
lnformacja dotycząca adekwatności kapitałowej

Banku Spółdzielczego w Busko-Zdrój

według stanu na 31.12.2016r,



l, lnformacie ogólne o Banku.

1. Bank Spółdzielczy W Busku- Zdroju z siedzibą W Busku- Zdroju, ul. Stefana Batorego
1A, 28-100 Busko-Zdrój, zwany dalej ,,Bankiem", będący spółdzielnią Wpisaną do
rejestru pżedsiębiorcóW Krajowego Ręjestru sądowego prowadzonęgo pżez sąd
Rejonowy W Kielcach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRs 0000046612,
Bankowi nadano numer statystyczny REGoN 000497354,

2, Bank spółdzielczy W Busku- Zdroju zGeszony jest W Banku Polskiej społdzielczości
s,A, z/s W Warszawie na mocy umowy zęeszenla zawańej W dniu 27.o3.2oo2 l.

oraz jest uczestnikięm SystemU ochrony łzeszenia BPS,

3, lnformacja o działalności Banku spółdzielczego W Busku- zdroju poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, W podziale na poszczególne państwa członkowskie i
państwa trzecie, W Kórych posiada podmioty zależne, na zasadzie skonsolidowanej
W rozumieniu ań, 4 u§t, 1 pkt 48 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 57512013 z dnia 26 czerwca 2013 r, W sprawie WymogóW ostrożnościowych
dIa instytucji kredytowych ifirm inwestycyjnych, zmienjające rozpolządzenie (UE)

ff u8l2o12 za dany rok obrotowy.

Bank spółdzielczy W Busku- zdroju nie prowadzi działalności poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

zgodnie z § 2 ust, 2 statutu Bank działa terenie WojewódżWa śWiętoklzyskiego oraz
na terenie powiatóW z Województwa małopolskiego; dąbrowskiego, tarnowskiego,
bżeskie9o, proszowickiego, miechowskiego,

4. W 2016 roku Bank prowadził działalność W ramach struktury organizacyjnejI

. centrala W Busku- Zdfoju ul. s. Batorego 1A

. oddział W Busku- zdroju ul. s- Batorego '1A

. oddział W Wiślicy ul, Rynek 37

. oddział W Kazimierzy Wielkiej ul. M. Reja 1

. Punkt obsługi Klienta W Busku- Zdroju os, Pułaskiego 10

. Punkt Kasowy W Busku- zdroju Ateja A, Mickiewicza 10 (Urząd Miasta i Gminy)

. Punkt Kasowy W czarnocinie, czarnocin 100 (Uząd Gminy),

5. Według stanu na dzień 31.12.2016 roku Bank nie posiadał udziałóW W podmiotach

zależnych i Współzależnych,

6. Według stanu na 31,12,2016r, stopa zwrotu z aktywów Banku spółdzielczego W

Busku- Zdroju obliczona jako iloraz Zysku netto i sumy bilansowej Wynosi; 0,30%.

7. Bank Uczestniczy W ustawowym systemie gwarantowania depozytóW i pzestzega
zasady jego funkcjonowania. Wierzytelności podmiotóW, objętych systemem
gwarantowania, uznanych W Ustawie za DeponentóW, powstające w związku z
Wykonywaniem czynności bankowych, są chronione W zakresie określonym W
Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z 14 grudnia 1994 roku ze
Zmianami.



8, W Banku spółdzielczym W Busku- Zdroju Wprowadzono zasady Ładu

Korporacyjnego plzez zażąd Uchwałą nr 1oh66h4 z dnia 29.12.2014l.
zalwiefdzone pżez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 10113114 z dnia 29.122014r. oraz
zatwierdzone pże zebranie Pżedstawicieli Uchwałą nr 1/2015 z dnia 03,06,2015r,
W.W zasady wraz z oceną ich stosowania za 2016l są dostępne na stronie
internetowej Banku.

ll, cele strategiczne ofazzasady zafządzania ryzykiem istotnym.

Każda aktywnośc podejmowana pżez Bank społdzielczy W Busku- zdroju,

zwany dalej Bankiem związana jest z ryzykiem, Wynikającym między innymi ze zmian
W otoczeniu regulacyjnym, gospodarczym, demograficznym, po|itycznym itp.

ostrożnościowe podejmowanie ryzyka, oznacza utżymywanie racjonalnej róWnowagi

pomiędzy prowadzeniem działalności pżychodowej i kontrolowaniem ryzyka.
z uwagi na charaKer i zakres prowadzonej działalności, najbardziej znaczącym
rcdzajem ryzyka Występującym W Banku społdzielczym W Busku- zdroju jest ryzyko
kredytowe W tym ryzyko koncentracji, ryzyko ekspozycji kredytowych

zabezpieczonych hipotecznie oraz detalicznych ekspozycji kredytowych.
Jednocześnie W Banku Występują inne istotne rrzyka, które Bank identyfikuje W

procesie pżegIądu zarządczego szacowania kapitału Wewnętznego (lcMP)|

ryzyko ptynności i finansowania,

- ryzyko stopy procentowej w księdze bankowei,

- ryzyko walutowe,

- ryzyko operacyjne,

- ryzyko braku zgodności,

- biznesowe w tym ryzyko Wyniku finansowego i ryzyko strategiczne,

- ryzyko kapitałowe (niewyplacalności).

Podstawowe zasady zażądzania poszczególnymi ryzykami reguluje strategia
zarządzania poszczególnymi rodzajami ryZyka W Banku spółdzielczym W Busku-
zdĄu olaz zatwierdzone pżez zażąd Banku polityki, instrukcje i regulaminy

obejmUjące obszary ryzyka, które Bank uznał za istotne,

Proces zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka obejmuje:

1, Gromadzenie informacji dotyczących rrzyka,
2. olaniczanie ryzyka, powstającego W działalności Banku do akceptowanego

pozomu,
Podejmowanie działań zmielząących do ograniczenia liczby i skali
Występujących zagrożeń,
ograniczanie /eliminowanie negatywnych skutkóW ryzyka,

cele strategiczne W zakresie zalządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka Bank
zawarł W opracowaną pzęz zażąd i przyjętej pżez Radę Nadzorczą strategii

zażądzania poszczególnymi rodzajami ryzyka W Banku Spółdzielczym W Busku-

zdroju.

3.

4-

3



Rvzvko kredwowe
celem strategicznym W zakresie działalności kredytowej jest budowa
odpowiedniego do posiadanych funduszy Własnych bezpiecznego portfela
kredytowego oraz portfela inwestycji finansowych, zapewniającego odpowiedni
poziom dochodowoŚci.

cel ten jest realizowany popżez zażądzanie ryzykiem kredytowym obejmujące
podstawowe kierunki działań (cele pośrednie):

,1) budowa bezpiecznego, zdylversyfikowanego pońfela kredytowego,
2) pżeprowadzanie bezpiecznych inwestycji finansowych,
3) podejmowanie dzialań zabezpię9ząący ch W obszaze ryzyka pojedynczej

transakcji oraz ryzyka portfela,

4) działania or9anizacyjno-proceduralne,

Ryzyko kredytowe Banku należy rozpatryWać W dwóch aspektach:
1) ryzyka pojedynczej transakcji,
2) ryzyka łącznego portfela kredytowego,

Ryzyko pojedynczej transakcji za|eży od Wysokości możliwej straty

i prawdopodobieństwa jej Wystąpienia. Ryzyko łączne portfela kredytowego zależne
jest od Wysokości pojedynczych kredytóW, prawdopodobieństwa ich niespłacenia i

Współzależności między poszczególnymi kredytami lub kredytobiorcami. lm mniejsza
je§t ta Wzajemna zaleźność (koncentracja) tym mniejsze .iest ryzyko Wystąpienia

sytuacji, W któ€ czynniki powodujące niespłacenle jednego kredytu będą róWnież
Wpływały na niespłacenie innych, zwiększając W ten sposób łączne ryzyko kredytowe,

Metodą zabezpieczenia się przed nadmiernym ryzykiem W działalności kredytowej jest

odpowiednio prowadzone za,ządzanie ryzykiem zaróWno W odniesieniu do
pojedynczego kredytu, jak i łącznego zaangażowania kredytowego, zaządzanie
ryzykiem kredytowym W odniesieniu do pojedynczego kredytu polega na:

1. badaniu Wiarygodności i zdolności kredytowej pżed udzieleniem kredytu,

W oparciu o zweMikowane pod Względem Wiarygodności dokumenty, dostarczane
przez klientÓW,

2, Wykorzystaniu W ocenie zdolności kredytowej i zabezpieczęń dostępnych baz
danych,

3, prawidłovvym zabezpieczaniu zwrotności ekspozycji kredytowych, zgodnie z
regulacjami Wewnętżnymi Banku, gwarantującym zwrotność kredytóW,

4. bieżącym monitoringu zabezpieczeń kredytowych, ze szczególnym
uwzględnieniem zabezpieczeń hipotecznych W całym okresie kredytowania,

5. dokonywaniu okresowych pżeglądóW ekspozycji kredytowych oraz twozeniu
rezeM celowych,

6. prawidłowym prowadzeniu Windykacji i nadzoru nad trudnymi kredytami,

7, kontroli działalności kredytowej,

zasady zażądzania ryzykiem kredytowym W odniesieniu do pojedynczej transakcji

kredytowej obejmUją procedury, praktyki, mechanizmy kontroli Wewnętz nej składające
się na metodykę oceny ryzyka kredytowego przed udzieleniem kredytu oraz W trakcie
tMania umowy kredytowej.



