystkich Czionk6w Tarzqdu Banku Sp6tdzielczego w Sk6rczu

..,.i"j

1)

2)

DA]A

30.o5.2022

30.05,2022

30.05.2022

tMtE I NAZWISKO

Stawomir Flissikowski

El2bieta Hoffmann

Justyna Ossowska

STANOWISKO

Prezes Tarzqdu

Wicepreze s Zarzqdu

Cztonek Tarzqdu
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