
lnformacia dotycząca adekwatności kapilełow€j

Banku spółdziBlcz.go w Bu3kożdrói

w€dlug stanu na 3l.'l2.2017r.



l. lnlomacje ooólne o Ba.ku,

l Bank spćndzieley w Bu§ku zdoj! ź sie!żibą w Busku- zdroju, ul. stefuna Baloleqo
jA, 23ł00 Busko,żdrój, eany da.] .Bankiem', będący spółdzielnią wpisaną do
€je.ilu pż€dsiębiorców Krajowąo Reieslru sądowego prcwadżonego pż@ §ąd
Rejonowy W KieLBch. X Wydżial Gospodarczy pod nLrmereń KRs 0000046612.

Bankowi ńadano numł siaiyslyczny REGoN 000497354.

2 Bank spóldzi€ ąv w BUskU, zdoiu zże*ony ]est w Banku Polskiej spółdzieleości
s,A Żs W WaMie na mocy umowy zżeszenja uM.tej W dniu 27.03.20a2f,
oru jst ucżeśnikiem syśemu ochrońy Żź6zenia Bps.

3, lnfofrac]. o działa|.oŚci Banku spoldzieleego W Busku- zdbju p@. terytoium
Rżedyp6poliq Pobk]ej, W podżiale na pove§góhe pańslwa @lonkomkie i

p.ństwa tżecie, w których posiade podńioty zależ.e, na za§adzió skonsolidowane]
W ozum eni! ad. 4 Uś 1 pkI48 Rozpożądżćnje Par ańentu E!rcpe]8k]ego i fudy
(UE) ff 575/2013 ż dnia 26 ćzeMa 2013 r w §pEw ó ayńogów oslożnośclowych
dl. insińucj] kedylowych ]lilm in@stycyjnych, zmien]ającć óżpożądze.ie (UE)

nr 64a/2012 za dany rok obrolowy

Bgnk spo]dziel@y w BUsk!_ zdoju nie prcwadzi d23la ności poża tgMorilm
Rż€czypospo itej Polśk ei.

zgodnie ż § 2 Usi, 2 statul! Bank dżi6ła teGńie @jewódżiwa święiokEyskiąo oraz
na lelenie powi5tów z Wojewódż§ła malopolskićgo] dąbbwśkiego, iarno$kiogo,
bżskiego proszowickjego, miećhowsk]ego

4 W 201 7 rok! Bank prwadz ł dz ała]ność W róńach slru]łury o€an]żacyjńój

. cent.alaw Bu§ku- zdroi! UL. s, Batorego 1A

. oddz al W Busku_ żdrcju !l, s. Balo€go 1,Ą

. oddzałWW]ś ićy Ul, Rynek 37

. oddzial w Każim]eży Wie k ei ul. M. R€h 1

. Plnh obslug (]ienta W BUskU_ żdo! os Pulaski€o 10

t Punki Ka§owy w Busku_ zd@ju Aleja A Mićki&iea 10 (Użąd Miasta Gminy)

t Puńkt Kassy W czarnóć]ńie cźarnoc n l00 (Użąd Gmjńy)

5, Wedlug §lan! ńa dżień 31,12,2017 6kU Bónk n e posiadał udż]alóW w podńiotećh

ależnych wspćła eżnych

6 Wedfug BlańU ńa 3112,2o17l,slopa eroi! z.k§tów Banku spddżbleąo W

Busku zdrcj! obliPon. jeko ]loEzżysku neito ]sumy b]l.nsowej Wynosi: 0.26%,

7. Bank leestn].zy w u§l.Mwlń śystenie lwaEntowania dep@ytóa i pżeslżeg.
zasadv ]eqo funkcion@ania wćzyteności podmoiów, objęłch syslemem

lwarańlowana, uznańych w uslawie za Deponenlów, powslająca w zw]ązku ż
wykonylveńiem czynnośc] b.nkowy.h, są chonion€ w bkresie okeślonym w
lJstawie o B.nkowym F!ndu*! Gwarsncy]nyń ż 14 grudnia 1994 lok! że