stosowane W Banku metodyki oceny zdolności kredytowej określają regulaminy,
instrukcje, procedury oraz inne regulacje kredytowe zapewniające standaryzację
śWiadczonych usłUg oąz ogranicząące ryzyko kredytowe,
W stosunku do ekspozycji kredytowych za|iazanych do klasy ekspozycji detalicznych
zgodnie z Rozporządzeniem cRR, Bank stosuje ujednolicone zasady oceny zdolności
kredytowej, dostosowane do ich charakterystyki ryzyka, określone W ,,lnstrukcji
metodyka oceny zdolności kredytowej osób fizycznych W Banku spółdzielczym W

Busku- Zdroju".
W §tosunku do ekspozycji kredytowych zaliazanych do klasy ekspozycji Wobec
przedsiębiorcóW obok przyjętych metod oceny zdolności kredytowej, można stosować
ind}4IVidualne zasady zaządzania.
zabezpieazenia transakcji kredytowych dokonywane są W stopniu adekwatnym do
oceny sytuacji ekonomicznej klienta oraz charaKeru iokresu tMania transakcji, z
zastosowaniem zasad ustanawiania prawnych form zabęzpięczenia Wieżytelności,
Bank udziela kredytóW konsumenckich i zawiera z kredytobiorcami Umowy o kredyty
kon§umenckie z zachowaniem zasad określonych W Ustawie o kredycie
konsumenckim.
W pzypadku Udzielania kredytóW klientom detalicznym (W rozumieniu rękomendacji T i

s) Bank ustala \,vymagany poziom Wskaźnika Dtl opisany W metodyce oceny zdolności
kredytowej, uwzględniający minimUm egzystencji,
W Banku prowadzony jest systematyczny monitoring sytuacji ekonomicznej
kredytobiorcóW olaz zabezpieczeń, zgodnie z Wewnętznymi regulacjami Banku.
Naęędziem monitoringU są arkusze analityczne.
Bank dokonuje Wyceny i aktualizacji aktywóW i zobowiązań pozabilansowych oraz
twoży rezerwy na ryzyko związane z działalnością banku zgodnie z obowiązującymi
Ustawami i rozpożądzeniami oraz z ,lnstrukcją monitoringu ekspozycji kredytowych i

zabezpieczeń W Banku spółdzielczym W Busku- zdroju" i "lnstrukcją zasady klasyfikacji
ekspozycji kredytowych itwozenia rezeM celowych W Banku społdzielczym W Busku-
zdroju" obowiązującymi W Banku,

zasady bezpiecznego zażądzania ryzykiem kredytowym W odniesieniu do
łącznego zaangażowania kredytowego Banku obejmują działania polegające na:

1) dywersyfikacji ryzyka popżez stosowanie limitóW koncentracji,
2) stosowanie limitóW dotyczących rodzajóW kredytóW,

3) analizie ryzyka ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie,

4) badaniu ekspozycji zagrożonych,
5) przedsięWzięciach organizacyjno- kadrowych,
Podstawowa ana|iza ryzyka kredytowego jest przeprowadzana co najmniej raz
W miesiącu, po zakończeniu miesiąca Wraz z analizą ogólnego poziomu ryzyka,
W odniesieniu do realizacji planu podstawowych WskaźnikóW charaKeryzujących

ryzyko, Mie§ięcznej analizie poddawane są W szczególności takie elementy jak|

struktura portfela kredytowego prżedmiotowa i podmiotowa, struktura i dynamika
kredytóW zagrożonych, Wynik z tytułu rezerw celowych,

W Banku dokonuje się pomiaru ioceny ryzyka portfela kredytowego iprofilu ryzyka
kredytowego W cyklach kwańalnych, na podstawie rapońóW §pożądzonych pżez
Zespół Ryzyk iAnaliz, Analizy dotyczące| koncentracji branżowej, adekwatności



kapitałowej, ekspozycji pzeterminowanych, koncentracji zabezpieczeń, kredytóW

zabezpieczonych hipotecznie, detalicznych ekspozycji zawierają zastawienia liczbowe
oraz ich interpretację z rekomendacją dal§zych działań. Analiza miesięczna i kwańalna
opracowywana jest i plzed|Jadana zażądowi oraz Radzie Nadzorczej Banku, zgodnie
z obowiązującą W Banku lnstrukcją system informacji zarządcze W Banku
spółdzielczym W Busku- zdroju.
Dane analityczne stanowiące źródło analizy ryzyka portfela kredytowego pobierane §ą
z systemu operacyjnego oraz innych systemóW Wspomagających, Każdorazowo po

zaimpońowaniu danych z systemu informatycznego i Wygenerowaniu rapońóW,
przeprowadzana je§t kontrola ich zgodności ze sprawozdawczością Banku za
analizowany okres oraz kontrola spójności z popżednimi okresami sprawozdawczymi,
Badanie ryzyka łącznego portfela kredytowego Banku obejmuje:

1) analizę ilościową i Wańościową portfela,

2) analizę Wskaźnjkową,
3) ocenę realizacji limitóW koncentracji,
4) analizę jakościową portfela,

5) analizę Wrażliwości na Wystąpienie sytuacji skrajnej.
W celu dywersyfikacji ryzyka kredytowego Bank Wprowadza odpowiednie do skali i

złożoności działalności limity Wewnętrzne ograniczające jego poziom. Pzyjęte rodzaje
limitóW Wewnętlznych oraz ich Wysokość zatwierdza zalząd Banku na podstawie
propozycji Zespołu Ryzyk i Analiz i opinii Komitetu zażądzania Ryzykami. Wysokość
limitóW jest dostosowana do akceptowanego pzez Radę Nadzorczą ogólnego poziomu

ryzyka, zatwierdzonego W ramach założeń do planu ekonomiczno-finansowego.
Wysokość limitóW koncentracji jest Weryfikowana co najmniej raz W roku W trakcie
pęeg|ądu zarządczego procedur W zakresie zażądzania ryzykiem kredytowym, Limity
określające jednostkowe zaangażowanie danego klienta są monitorowane W

momencie udzielania kredytu oraz podczas monitoringu sytuacji klienta po udzieleniu
kredytu pżez stanowisko l\,ionitoringu,

Każdy pzypadek lub możliwość przekroczenia limitóW jednostkowych jest

sygnalizowany osobie kierującej komórką Udzielającą kredyty, a następnie Prezesowi
zaęądu nadzorującem u ryzyko kredytowe,
Powyższe działania pozwalają mieęyć, kontrolować i monitorowaó profil ryzyka
kredytowego, Występującego W działalności Banku. Gdy ryzyko Występujące W portfelu

kredytowym okazuje się nieakceptowane, zaEąd Banku stosuje następujące
rozwiązania:
1) ograniczanje kwoty zaangażowania poprzez Wprowadzenie ostzejszych limitóW na

kredyty udzielane określonym kredytobiorcom, na duże zaangażowania kredytowe
lub na pewne rodzaje kredytóW o Wysokim stopniU zbadanego ryzyka,
zwiększenie poziomu zabezpieczeń,
restrukturyzowanie zadłużenia,

doskonalenie standardóW krędytowych i systemU kontroli Wewnętżnej, opracowanie
odpowiednich procedur Wewnęłznych,

5) podejmowanie innych zindywidualizowanych działań, zaleźnych od skali i rodzaju

stwierdzone9o zagrożenia.

2)

J)
4)



By&_pŁ!!gśgi! l!!3!9 !!ą
celem strategicznym Banku W zarządzaniu Ńnnością jest pełne zabezpieczenie
jego płynności, W tym Wypełnienie nadzorczych miar płynności, minimalizacia
ryzyka uiraty płynności przez Bank w prźyszlości oraz optymalne zażądzanie
nadwyżkami środkóW finansowych.

cel ten iest realizowany popJzez;

1) zapewnienie finan§owania akty,]łóW iterminowego Wykonania zobowiązań W toku
normalnej działalności Banku lub W innych Warunkach, które można pżewidzieć,
bez konieczności poniesienia straty.

2) zapewnienie utzymania płynności bieżącej, krotkoterminowej, średnioterminowej
oraz długoterminowej dostosowanej do rozmiaróW i rodzaju działalności, W sposób
zapewniający Wykonanie Wszystkich zobowiązań pieniężnych zgodnie z terminami
ich płatności,

3) minimalizowanie ryzyka przekroczenia zdefiniowanych W Banku limitóW płynności,

4) monitorowanie sytuacji płynnościowej Banku pod kątem Wystąpienia sytuacji
awaryjnej powodującej konieczność uruchomienia planu awaryjnego utżymania
płynności,

5) minimalizowanie ryzyka utraty płynności pżez Bank W przyszłości,

6) optymalne zarządzanie nadwyżkami środkóW finansowych,

7) utżymywanie nadzorczych miar płynności na bezpiecznym poziomie. Bank,
pomimo działania W systemie ochrony Wylicza i Utzymuje zaróWno kĄowe miary
nadzorcze, jak i unłne na Wymaganym poziomie W ujęciU indywidualnym.

Bank zaż ądza Ńnnością:

1) bieżącą W tym dzienną i śróddzienną tj. aktywnie zażądza środkami na rachunku
bieżącym, lokując nadwyżki W Banku zEeszającym oraz W bezpieczne papiery
Wańościowe Narodowego Banku Polskiego oraz skarbu Państwa, zażądza
gotóWką popżez ustalanie limitóW kasowych,

2) płynnością krótko i średnioterminową popźez niezaleźną ocenę WskaźnikóW

ńnności, Wyznaczanie i monitorowanie limitóW płynnościowych oraz
pzeprowadzanie testóW WarunkóW skąnych,

3) płynnością dłUgoterminową poprzez badanie stabilności bazy depozytowej oraz
ustalanie limitóW koncentracji aKyWóW i pasywóW,

GłóWnym źródłem finansowania aktywóW o długim terminie zapadalności są depozyty
stabilne (obliczone na podstawie WskaźnikóW osadu), stanowiące pewne źródło
f]nansowania dłUgoterminowego aktywóW oraz fundusze Własne Banku. Limity
ostrożnościowe dotyczące finansowania dłUgoterminowego, ograniczają znaczne
zaangażowanie się Banku W tego typu aktywa.

W celu kształtowania odpowiedniej
aktywną politykę stóp procentowych,

Rvzvko stopv procentowei

celem strategicznym zalządzania
relacii przychodóW i kosztóW

struktury aktywóW i pasywóW Bank prowadzi

ryzykiem stopy
odsetkowych

procentowej jest utrzymanie
oraz bilansowei wańości



zaktualizowanei kapitatu Wynikaiącei ze zmian stóp procentowych, W granicach
nie zagrażających bezpieczeństwu Banku i akceptowanych przez Radę
Nadzorczą.

celem ten i€st realizowany poprzez:

1) zapewnienie odpowiedniej struktury aktywóW ipasywóW oprocentowanych W celu

ograniczania ryzyka bazou,lego orcz fyzyka pęeszacowania,

2) podejmowanie odpowiedniej polityki cenowej (W tym działań marketingowych) W celu
utżymania odpowiedniej do skali działalności stabilnej bazy depozytowej oraz

dochodowego portfela kredytowego W celu Wypracowania odpowiednich maż,

3) codzienną realizację polityki stóp procentowej W procesie sprzedaży produktóW

bankowych,

4) identyfikowanie podstawowych zagrożeń związanych z ryzykiem stopy procentowej,

z jednoczesnym zastosowaniem odpowiednich metod zarządzania tym ryzykiem,
mających na celU e|iminację zagroźeń nieróWnomiernej reakcji różnych pozycji

bilansowych na zmiany stóp procentowych, a plzęz lo na różny poziom zmian
plzychodóW jkosżóW, co W konsekwencji ma pozwolić utrzymać zdolność do

Wywiązywania się W sposób optymalny z bieżących iplzyszłych zobowiązań
bilansowych, jak i pozabilansowych, plzy zapewnieniu pożądanego Wyniku

finansowego oraz realnej Wańości posiadanych kapitałóW.

Rea|izacja strategii Banku W zakresie zarądzania rrzykiem stopy procentowej
oparta jest m.in. na następujących zasadach;

1) do pomiaru ryzyka stopy procentowej Bank stosuje metodę luki stopy procentowej,

2) do oceny tego ryzyka Bank może dodatkowo Wykolzystywać róWnież inne metody,

np. badania symulacyjne Wpływu zmian stóp procentowych na przychody

odsetkowe, koszty odsetkowe iW konsekwencji na zmiany Wyniku odsetkowego,

3) zażądzanie ryzykiem stopy plocentowej koncentruje się na zażądzaniu ryzykiem
przeszacowania, ryzykiem bazowym, na kontroli ryzyka opcji klienta oraz na

analizie zmian W zakresie krzywej dochodowości (ryzyko krzywej dochodowości) i

ewentualnego Wpł}^rvu tych zmian na Wynik odsetkowy,

4) Bank ogranicza poziom ryzyka stopy procentowej popżez stosowanie systemu

limitóW iodpowiednie kształtowanie struktury aktywóW, pasywóW oraz zobowiązań
pozabilansowych,

Rvzvko walutowe

Podstawowym celem zarżądzania ryzykiem Walutowym iest ograniczanie
skutków narażenia Banku oraz Klientów na nieoczekiwane zmiany kursóW Walut.

cel ten iesi realizowany W oparciu o poniż,sze cele pośrednie:

1) zalządzanie ryzykiem Walutowym polega m,in, na zawieraniu transakcji o takiej



struKuże oraz Warunkach, które W najbardziej efektywny sposób zabezpieczają
Bank przed potencjalnymi §tratami z tytułu zmian kursóW Walutowych minimalizująG
zwiąane z nim ryzyko.

2) podstawowym celem Banku jest utzymywanie pozycji Walutowej całkowitej W
Wysokości nie przekraęąącą 2o/o lunduszy Własnych.

3) strategią Banku jest prowadzenie konseMatywnej polityki W zakresie ryzyka
Walutowego, tzn- kształtowanie pozycji W granicach nie Wiążących się z
koniecznością utlzymywania Wymogu kapitałowego, zgodnie z Rozpolządzenie
575l2o13lJE. Należy podkreślić, że takie podejście nie ogranicza W żaden sposób
rozwoju Wolumenu transakcji Walutowych oferowanych klientom Banku,

4) Bank pżykłada szczególną uwagę do rozwoju operacji z klientami iprowadzi ciągłe
prace nad rozszeęeniem Zakresu i udoskonaleniem ofeńy produktóW iugug,
Działania swoje opiera W szczególności na uelastycznieniu ofeńy produKowej,
pozwalającej na lepsze zaspokojenie indywidUalnych potżeb klientóW adekwatnie
do sytuacji rynkowej.

5) zgodnie z profi|em biznesowym Banku oraz strukturą jego bazy klientóW, szczególny
nacisk położono na dopasowywanie oferty produktowej i kanałóW zawierania
transakcji do potrzeb małych i średnich pęedsiębio§tw prowadzących Wymianę

handlową z zagranicą.
6) W ramach stosowanej polityki ograniczania ryzyka Bank dąży do utżymywania

maksymalnie zróWnoważonej pozycji Walutowej,

7) poziom ryzyka Walutowego W działalności Banku z tytułu ryzyka kursowego

ograniczony jest popzez limity maksymalnej pozycji Walutowej (W tym limity pozycji

dla poszczególnych Walut) .

8) Wszystkie limity z zakresu ryzyka Walutowego uchwala Zażąd Banku.

9) monitoring Wykolzystania limitóW W zakresie ryzyka Walutowego realizowany jest

pzez osoby zatrudnione W komórce monitorowania ryzyka, z zachowaniem
niezależności oceny ryzyka od działalności, która to ryzyko generuje.

10) pomiar ryzyka Walutowego dokon}^^/any jest codziennie, Do Wyliczenia ryzyka
Walutowego Wyznaczane są pozycje Walutowe dla poszczególnych Walut oraz
pozycja całkowita dla Wszystkich Walut łącznie, pżeliczone na PLN po kursie
średnim NBP, Wyliczenia pozycji dokonywane są zgodnie z obowiązującymi
Wytycznymi Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Komisji Nadzoru
Finansowego.

11) Bank zakłada, że skala działa|ności Walutowej będzie nie znacząca, |. udzial
obrotóW WalUtowych W obrotach ogółem Banku nie przekroczy 5olo.

Rvzvko operacvine
celem strategicznym W zakre§ie zarządzania ryzykiem operacyinym jest|

Utzymanie narażenia Banku na Wystąpienie strat z tytułu

operacyjnego na akceptowalnym plzęz zażąd i Radę Nadzorczą,
działania i rozwoju poziomie,

optymalizacja efektywności gospodarowania popżeż
minimalizowanie strat operacyjnych oraz Wyeliminowanie pęyczyn

zdażeń ryzyka
bezpiecznym dla

zapobieganie i

ich powstawania,

1)

2)



racjonalizacja kosżóW, jak róWnież zwiększenie szybkości oraz adekwatności
reakcji Banku na zdavenia nieza|ężne od jego działań,

3) Wdrożenie efektywnej struktury zarządzania ryzykiem operacyjnym, W tym

określenie ról i odpowiedzialności W zakresie zażądzania ryzykiem operacyjnym,
zgłaszania, rejestrowania i analizowania zdalzeń ryzyka operacyjnego oraz
Wprowadzan ia działa ń zab ezpieczaiący ch,

cele szczegółowe to:

1) zapewnienie śWiadomości Występowania ryzyka operacyjnego obciążającego Bank
na Wszystkich szczeblach zalządzania,

2) Wdroźenie i systematyczna Werńkacja procesóW zapobiegania Występowaniu oraz
zmniejszania skutkóW ryzyka, odpowiednio do rodzaju ryzyka ijego możliwego
Wpływu na Wynik Banku,

3) zapewnienie opłacalności stosowania Wybranych metod ograniczania ryzyka,
odpowiednio do skali działania Banku iWielkości ryzyka,

4) ochrona informacji popzez Wdrożenie metod ochrony danych osobowych W

opafciu o zapisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz zapewnienia
bezpieczeństwa §ystemóW informatycznych i informacji, zgodnie z zapisami
Rekomendacji ,D",

5) zapewnienie skutecznego systemu pżeciwdziałania Wprowadzaniu do obrotu
środkóW pochodzących z nielegalnych źródeł oraz pzeciwdziałaniu terroryzmu.

zakładany v,.zrost skali działalności stanowi jednoczęśnie Wzrost ekspozycji Banku na

ryzyko operacyjne. W związku z powyższym istotnym jest zwiększenie efektywności
procesu zażądzania ryzykiem operacyjnym, m.in, popżez Wzmocnienie
mechanizmóW kontrolnych, Wcelu 09raniczania możliwości Wystąpienia zdarzeń
operacyjnych, generujących straty,

cclem strategicznym W zakresie systemóW informatycznych i ich
bezpieczeństwa, jako istotnego elementu ryzyka operacyinego, iest;

1) bieżące dostosowywanie systemu do lvymogóW prawa,

2) Wprowadzanie nowych produktóW,

3) Wprowadzanie nowych Wersji oprogramowania, W tym oprogramowania
Wspomagającego zalządzanie ryzykiem, a także programóW służących
bezpieczeństwu sieci i systemóW informatycznych,

4) monitorowanie zgodnościz zaleceniami Rekomendacji D,

Rvzvko braku zqodności

Podstawowym celem zażądzania ryzykiem braku zgodności W Banku iest
efekt}rwne eliminowanie pJzypadkóW nieprzestrzegania przepisów prawa,

regu|acji wewnętżnych, przyiętych standardów postępowania ofaz
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podejmowanie działań naprawczych W sytuacji zidentyfikowania braku
zgodnoŚci.