8, W Barku społdż eeym W Busku- zdoju wprowadzono żasady Ładu
KorpoEcyjnego pże zaząd uc6wdą Ń 1a1166l14 ż dnia ż9.1ż.2014l.
żanłierdżone pźą Radę N.dzoreą UchMĘ nl 10/13/14 z dnia 29.12.2014r, oraz
żalwierdzone pże zebEnie Pże&law]ce]iUchwalą nr 1,2015 z dnia 03,062015.
WW zasady WEz z o@ną ]ch sl€owan a za 20171 3ą doBtępne na slbnje

W 2017 bku nasląpi' ]siotne żmiany dolyeą€ stosowania zasad Ładu

. Bank wprowadzll ańoń]ńowy syslem ]nfomoMnia o niepEwidłowóŚći..h

. Bank do§tosoMł dalinicję n]ezależńości ćzłońkóW Rady NadzoĘej do zapisóW
LJstawy o bieglych Ewidenlach W Radze N.dzora6j j€ś ódpowiednia ilość
@łonkóW ni@l€żnych, któń żapewnia powo]anie Komitelu Audylu.

. Wdn]U 19 pażdzernika 2017. Rada N.dzoc. powołała Kom]let Audyl!,

ll, cele slrategaen. 06z zas.dy ż.Eądzni. rFyki.ń iśtotnyń,

Każ& aktytvńość podejmoMna pżą Bank §póldzielczy w BEkU_ zdló]U
eany dalej Bankiem eiązana jesi z ryzykień, wynikając]m m ędzy ]nnyfriże żmian
w ótóeen]U regulac]]nym, gospodar@ym, demografenym, polityenyń itp

ogLbżnościore pódćjńowanie ryzyka, oznaea ulżymywanie racjonalnej ńwn@agi
poń]ędzy prcWadzeniem dżiałalność] pżychodo@j i końlrolowańiem ryżyka,
z uwagi ńa .haBklł i zak€9 prowadzon.] dżi.łalnóści n.jbardż]ej zna*ącym
.odzajem ryźyka WFtępującyn w Banku spćłdżie Ęym w BU9kU- zdoju j6st ryżykó
kr€dytow€ W tym ryzyko ko.ceńtraoji ryżyko ekśpozycii kEdylowych
zabeżpiedonych hipolednie oEz delali@ny.h ekspozycji k.€driostch.
JednóeeŚńie w Banku Wyslęplją ]nne stotne ryżyka, klóle Bank dent}łikuje w
po@sie pżeglądu u aźąd%go *ecowania k.pila{! WeMętżnego (lcMP):

ryzyko Plynności i fin.n9ow.ni.,
ryżyko §topy pfuentowei w k.iędz. b.nkN.i,

- ryźyko welutowe,

ryzyko oper.cyl'n.,
- ryżykob€kużgodności,

biżn.śN. w lyń ryżyko wyńlku flnansM9o i ryżyko str.teoien.,
ryryko łapii.łM.iniMypłaelnoŚci),
ryzyko nadmi.rnej dźwigni fin.ń$w.i.

Podslawow. zasady zażądzania posżdąólnymi ryżykam] reguluje slral€ia
zażądzania po*czególnymi @dzajami ryzyka w Banku spóldżieldym w B!śk!-
zdróju oraz źanłieldżone pżez zażąd Banku poliiyki, jnslrukcje i regul.ńiny
obeimują@ obszary ryzyka, klóre Bank !żnał ża istolne
PrceśżaĘądzan,a pó57dąóhyr1,odż.,.n lyżyka oberJ.e

1, Gromadzónie inlomacj dolyeący.h rrżyka
2, ograńiean]e ryzyka, poElającago w dzj5łalnóści Banku do akcept@anego

3 Podejm@anie działań żmeżających do og€niczenia licżby iska]i
występująćych żagrcżeń,
ograni*nle /elininowanie negatylvnych skulkóWryżyka



cele sirategiene w zaklesie zażądzania poMze9ólnymi rodzajami ryżyka Bank
żaM.ł W op6cowanej pżez zażąd i pżyjęioj pże R.dę NadżoEą slrategii
żeądżańia po*cżególnymi rodz.iami ryzyka W Banku spółdżielczym W B!sk!-
zdrci).