W celu ograniczanja ryzyka braku zgodności W Banku podejmowane są następujące
działania:

1. opracowanie, Wdrożenie i pzestżeganie lnstrukcji za.ządzania ryzykiem braku
zgodności, zawierającej procedury monitorowania i ograniczania tego ryzyka.

2. Pżydzielęnie zadań W zakresje analizy ryzyka braku zgodności odpowiednim
komórkom organizacyjnym Banku,

3, Utwozenie niezależnej komórki ds, zgodności- Stanowiska Kontroli Wewnętlz nej i

Zgodności.
4. Bieżące śledzenie zmian W regulacjach zewnętżnych i terminowe Wprowadzanie

zmian do regulacji Wewnętznych, W oparciu o Wzorce Banku zrzeszającęgo i
Wytyczne Spółdzielni systemu ochrony Zrzeszenia BPs,

5, Przeprowadzanie postępowań Wyjaśniających W sprawie implementacji zmian
pżepisóW zewnętżnych do procedur Wewnętżnych Banku.

6. Współpraca z Bankiem Zzeszającym i spółdzielnią systemu ochrony zzeszenia
BPs W zakresie dostosowania Wewnętznych regulacji do zmian pżepisóW
zewnętż nych.

7, Wspołpraca z dostawcami systemóW informatycznych.
8, Bieżąca aktualizacja regulacji Wewnętżnych W Banku.
9. Zapewnienie Wewnętżnej spójności regulacji obowiązujących W Banku popżez

prowadzenie testóW zgodności W formie okresowych pżeglądóW procedur.
10, Pzeprowadzanie okresowej WeMikacji plzyjętych regulacji zgodnie z lnstrukcją

,Zasady zavądzania zmjanami procedur Wewnętżnych W Banku spółdzielczym W
Busku- Zdroju" oraz z zasadami szczegołowymi ujętymi W poszczególnych
regulacjach dotyczących ryzyk i adekwatności kapitałowej,

11. Prowadzenie i stała aktualizacja rejestru regulacji Wewnętż nych, obowiązujących W
Banku,

12, Zapewnienie sprawnego p,zepływu informacji o zmianach przepisóW,
]3. szkolenia pracownikóW,

14. stosowanie zapisóW zawańych W Zasadach dobrej praktyki bankowej,
opracowanych wzez zwięek BankóW polskich oraz W Kanonie dobrych praktyk
rynku usług finansowych, a takźe W Zasadach ładu korporacyjnęgo opracowanym
pzez Komisję Nadzoru Finansowego,

15. Kontrola pżestzegania Wewnętrznych regulacji Banku,
16. okresowy audyt pżyjętych lozwiązań.

Rvzvko wvniku finansoweqo:
celem strategicznym W zakresie ryzyka wyniku finansowego jest Wypracowanie
takiei wielkości zysku, który zagwarantuje stały Wzrost funduszy Wtasnych,
dostosowany do poziomu podejmowanego ryzyka.

Pfoces zażądzania ryzykiem Wyniku finansowego jest elementem zażądzania
ryzykiem biznesowym i obejmuje proces planowania, W tym planowania
Wieloletniego (strategia działania) oraz monitorowania Wykonania planu.
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Realizacja celu stratąicznego W zakresie ryzyka biznesowego (W tym Wyniku
finansowego) odbywa się popżez podejmowanie następujących działań:
1) angażowanie się Banku W Iokalny rozwój popżez Współpracę z klientami i

jednostkami §amoĘądu terytorialnego,
2) analizę potęeb klientóW i rozpoznanie możliwości ich zaspokajania,
3) analizę konkurencji W zakresie rozwoju ofeńy oraz po|ityki cenowej,
4) dostosowanie ofeńy produktowej oraz cenowej do oczekiwań klientóW,
5) zapewnienie konkurencyjności cen oferowanych prodUktóW,

6) elastyczność W zakresie konstrukcji produktóW oraz negocjowania cen,
7) prowadzenie działań promocyjnych i reklamowych, W tym Współpraca z

Bankiem zżeszającym, udział W lokalnych imprezach (dożynki, dni Miasta itp,),

8) aktywizację spżedaży popżez szkolenia spzedażowe, budowanie postaw
prosprzedażowych,

9) optyma|izację kosztóW popżez między innymi automatyzację procesóW obsługi
klienta oraz plocesóW sprawozdawczych.

Bank W ramach procesu planowania określa plany spżedażowe, pżeprowadza
analizę czynnikóW mogących mieć WpłyW na Wynik finansowy, twolzy plany działań
awaryjnych mających na celu Wypracowanie założonych WynikóW finansowych,
lnformacja o stopniu realizacji planóW ekonomiczno - finansowych oraz strategicznych
jest okresowo rapońowana zażądowi oraz Radzie Nadzorczej, zgodnie z systemem
|nformaąi zaęądczej.

RYzvko kaDitałowe (niewvplacalności)
Poziom funduszy Własnych Banku powinien być dostosowany (adekwatny) do skali,
złożoności i profilu ryzyka Banku,

Podstawowym celem strategicznym W zakresie adekwatności kapitalow€i iest
budowa odpowiednich funduszy własnych, zapewniaiących bezpieczeństwo
zgromadzonych depozytóW, pJzy osiąganiu planowanego poziomu rentowności
prowadzonej dzialalności.

cel ten jest realizowany popżęz zaęądzanie adekwatnością kapitałową obejmujące
podstawowe kierunki działań (cele pośrednie):

1) sukcesywne zwiększanie Wysokości funduszy Własnych,
2) zapewnienie odpowiedniej struktury funduszy Własnych,
3) odpowiednie ksaałtowanie struktury bilansu Banku W celu utźymania

planowanego poziomu WymogóW kapitałowych, dostosowanych do Wymagań
Rozpożądzenia 57 51201 3 UE.

4) optyma|ne zażądzanie ryzykiem bankowym,

Poziom funduszy Własnych:

1, Bank jest zobowiązany utlzymywać Kapitał założycielski W Wysokości nie niższej
niż róWnowańość 1 000 000 euro, pzeliczonej Według kursu średniego
ogłaszanego pzez NBP, obowiązującego W dniu sprawozdawczym.

2. Bankjest zobowiązany do Utlzymywania sumy funduszy Własnych na poziomie nie
niższym niż wyższa z następujących Wańości|
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1) suma WymogóW kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajóW ryzyka
oraz WymogóW kapitałowych z tytułu pżekroczenia limitÓW i naruszenia innych
norm określonych W Ustawie Prawo bankowe, powiększonych o bufory kapitału
(bezpieczeństwa i antycykliczny), z uwzględnieniem okresóW przejściowych
określonych W pakiecie cRD lV / cRR.

2) oszacowana pzez bank kwota, niezbędna do pokrycia Wszystkich
zidentyfikowanych, istotnych rodzajóW ryzyka Występujących W działalności
banku oraz zmian otoczenia gospodarczego, uwzględniająca pżewidywany
poziom ryzyka (kapitał Wewnętrzny), powiększona o bufory kapitału
(bezpieczeństwa i antycykliczny), z uwzględnieniem okresóW przejściowych

określonych W pakiecie cRD |V / cRR,
3, Bank jest zobowjąany do utżymywania łącznego Wspołczynnika kapitałowego

(TcR) na poziomie co najmniej 13,257o, oraz współczynnika kapitału T|ER 1 (T1)

na poziomie nie niższym niż 1o,25o/o.

4, W pzypadku obniżenia łącznego Współczynnika kapitałowego poniżej poziomu
1,3,25o/o, Bank pzeprowadza szczegołową analizę WymogóW kapitałowych
ksżałtujących poziom Współczynnika oraz podejmuje działania ograniczające
poszczególne rodzaje ryzyka.

5, Bank jest zobowiązany do pżeprowadzenia przeglądu i WeMkacji procesu

szacowania
i utzymania kapitałU Wewnętlznego nie rzadziej niż Ez do roku, W celu
zapewnienia, że proces ten jest kompleksowy iodpowiedni do chaIakteru, skali i

złożoności działalności,
6, Niezależnie od rocznych pżeglądóW, proces szacowania kapitału Wewnętżnego

jest odpowiednio dostosowywany W szczególności W sytuacji pojawienia się
nowych rodzajóW ryzyka, znacząayah zmian W strategii i planach działania oraz
środowisku zewnętznym, W którym działa Bank.

7. Bank dostosowuje strategię i politykę budowy funduszy W,ła§nych do wymagań
pakietu cRD lV / cRR. Bank spełnia normy kapitałowe określone W pakiecie cRD
lV/cRR.

8. W celu utżymania WskźnjkóW kapitałowych na Wymaganym poziomie Bank
podejmuje następujące działania:
1) zwiększa fundusz zasobowy z tytułu odpisóW z zysku,
2) dokonuje analizy zasad twożenia WymogóW kapitałolvych,
3) dokonuje zmiany struktury aktywóW pod kątem Wag r}rzyka,

4) dokonuje zmiany struktury aktywóW na bardziej dochodowe.
WW' działania mąą za zadanie osiągnięcie WskaźnikóW kapitałowych zatwierdzonych
pzez Radę Nadzorczą,

Budowa funduszy Własnych:

1, Podstawowym źródłem budowy funduszy Wła§nych jest Wynik finansowy,
2, Wieloletni plan budowy funduszy Własnych (cele kapitałowe, oczekiwana Wielkość

kapitałóW, polityka dywidendowa) Bank ujmuje W zatwierdzanej pżez Radę
Nadzorczą strategii działania, natomia§t §zczegółowe zamierzenia W tym zakresie
ujęte są W Polityce kapitałowej.
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3, Bank analizuje WpłyW Wystąpienia WarunkóW skąnych (spadek funduszy, Wzrost

WymogóW kapitałowych) na łączny i Wewnętrzny Współczynnik kapitałowy i na
podstawie tych analiz opracowuje i WeMikuje plany awaryjne W zakresie
adekwatności kapitałowej,

4. Bank Wykożystuje testy WarunkóW skrajnych do określania buforu kapitału W
postaci nadwyżki ponad Wymagalny minimalny Współczynnik kapitałowy oraz W

postaci określonych W Polityce kapitałowej planóW awaryjnych zwiększenia
funduszy \,vłasnych.

5. Bank W rocznych planach finansowych oraz W planach perspektywicznych
uwzględnia gospodarkę funduszami Własnymi, mającą na celu optymalizację
Wzrostu posiadanych pżez Bank funduszy Własnych,

6. Strategia kształtowania funduszy Własnych podlega analizie pod Względem jej

dostosowania do aktualnej sluacji Banku po zakończeniu każdego roku
kalendaźowego.

7, Wieloletni plan funduszy Własnych zawańy jest W strategii działania Banku.
8, Bank dąży do kształtowania zaangażowania kapitałowego W instytucjach

finansowych i bankach W taki sposób, aby umniejszenie funduszy Własnych banku z
tego tytułu nie stanowiło zagrożenia dla bieźącej i plzyszłej adekwatności
kapitałowej banku,

9, W celu ograniczenia zagrożeń, o których mowa W ust, 8, W banku ustalane są
odpowiednie limity dotyczące inwestycji kapitałolvych W podmiotach finansowych,

,10, Bank W planach finansowych uwzględnia gospodarkę funduszami Własnymi banku,
mającą na celu optymalizację v,zrostu posiadanych pżez bank fUnduszy Własnych
banku, Kóre Winny być dostosowane do profilu ryzyka Występującego realnie W

banku, z uwzględnieniem specyficznego charakteru jego działania oraz Wyliczeń
dotyczących dodatkowych WymogóW kapitałowych,

Wymogi kapitałowe:

1, Bank twozy minimalne Wymogi kapitałowe na ryzyka ujęte W Rozpofządzeniu UE.
2. Bank analizuje inne istotne lodząe ryzyka, na które twolzy dodatkowe Wymogi

kapitałowe,
3. W Polityce kapitałowej określone są limity alokacji kapitału z tytułu poszczególnych

rodzajóW ryzyka, dostosowane do skali, złożoności i poziomu ryzyka Występującego
W Banku.

4. Analizie poddaje się przestlzeganie WW. limitóW, a każde pżekroczenie jest

sygnalizowane zalządowi i Radzie Nadzorczej Wraz z informacjami na temat
podjętych działań W celu uniknięcia takiej syiuacji W przyszłości,

5. Bank dokonuje okresowego pzeglądu procesu szacowania WymogóW

Wewnętżnych, Wyniki pzeglądu są prezentowane Zaządowi i Radzie Nadzorczej,
6. Bank dąży do ksztaltowania jednostkowego zaangażowania kapitałowego W

instytucjach finansowych i bankach (akcje i udziały, zobowiązania
podpolządkowane, dopłaty na żecz spółek prawa handlowego) tak, aby nie
stanowiło ono przekroczenia limitóW, o których mowa W Rozpolządzeniu 575/2013
UE.

7, Ustalane pEez Bank plany W zakresie kapitału Wewnętznego oraz poziomu

Wyznaczanego Wewnętlznego Wymogu kapitałowego są dostosowane do profilu
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ryzyka Występującego realnie W Banku, z uwzględnieniem §pecyficznego charakteru
jego działania.

7-alządzanie ryzykami|

1. Bank podejmuje ryzyko na poziomie zapewniającym utęymanie łącznego
Wskaźnika kapitałowego (TcR) na poziomie nie niższym niż 13,25o/o, olaz
Współczynnika kapitału kapitału Tier l na poziomie nie niższym niż 1o,25o/o,

zgodnie ze Wskazaniem KNF ,

2. W cyklach co najmniej rocznych Bank dokonuje WeMikacji istotności ryzyk,
uwzględniając kryteria ilościowe i jakościowe,

3, Bank twolzy plocedury zażądzania ryzykami istotnymi W Banku, zatwierdzane
pżezzaęąd Banku.

4, Procedury zawie?ją zaplsy dotyczące pzek§ztałcania miar ryzyka na Wymogi

kapitałowe.
5, Bank podejmuje ryZyko odpowiednio do posiadanych fUndu§zy Własnych.

Długofalowe cele kapitalowe:

1. Realizaąa celóW kapitałowych odbywa się popzez podejmowanie decyzji
kapitałowych z zakresu struKury finansowania, podziału zysku oraz polityki

dywidend owej.
2. Bank pżyjmuje następujące długoterminowe cele kapitałowe:

1) dąźy do posiadania funduszy Własnych banku zapewniających utżymanie
łącznego Wskaźnika kapitałowego (TcR) na poziomie co najmniej 13,25%i

2) dąży do Uzyskania następującej struktury funduszy podstawowychI
a) fundusz udziałowy: maksimum ,10%,

b) pozostałe fundusze łącznie: minimum 90%;

3\ plzeznaaza co najmniej 90% Wypracowanego zysku rocznego netto na
zwiększenie funduszy Własnych banku; poziom odpisóW z zysku jest

uwarunkowany m. jn,:

a) stratąią rozwoju banku,
b) bieźąĘ adekwatnością kapitałową banku,
c) zmiennością WynikU finansowego netto,

d) obecną i pżewidywaną sytuacją makroekonomiczną,
e) funkcjonowaniem W ramach Systemu ochrony zlzeszenia,

4\ dąży do uzyskania takiej struktury funduszu udziałowego, aby suma
znaczących pakietóW UdziałóW, czyli pakietóW pzekraczających 5olo funduszu
udziałowego, nie pżekroczyła 30olo fUnduszu udziałowego Banku;

5) dąży do uzyskania zaangażowania kapitałowego W akcje Banku zżesząącego
na poziomie maksymalnie 10% uznanego kapitału Banku;

6) ogranicza zaangażowanie kapitałowe W instrumenty finansowe, które nie są
kwotowane na aktywnych rynkach,

o r ganizaąa zaęądzan ia ryzykiem
w procesie zażądzania ryzykiem W Banku uczestniczą następujące organy, jednostki

i komórki organizacyjne:



,l. Rada Nadzorcza,
2. zażąd,
3. Komitet Zarządzania Ryzykami,
4, Komitet Kredytowy,
5, zespół Ryzyk iAnaliz,
6, stanowisko Kontroli Welvnętznej i zgodności,
7, Audyt Wewnętżny, realizowany pżez spółdzielnię systemu ochrony zżeszenia

8, Kadra kierownicza,
9. Pozostali pracownicy Banku.
Bank zapewnia niezależnośó działalności operacyjnej, Kóra generuje ryzyko od
niezależnej oceny ryzyka, pżeprowadzanej pżez zespół Ryzyk iAnaliz,
system kontrolj ryzyka stanowi znaczący element systemu zażądzania bankiem i

obejmuje:
1. Adekwatny proces identyfikacji ioceny poszczególnych rodzajóW ryzyka,
2. strategie, polityki, procedury iplany,
3- Adekwatne systemy infolmaąi zażądczej,
4, Proces regularnego pżeglądu i oceny działania Banku z zasadami polityki/strategii

oraz procedurami,

Schemat organizacji zalządzania ryzykiem w Banku
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system informacii zaządczei

Wprowadzony W Banku system |ntolmaąi zaęądczą, zwany dalej slz, opiera się na
następUjących założeniach:

1) informacje będące pzedmiotem rapońowania W ramach SIz pozwalają na pełną

ocenę działalności Banku pżez odpowiednie organy statutowe,
2\ zaęąd określa kluczowe obszary polityki zalządzania ryzykami, ze szczególnym

uwzględnieniem polityki zażądzania ryzykiem kredytowym W tym ryzykiem
detalicznych ekspozycji kredytowych oraz ekspozycji kredytowych
zabezpieczonych hipotecznie, które będą podlegać bezpośredniej kontroli Zarządu,

3) uwzględniając założenia zawańe W pkt, 1, powyższe informacje powinny pozwolić
na dokonanie odrębnej oceny każdejjednostki i komórki organizacyjnej Banku oraz
Wszystkich istotnych obszaróW działania Banku,

4) plzyjmuje się, że nadzór nad funkcjonowaniem slz sprawuje zaęąd, który ponosi
róWnież odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie,

5) W przyjętym systemje informacje zażądcze pżekazpane są W sposób żetelny i
pżejżysty.