Rvzvtó kr.dviowó
c.l.m strat€gi.rnym w ałEsić dzia|.lnoŚći łEdytfu.j je.l bUdM
o<lpNlednj.go do po6iadanych fundugy wł$nych b.żpiecznego portiela
łEdytN.go ora pońfela lMBł.ji linańśowych, apEwni.jąceco odpowi.dni
ponom dochodowoćcl.

cel ten jesl €alizowany popĘez zażądznie ryżykigm k€dyr@yn obejmuiące
podstMĘ k]erunki dziahń (@le pośrednie):

1) bldowa bąpieenego,żdy!€Bńkowanąopólifelakredy,toĘgo,
2) pż€prowadzanie b6zpiednychinrestycj]i]ńan§óWych
3) pod€jmoMnie dżiałań zabózp]eąających w ob§żaże ryżyka pojedynQej

lrangkcji oEz ryżyka poltfela,
4) działan]a oa a nizacyjn o-prc cedu B]ne.

Ryzyko kl€drlo@ B.nkU należy r@patryMć W dwóch aspeklach:
1) ryżyka poiedyn*ej t€n§akcj ,

2) ryżyka Ę.znego pońf9 a k.edyió@go,

Ryżykó pojedyneBj lransakcji ależy od WysokŃci ńożlirej stEty
i plawdopodobićń6lwa iej wystąpienia. Ryzyko Ę*ne porliela k€dylo@g; zależn;jesl od wyBokości poiedynczych k€dytóW, pĘwdopodobi€ń5twa ich niespta€ńi. ]

repóżdąnośći między po**ąólnymi k.ed}łani llb kedylobiorcami, lm nńi.j*ajst ta Majeńna zależnóść (koncentracia) tym ńniaj*e jest ryżyko wystąpi;nia
sńUa.ji W ktÓ€j @ynńiki powodująca niesp]aćónie jedn€o kredyl! będą .ównieź
W!ływały ia niespr..6n]e innyćh, 4iększając W len sposób lą@ne ryżyko k;edytŃe.
Metódą żabeżpieuenia się pżed |admióhym ryżykiem w dżiaielńości kEdytorejj6t
odpowiednió ploMdzone zażądanie ryzyki.ń żaóWno W odni69]eniu do
poiedyń-€o kedńU jak i ]ąenego żaanqażowan]a kĘdyiowego, zaźądżania
ryżykióm k.edrtowym w odniesien u do pojćdyneego kredyt! poleqa na:
1. b.dan]u wiarygodnoŚći iżdo]noŚci kredytM] pżed Ud.ielenień kcdyl!,

w oparciu o &erńkowane pod Malędem siaryqodnościdokumenty, doślarczane

2, wykożysl.ńju W oceni€ żdolności kedytorej i zabezpieećń doslępnych bż
3. pńwidłowyń z.bezpieczańiu zwlotności ekspoży.ji kĘdylowych, żgodnić ż

.egulacjańi W€wnęlżnymi 3anku, gwaBntującym furcLlość k€dylów,4 bieżącym monitonńgu żabezpiezeń kredtt@ych, że g.żeoólnvm
UMg ędn enień ż.blzpieąeń hipoleenyó W .alym okEś]€ k€dylowanie,