6) jakość informacji jest oceniana pęez zażąd Banku W oparciu min. o badania
biegłego rewidenta, Wyniki kontroliWewnętż nej oraz kontroli zewnętżnych.

7) system lntolmaąi zaęądczą podlega badaniu W ramach audytu Wewnętżnego.

W ramach slZ Wyróżnia się następujące rodzaje informacjiI

1) o charaKeże strategicznym dla Banku,
2) dotyczące realizacji ceIóW strategicznych i polityk Banku W zakresie za%ądzania

ryzykiem oraz adekwatności kapitałowej.
3) dotyczące monitorowania poziomu poszczególnych rodzajóW ryzyka,
4) ocenaadekwatnościkapitałowej,
5) dotyczące oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku (ryzyko biznesowe),

ulvzg lęd niającej:
a) Wykonanie planu ekonomiczno-finansowego (W tym pżez poszczególne

jednostki i komórki organizacyjne),
b) strukturę aKyWóW, pasywóW i zobowiązań pozabilansowych,
c) strukturę pżychodóW j kosztóW,
d) Wyniki osiągane na każdym poziomie rachunku zyskóW i strat,
e) uzyskanie Wskaźniki ekonomiczne, określające akceptowalny poziom ryzyka,

6) realizacji zadań Wynikających z regulacji zewnętznych, W tym rekomendacji
nadzorczych,

7) dotyczącP' realizacji kontroli Wewnętż nej i audytu Banku,

,1. W realizacji systemu informacji zalządczE uczestniczą następujące organy
statutowe i komórki organizacyjne Banku:
1) Rada Nadzorcza,
2\ zaęąd,
3) GłóWny Księgowy,
4) Kierownicy komórek organizacyjnych Banku,
5) Zespół Ryzyk i Analiz,
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6) StanowiskoWindykacji,
7) Stanowisko Kontroli Wewnętz nej iZgodności

2. Biężąąana|izę poziomu ryzyka bankowego dokonuje zespoł Rrzyk i Analiz,
3, W celu oceny ryzyka bankowego, W szczególności ryzyka kredytowego, płynności

finansowej, ryzyka stopy procentowej i ryzyka operacyjnąo oraz bezpieczeństwa
systemóW informatycznych Wyodrębnia się W struktuże organizacyjnej Banku
Komitet zaęądzania Ryzykami odpowiedzialny za okresowe monitorowanie i

nadzorowanie MW obszaróW ryzyka.
4. opracowane analizy dotyczące poszczególnych rodząoł,! ryzyka orcz

adekwatności kapitałowej, pżekazywane są zaządowi Według poniższych zasad:
1) miesięcznie Zaząd otzymuję §króconą informację na temat ogólnego poziomu

ryzyka (analiza WskaźnikóW ogólnego poziomu ryzyka) oraz sytuacji finansowej
Banku,

2) W cyklach miesięcznych zażąd otżymąe ana|izę ryzyka płynności, stopy
procentowej i ryzyka Walutowęgo W terminie odpowiednio do 20 i 15 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, Kórego dotyczą \,vW. analizy,

3) W zakresie poziomu ryzyka kledytowego, analiza kwańalna zostaje pżekazana
W ielminie:

a) do 25 dnia miesiąca następującąo po upływie kwańału, którego
dotyczy analiza - analiza struKury, limitóW oraz poziomu rezeM celowych,
prŻeprowadzanie testÓW WarunkóW skąnych,
b) raz na rok do końca pierwszego półrocza - analiza zmian cen
nieruchomości i kształtowanie się Wskaźnika LtV,
c) do 25 dnia miesiąca następującego po upływie kwańałU, którego
dolygzy analiza - informacja z Wykonania zadań z Windykacji, W tym rapońy
W zakresie poziomu i adekwatności odpisóW (rezerw) detalicznych
ekspozycji kredytowych,

4) W zakresie ryzyka operacyjnego - analiza zostaje pżekazana W terminie do 25
dnia miesiąca następującego po uptywie kwańału, którego dotyczy analiza,

5) W zakresie bezpieczeństwa systemóW informatycznych- do końca pierwszego
półrocza sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa teleinformatycznego,
do 20 dnia miesiąca po zakończonym kwańale sprawozdanie z funkcjonowania
środowiska teleinf ormatycznego Banku,

6) W zakresie ryzyka braku zgodności - rapońy i sprawozdania przekazywane są
zarządowi kwańalnie do końca miesiąca następującego po zakończonym
kwańale oraz sprawozdanie Radzie Nadzorczej raz W roku W terminie do 31

stycznia,
7) W zakresie adekwatności kapitałowej informaąa dla zalządu plzekazywana jest

do 30 dnia miesiąca następującego po kwańale, którego analiza dotyczy, Rada
Nadzolcza informację powyższą otlzymuje półrocznie,

8) raz W roku do końca grudnia - WeMkacja pzyjętych procedur W zakresie
zażądzania ryzykami olaz adekwatnością kapitałową, W tym IimitóW, te§tóW

WarunkóW skrajnych, planóW awaryjnych itp,

5. zażąd, uwzględniając dane uzyskiwane od komórek organizacyjnych składa
Radzie Nadzorczej sprawozdanie W zakresie poziomu każdego lodząu ryzyka
Występującego W Banku oraz adekwatności kapitałowej W cyklach:
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1) na kaźdym kwańalnym posiedzeniu Rady Nadzorczej - informację na temat
poziomu ryzyka kredytowego, Ńnności, stopy procentowej i Walutowego
(analiza WskaźnikóW ogólnego poziomu ryzyka) oraz sytuacji finansowej Banku,
ęz na pól roku - informację na temat adekwatności kapitałowej, poziomu

ryzyka operacyjnego i ryzyka braku zgodności oraz bezpieczeństwa systemóW
informatycznych,
rocznie-syntetyczną informację na temat realizacji głóWnych celóW
strategicznych W zakresie zażądzania ryzykami oraz adekwatnością
kapitałową-

2)

3)

ll|. system kontroli wewnętrznej.

Funkcjonujący W Banku system kontroli Wewnętrznej jest zgodny z zapisami ań. 9c
Ustawy Prawo bankowe i składa się z trzech podstawowych elementóW:

1. Funkcja kontroli sprawowana przez Wszystkich pracownikóW W ramach żW. kontroli

bieżącą z Wykolzystaniem mechanizmóW kontroli Wewnętznej Wbudowanej W

procedury, produkty oraz W system informatyczny, W ramach kontroli bieżącej W
Banku Wdrożono mechanizmy 'dual control'zawańe W zasadach dotyczących
kolegialności podejmowania istotnych decyzji (W tym decyzji kredytowych),

akceptowania dokumentóW itransakcji "na drugą rękę".

2, Kontroli Wewnętęnej sprawowanej pzez stanowisko Kontroli Wewnętznej i

zgodności, pracownikóW na stanowiska kierowniczych W stosunku do podległych

stanowisk oraz innych komóręk organizacyjnych oraz Bank Polskiej Spółdzielczości
s.A. na podstawie odrębnie zawańych umóW,

Kontrola Wewnętrzna jest realizowana W oparciu o zalwierdzany pęez zarząd
Banku Plan kontroli Wewnętrznej,

3. Funkcji komórki ds, zgodności - której zadania realizuje stanowisko Kontroli
Wewnętrznej i zgodności, mąące za zadanię zapobieganie wstępowania skutkóW
nie pżestżegania pzepisóW prawa, rąulacji Wewnętlznych oraz przyjętych

standardów zachowania.
4. Audytu Wewnętżnego, którego zadania Bank powieżył na podstawie umowy

Spółdzielni Systemu ochrony zęe§zenia BPS,
Nadzór nad systemem kontroli Wewnętżnej sprawuje Rada Nadzorcza, a
odpowiedziaInośó za funkcjonowanie systemu kontroli Wewnętżnej ponosi Prezes
zalządu.

W Banku działa system kontroli Wewnętznej, którego celem jest Wspomaganie
procesóW decyzyjnych, plz yczyniających się do zapewnienia;
1) skuteczności i efektywności działania banku;

2) Wiarygodności sprawozdawczości finansowej:

3) pżestlzegania zasad zażądzania ryzykiem W Banku;

4) zgodności działania banku z pżepisami prawa, regulacjami Wewnętznymi i

standaldami rynkowymi;
5) bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego i informacji,
Kontrola Wewnętżna W Banku Wykon)/v,/ana jest W sposób niezależny, obiektywny,

odpowiedzialny, Popżez niezależnośó kontroli Wewnętznej rozumieć należy Warunki

działania kontroli Wewnętrznej dające gwarancję, że kontrolujący bez źadnych
zewnętlznych naciskóW pzeprowadza kontrolę Według ustalonych metod, dokonuje
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oceny skuteczności procedur i regulaminóW olaz spolządza dokumentację
pokontrolną. Niezależność umoż|iwia bezstronny iniedwuznaczny osąd działalności
poddanej kontroli.
obiektywnośc kontroli rozumiana jest jako niezależna od czynnikóW
pozamerytorycznych ocena dokonywana przez kontrolujących, co oznacza, żę
kontro|ujący nie mogą być stronniczy i nie mogą uzależniać swojej opinii od kwestii

kontrolowanego tematu od opinii innych,
odpowiedzialnośc kontroli Wewnętznej oznacza dokonywanie prawidłowej oceny,

adękwatności, skutęczności oraz efektywności i jakości Wewnętlznych systemóW
Banku, co oznacza prezentowanie W dokumentacji pokontrolnej sprawdzonych zadań,
które Wymagają podjęcia działań naprawczych, unikanie niedomóWień i nieścisłości,
Rada Nadzorcza Banku zapewnia, aby kontrola wewnętrzna i aUdyt były sprawowane z
zachowaniem zasad zapewniających unikanie konfliktóW interesóW, w tym z
zachowaniem zasady, że osoby przeprowadzające kontrolę Wewnętżną i audyt nie
powinny być powiązane pe§onalnie z osobami kontrolowanymi.
Funkcjonujący W Banku system kontroli Wewnętżnej jest dostosowany do ogólnego
profilu ryzyka tj,, obejmuje W szczególności obszary obarczone Wysokim ryzykiem,
Przez obszary generujące Wysokie ryzyko należy rozumieć te obszary działania, gdzie

istnieje potencjalne niebezpieczeństwo Wystąpjenia nieprawidłowości, które mogą

Wywołać niepożądane skutki finansowe lub negatywne zjawiska godzące W

bezpieczeń§two i reputację funkcjonowania Banku. W szczególności do obszaróW
obarczonych Wysokim ryzykiem W Banku zalicza się działalność kredytową, obsługę
klienta, rozliczenia, działalność kasowo-skarbcową, zażądzanie bankiem,

W ramach systemu kontroli Wewnętznej Bank identyfikuje iocenia ryzyko
bankowe. Proces efektywnej oceny ryzyka obejmuje:
1) określenie rodzaju i poziomu ryzyka, na które narażony jest Bank,
2) Wyznaczenie limitóW i poziomu ryzyka oraz kontrola ich przestżegania,
3) analizę czynnikóW Wewnętznych izewnętznych, które mogą niekozystnie Wpłynąc

na poziom ryzyka,
4) określenie możliwości Banku W ograniczaniu skutkóW zaistniałych zdażeń

podwyźszających poziom ryzyka oraz W zapobieganiu Wystąpienia takich zdazeń
W pżyszłości,
Wskazanie, W jakim zakresie i z jaką czę§totliwością Bank powinien kontrolowaó

określone rodzaje ryzyka,
określenie, które elementy ryzyka podlegają ocenie jakościowej, a które ocenie6)
ilościowej.

czynności kontrolne stanowią integralną częśó codziennej działalności Wszystkich
pracownikóW Banku oraz umożliwiają szybkie reakcje na zmieniające sję Warunki.

lV. zasady ustalania (Polityka} zmiennych składnikóW Wynagrodzeń osób
zaimuiących §tanowiska kierownicze W Banku Wraz z informacjami ilościowymi,

Zasady ustalania zmiennych składnikóW Wynagrodzenia dla członkóW zaządu ofaz
innych osób zajmujących stanowiska kierownicze, zgodnie z uchwałą 258/2011 KNF
znajdują się W 'Polityce zmiennych składnikóW Wynagradzania osób zajmujących

stanowiska kierownicze W Banku spółdzielczym W Busku- zdroju",

od dnia 1 maja 2017 roku W Banku obowiązuje, opracowana pżez zażąd i
zatwierdzona pżez Radę Nadzorczą Banku ,,Po|ityka Wynagradzania pracownikóW,



kórych działalność zawodowa ma istotny WpłyW na profil ryzyka Banku spółdzielczego
W Busku- Zdroju', Polityka jest dostępna na stronie vtĄvw.bsbuskozdroj,pl, Raz W roku,

Rada Nadzorcza dokonuje oceny Wpływu Polityki na działalność Banku oraz W miarę
potżeb izmieniającego się stanu prawnego dokonujejej aktualizacji
Rada Nadzorcza W 2016 roku odbyła ]0 posiedzeń, W tym co najmniej jeden raz
omawiała zagadnienia oceny polityki Wynag rodzeń,
Prawidłowość Wdrożenia Polityki Wynagrodzeń podlegała co roku audytowi
WewnętżnemU, Rapoń prezentowany był Radzie Nadzorczej.
Bank spółdzielczy W Busku- Zdroju nie jest Bankiem istotnym W rozumieniu ań. 3 pK
35 Ustawy Prawo bankowe, W związku z tym W Banku nie powoływano komitetu do
spraw Wynagrodzeń, o którym mowa W ań, 9 cb Ustawy Prawo bankowe,

Bank nie korzystał z konsultanta zewnętrznego W zakresie ustalania polityki W zakresie
wynagrodzeń.
Do zmiennych składnikóW Wynagradzania zalicza się premię uznaniową, W Banku nie
pEyznaje się indywidUalnych odpraw emeMalnych,
Łączna kwota Wypłacanej premii uznaniowęj dla stanowisk istotnych W danym roku nie
może pżekloczyć 2yo funduszy Własnych Banku.

lnformacje o sumie Wypłaconych W 2016r. Wynagrodzeń osobom zajmującym
stanowiska kierownicze W rozumieniu uchwały 258/2011 KNF.

W latach 2014, 2015 i 2016 nie przyznawano Wynagrodzenia zmiennego (premii

uznaniowej) osobom zajmującym stanowiska kierownicze W BankU.W związku z tym, iż
Wynagrodzenia zmienne nie pżękroczyły 2 o/o funduszy lłłasnych nie Wystąpiło odroczenie
części Wynagrodzeń zmiennych,

lnformacje o sumie Wypłaconych W 2016r. Wynagrodzeń z tytułu motywacji nowo
zatrudnionych oraz odpraw związanych z ustaniem stosunku zatrudnienia z osobami
zajmującymi §tanowiska kierownicze zgodnie z uchwałą 258/2011 KNF.

L.p. stanowiska kierownicze Stałe

składnikiw

zł. (brutto)

Zmienne

składniki w

zł. (brutto)

llość

osób

1. członkowie zażądu 459,600,00 0,00 3

2. Pozostali pracownicy zajmUjący stanowiska
kierownicze zgodnie z uchwaĘ 258/2011
KNF

92,000,00 0,00 1

L, p, Tytuł Wynagrodzenia: Wańośó W zł,

1. suma Wypłat ind}^ividualnych odpraw z tytułU zakończenia
stosunku pracy z osobami na stanowiskach kierowniczych

0,00

2. llość osób, które otrzymało WW, Wynagrodzenie 0,00

3, Najwyższa kwota Wypłacona pojedynczej osobie 0,00
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4. suma Wypłat zmiennych składnikóW Wynagradzania z tytułU

nawiązania W 2015r, stosunku pracy z osobami na stanowiskach
kierowniczych

0,00

5. llość osób, które otzymało WW. Wynagrodzenie 0

6, Najwyższa kwota Wypłacona pojedynczej o§obie 0,00

v. lnformacia o spelnianiu pżez członków Rady Nadzorczej i zarźądu Banku
spóldzielczego w Busku- zdroju wymogóW określonych w afl,22aa ustawy Prawo
bankowe.

członkov! zaęądu powoływała Rada Nadzorcza Banku zgodnie z przepisami prawa,

członkowie Zaządu podlegali ocenie odpowiedniości, uwzględniającej kwalifikacje,
dośWiadczenie i reputację, Zasady Wyboru członkóW Zaządu i ocen zawierały następujące
procedury wewnętż ne:

"Procedura dokonwania ocen odpowiedniości członkóW zalządu Banku
społdzielczego W Busku- zdroju";

,,Regulamin działania Zażądu Banku społdzielczego W Busku- ZdrojU",

1)

2)

członkóW Rady Nadzorczej powąWało Zebranie Pżedstawicieli zgodnie z przepisami
prawa.

członkowie Rady Nadzorczej podlegali ocenie odpowiedniości, Uwzględniającej
kwalifikacje, dośWiadczenie i reputację, zasady Wyboru członkóW Rady Nadzorczej i ocen
zawierały następujące procedury Wewnętrzne:

1) "Regulamin Wyboru Rady Nadzorczej Banku spółdzie|czego W Busku- zdroju',

2) ,RegUlamin działania Rady Nadzorczej Banku spółdzielczego W Busku- zdroju",

3) ,,Procedura dokonywania ocen odpowiedniości członkóW Rady Nadzorczej".