5. dokonyryaniu okresówych pźeglądóW ekspoźy.ji kredylowyćh ońz twoź.niu

6, p6Mdłowyh p.@dzeniu windykacj] i nadzoru .ad irudnyń] kredylahi,
7, konlroli dżi.łd lnośc kredylóW.i



zasady zażądzanie ryzykiem kredtlowym W odniesieni! do poiedyn@j lBnskćji
kEdtłowej obajmują pro.ódury, pBktyki mech5njzńy konvoli ŃWnętźnej składają€
się ra melodykę oceny ryżyka kFdylowego pued Udzielenień kredr,t! oEz w łak ie
tfuan a uńowy kedylowe].
§iosMan6 w a5nku foetodyki o@ny zdolnośc kedylowej okeślają requlaminy.
inslrukcje, prccedury oEż inne €gu]acje kredyto@ zapewniają@ standaryzację
świadponych u§ug orż oqlanieają@ ryzyko k@dyrowe
W slo§unku do .kspózyćji kedytowych żalidany.h do k asy Bkspozycjj detel]*nych
zgodnież Rozpożądzenióm cRR, Bank stosuje ujed nolico ne żasady o@nyżdolńości
kredytowej, dostosowane do ich chalakleryslyki ryzyka określone a ,lnsllukcji
meiodyka oceńy zdolńości kedr,lowej osób izycznych W Bank! spóldzie]eym W

W stosunku do ekspozycji k.edlowych z. igenych do kl.sy ekspożycji wobec
pu€ds]ębiolów obok pżyiętych metod oceny żdoLnoŚci kr.dytowej, moż.a siosoMć
ndywid!a]ne zasadv Zźadanla,
zabezpeczenia tEnsakcji krcdńowych dokonyva.e są W slopniu adekwalnym do
oceiy srtuacji ekoiomienej k]ienla orż chaBkióru i okl€su lMnia l€rcakcji. ż
za§tosoMńień żasad ustanawiana plawnych fom zabdpia*eni. wieżtłe]ności,
Bank udze]a kEd}łów kon9um6nckjch i zaw]era ż k€dylobiorcami umowy o kredńy
konś!ńenckie z żachowaniem ża§ad określonyćh w uslawie o kedycie

W pżypadku udżielania krodytóW klrentom dela idnym (w rczumieniu €komBndacjiT l

s) Bank uslala wymaganypouiom WkŹniks Dtlopisańy W metodyce o@ny zdolności
kedńowej Mg ędniający m nimum egzyste.cii
w aanku prowódzońy j6st śysieńarye.y ńonitolng sytuacj ekonomi@nei
kredytobioróW orż zabąpieczeń, zgodniB ż wćwńętżńyńi €9ula6jami Bank!,
Nażędżień ńońitodngu są aRu*e ana iiy@ne,
Bank dokonlja wycony aktu.lizaćji aktr!ów i żoboaiąań pozabi]anewy.h oEz
lwoży reżeMy .a ryżyko związana z działa noŚoią ba.ku żgodnie z ob iązującym
usteami i l@poEądzen]ami oGz z ,Ln§trukcją monilorińou ekspożyóii kredylowych ]

z5beżpjeeeń W Banku spóldzie dym w Busku- zdrciu' i ,lNlrukcją zasady klasńkaóii
eksporycj] k€dlowyćh i$vożenia reeŃ celowych w Banku §połdzieląym W BUsk!_
żdój!" obowiążljąclmi w Banku,

ksady b.zp€cznego żażądzana ryzykień k€d}ł@tń w odńićsieniu do

Ę@nego żaangażoMnja kredytMgo Bank! obeimują działan a poląają.e na]

1 ) dyvv66}łikacji rFyk3 popżeż stosoMn]e ]imitów koncenlńcii,
2) śosowarie l mitów dorydących rodzrjów kedylów,
3) analże ryżyka ekśpożycj z.bezpieeonych hipoleenie,
4) badani! ekspozycjl żag lożon ych,

5) pżeds]ęMięc ach oBaniżacyjno_ kadre}ch,
Podsiawowa ańaiza ryzyka kedytoweao ]€si pueprcMdzana .o najmnej 6ż
W miesiącu po żkońeeniu m]esią.a wżz z ana|izą o!ólńego pożlom! ryżyka
w odnies]eni! do realacii pLanu podstawowych wskaźników cha6kl6ryu u]ąćych