Bank z uwagi na skalę działalności nie stosował strategiiW zakresie zróżnicowania W

odniesieniu do Wyboru członkóW Zaządu oraz Rady Nadzorczej,
członkowie zarządu Banku j Rady Nadzorczej są objęcj ocęną W zakresie Wiedzy,

umiejętności idośWiadczenia, odpowiedniego do pełnionych pżez nich funkcji i

powierzonych im obowiązkóW, a także rękojmi należytego Wykon}^&ania tych obowiązkóW

dokonywaną odpowiednio pżez zefianie Plzedstawicieli W zakresie oceny członkóW Rady
Nadzorczej Banku oraz Radę Nadzorczą Banku W zakresie członkóW zażądu Banku,

1. członkowie zażądu podlegają ocenie odpowiedniości, uvrżględniającej kMeria
dotyczące reputacji oraz kompetencji ( kwalifikacje, dośWiadczenie zawodowe, Właściwość
postawy Wobec pełnionej funkcji). oceny odpowiedniości dokonuje Komisja ds.

odpowiedniości składająca się z 3 przedstawicieli Wybranych pzez Radę Nadzorczą,

W dniu 31 slycznia 2017 roku Rada Nadzorcza Banku dokonała oceny indywidualnej

członków zażądu Banku oraz kolegialnej zażądu Banku za rok 2016, Na ocenę
indywidualną czlonków zalządu składała się ocena kwalifikacji oraz reputacji, natomiast



przy ocenie kolegialnej zażądu ocenę ostrożnego istabilnego zażądzania Bankiem oraz
ocenę reputacji Banku, jako pochodnej działań członków zaęądu. Po dokonanej analizie
informacji zawańych W ośWiadczeniach poszczególnych członków zażądu i Weryfikacji

kwalifikacji c,złonków zalządu Banku ( Wiedza, umiejętności, dośWiadczenie ) oraz biorąc
pod UWagę Wyniki działalności Banku spółdzielczego W Busku- Zdroju W 2016r. Rada
Nadzorcza zawnioskowała do zebrania Pźedstawicieli o udzielenie Wszystkim członkom
zaządu absolutorium, a Zebranie PzedstawicieliW dniu 23 czeMca 2017 r. je udzieliło.

członkowie zażądu Banku spełniają kryteria Banku dotyczące pozytywnej reputacji
osobistej, Nie zaistniały fakty ani okoliczności mogące spowodować Wy§tąpienie ryzyka
utraty reputacji plzęz Bank na skutek Utraty reputacji osobistej pżez członka zażądu,
mogące Wywołać negatywne skutkiW odbiorze Wizerunku Banku.

Zarząd Banku spółdzielczego W Busku- Zdroju, jako organ posiada kwalifikacje niezbędne
do sprawowania funkąi zaęądczych W Banku spółdzielczym W Busku- zdroju. zażąd na
bieżąco, stabilnie i ostrożnie zarządza pracą Banku.

2, członkowie Rady Nadzorczej powolywani są zgodnie z przepisami prawa pęez Zebranie
pżedstawicieli,

członkowie Rady Nadzorczej podlegają ocenie odpowiedniości, Ulvzględniającej
kwalifikacje i reputację, oceny odpowiedniości dokonuje Komisja ds, odpowiedniości
składająca się z 3 pżedstawicieli Wybranych plzęz zebranie Przedstawicieli. ocenie
odpowiedniości podlega każdy z kandydatóMczłonkóW Rady Nadzorczej oraz sama Rada
Nadzorcza, jako organ kolegialny.

W dniu 23 czevaa 2017 r. Komisja ds, odpowiedniości Wbrana pżez zebranie
Pżedstawicieli Banku dokonała oceny indywidualnej członkóW Rady Nadzorczej oraz
kolegialnej Rady Nadzorczej. Na ocenę indywidUalną członkóW Rady Nadzorczej składała
się ocena reputacji i kwalifikacji, natomiast przy ocenie kolegialnej Rady Nadzorczej ocena
ostrożnego i stabilnego nadzoru nad zalządzaniem Bankiem oraz ocena reputacji Banku,
jako pochodnej działań członkóW Rady Nadzorczej,

Komisja odpowiedniości po dokonanej analizie informacji zawańych W ośWiadczeniach
poszczególnych członkóW Rady Nadzorczej iWeryfikacji kwalifikacji członkóW Rady
Nadzorczej jak i po ocenie Właściwości postavvy Wobec pełnionej funkcji stwierdziła, że
poszczególni członkowie Rady posiadają kwalifikację niezbędne do sprawowania funkcji
nadzorczych W Banku spółdzielczym W Busku- zdroju.

członkowie Rady Nadzorczej spełniają kMeria Banku dotyczące pozytywnej reputacji
osobistej. Nie zaistniały fakty ani okoliczności mogące spowodować Wystąpienie ryzyka
utraty reputacji pzez Bank na skutek utraty reputacji osobistej przez członka Rady
Nadzorczej, mogące Wywołać negatywne skutkiW odbioze Wizerunku Banku.

Rada Nadzorcza, jako organ posiada kwalifikacje niezbędne do sprawowania funkcji

nadzorczych W Banku spółdzielczym W Busku- zdroju. Rada na bieżąco nadzoruje pracę

zażądu.

W dniu 23 czerwęa 2017l. zebranie Pżedstawicieli Banku plzyjęło sprawozdanie Komisji
odpowiedniości z oceny kwalifikacji członkóW Rady Nadzorczej Banku idokonało oceny
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kwalifikacji członkóW Rady Nadzorczej Banku W sposób zgodny z oceną dokonaną plzęz
Komisję odpowiedniości,

Wszyscy członkowie Zażądu Banku oraz Rady Nadzorczej zgodnie z dokonaną za 2016
rok oceną spełniają Wymagania ań, 22aa ustawy Prawo bankowe.

3, Bank zapewnił środki niezbędne do plzygotowania członkóW zażądu i Rady Nadzorczej
Banku do pełnienia pzez nich funkcji, W szczególności środki niezbędne do ich szkolenia.

4. Wymogi określone W al1. 22 aa ustawy Prawo bankowe zostały pzez Wszystkich
członkóW Rady Nadzorczej i zażądu Banku spełnione, Pżeprowadzona ocena
odpowiednjości była pozytywna, W§zyscy członkowie Rady Nadzorczej i zalządu dawa|i
rękojmię należytego Wykonywania powieżonych im obowiąkóW.

Vl. lnformacja Wynikająca z ań. l1lb ustawy Plawo bankowe.

Wykaz pzedsiębiorcóW, którym Bank powieżył Wykonywanie czynności W ramach
outsourcin9ui

- Bank Polskiej spółdzielczości s.A,,

- Asseco Poland s,A,,

-lT card centrum Technologii Płatniczych s.A,,

- |-Bs.pl sp. z o,o,

vll. ogólny profil ryzyka

W 2016r. nie Wystąpiły istotne zmiany W profilu ryzyka Banku.
Bank nie podejmował nowych rodzajóW działalnoścj, nie zidentyfikowano nowych rodzajóW
rrzyka W działalności Banku, Podejmowane pżez Bank działania zapewniały stabilny i

zróWnoważony rozwój,
Bank nie posiada portfela handlowego, nie pzeprowadza transakcji pochodnych
obarczonych ryzykiem rynkowym, Występujące W Banku ryzyko Wynika z oferowania
standardowych produktóW bankowych.
Stosowana strategia, polityki i metody zażądzania ryzykami, W tym poziom limitóW
dopuszczalnej ekspozycji na ryzyko, zapęwniały prowadzenie bezpiecznej i rentownej
działalności,
obowiązujące W Banku Wewnętlzne limity ostroźnościowe, dostosowane są do skali,
profilu i złożoności działalności Banku, Wysokość limitóW jest dostosowana do
akceptowanego pżez Radę Nadzorczą ogó|nego poziomu (profilu) ryzyka Banku,
określonego W Planie ekonomiczno-finansowym i Strategii,

Wskaźniki charakteryzuiące ogólny profil ryzyka
Banku

Akceptowalny
poziom ryżyka

Poziom
wskaźnika na
3'l,12,20'16l,

Łączny w§półczynnik kapitałowy/ współczynnik

wy płacalności
min.13,25ok 17,66
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Wewnętrzny w§półczynnik kapitałowy/ wew. w§poł.

wypłacalności
min,10,00% 17,22

Współczynnik kapitału podstawowego TlER 1 min 10,25% 17,07

Współczynnik kapitału TlER 1 min 10,25% 17.07

Udział kredytów w sumie bilan§owej fiaX.70o/o 46,21%

L'dział kredytów zagrożonych w kredytach ogółem a,55% 4 88a/d

Udział kredytów zagrożonych zabezp. hipotecznie

w kredytach zabezp. hipotecznie ogołem
12,aov" 9 35%

Udział kredytów zagrożonych delalicznych w

kredytach deta|icznych ogółem
5,00o/o 1,21%

Udział aktywów płynnych w sumie bilansowej n|| 20yo Ą4,19%

Wspołczynnik iIl min.0.22 0,44

Wspołczynnik ltr2 min. 120 1,67

Współczynnik LcR min,80% 391%

Wynik z tytułu odsetek 4.450 4.323

Kosżty ryzyka operacyjnego nie wyższe niż 60%
funduszy własnych Banku (uznanych kapitałóW

max, 60%
wymogu na

ryzyko
operacyjne tj,

504,23 tys. zł

3, 1 0 tys, zł tj,
0,36% Wymogu na
ryzyko operacyjne

skala działalności walutowej jako % aktywów max,5,0% 0,5%

Pozycja całkowita
max.2,ao/ó
funduszy
Własnych

209,86 ty§. złtj,
1 ,72ó/ó hlndusży
własnych

Spolządził| Zespół Ryzyk i Analiz

Akceptował: P rezes zażądu
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ośWiadczenie zarządu

zarząd Banku spółdzielczego W Busku- zd.oju oświadcza, że ustalenia opisane
W Uiawnieniu są adekwatne do stanu faktycznego, a stosowane systemy
ąarzadzania ryzykiem są odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii ryzyka
banku.

Podpisy członkóW zaJządu:

Anna Karwat -Prezes zalządu

Dorcta Kumor- z-ca Prezes zaźądu

Walentyna Dąbek- członek zarządu

Busko-zdrój 06.07.20l7r.

zĄDU

at

, - ]-r-=i\
DYRE,dTodHNANsol*Y

.,...*N}{łłu#..
CZŁONEK .ZARZADU

Dyrektqrfiradtoń
-",r"r;W*?'