Ązyko. Mies ęcżnej analze poddawan€ są w sźeąólnośc] takie elemenly jak:



słUKlra portfela kEdylowego pźedmiolowa i podmiolowa, slruktura i dynamika
k€dylóW żaqroźonych wynik z tyrufu rezoM €lowych,

W Banku dokonuie się pom]aru i oceny ryżyka polłela kEdl,towego i proflu ryżyka
kredytowego w cykiach kwanahych, na podslawie rapońow spoźądzonych pEeż
zspół Ryżyk Anaiz Analizy dotyaąe] koncćnt@cji b.anżow6], adekw.tności
kaplałowej, ekspozycii pżelemnowanych kon@ntEcj] zabąpie*eń, kredńów
zabeżpiecżonych h poteen]e, deta|i*nych ekspozycji żawieńją żastaw]enia li.zbore
o€ż ich inlePletację z Ekonendacją da]szych dżiałań, An.liza miesięeńa i kw.ńalna
opracowywana jest i pźedkladana zaĘądowi o.az Radżie NadżoE6j B5nkU, Zgodnić
z obowążująę w Banku lnstrukcją system iniomacj] żażądcze W Banku
spó|dzielczym W B!8ku- zdoju,
Dane anal]lyczne slanowią@ źódło analży ryzyka pońeb kedl,towogo pobi6r.n. są
z syśeńu óperacyjnąo oń2 innych syslemów mpomaqających, kźdolaowo po
żaimpońN.ni! danych ż srśtćńU jńlomatyenego ] Wygenerowani! EportÓW
pżeplowadżana jest konlbla ich żgodności ze BpEwożdawąoś.iq B.nku ża
enólizoMny okes olaż konlrola spójnoś.iz popżednim okEsami 8pBwddawcżym]
Baoa-i9 ryzyk. Ęen6go pofeb ŃedytMgo Bank- obejfu.e
1) analżę ]lościową i wańościową pońfeia

2) aialżę rekażnikową.
3) oc€nę caliacji lińńów konćeńtracji,
4) ai alizę ja koś ciową pońiela,

5) analizę wEżl]wości na Wy§Ępienis sytlacji skEjnei.
W €l! dyreB}łika.ii ryzyka kEdtłNego Bank wp@Wadza odpoMednie do skal] i

2]ożońości dżialalnośc] lińity @wnętżne ogńniczające jego poziom, pźyjęle rcdzaje
lim]lóW weMęiżnych o.az ich WysokóŚĆ ż5lrłierdz6 zeżąd Bank! ne podstawić
prop@ycji zespofu Ryżyk Ana]ź Wy5okość imitów j*t dostosN.na dó
akceptowanego pżeż Radę Nadżo@ą ogólnego poziomu ryzyka, zatwiedzonego W

Bmach założeń do pl.nu €konomleńołinansNąó, Wlśokość ]ińitóW koó@nt6cj
jesl weMkowaia co naimniej .4 W roku w tEkcie pżeglądu ż.żądcżegó pro.6d!r W

zakEsie zażądzaria ryżykiem k€dyl ym Lim]ly ok€ślaiące jed.6lko@
żaóńgeżoweńjó danćgo kljenta są ńonitoloMneW ńomencie udzielan]a k€dyt! oaz
podcżas monłoringu ś}ruacji kl]eila po udżioleniu k€d},tu pż€z sl.nowisko

K.żdy pżypadek lub ńożli@ść pźekfueenia l]młów jednośtkowych jeśt

3ygnaLizowany osobia kierują€i komó.Ę Udz]eleiącą k€dr4y, a następnie Pree$ai
zażąd! nadżorują@mu ryzyko kedfowe,
Pówyżsże dziahnia pożWa a]ą mieżyć kornobwać i monitolować prclil ryżyka
kedrłowego. wyslępująćego W dżi.łalńóŚci Be.ku. Gdy ryżykó slsĘpująe w pońel!
kredtłowym okeuje się nieak@ptoMne. żażąd 8anku stośUje nóstępljąc

1) ograni.żani. kMty żaangaźoMńia popżeż wpr@adżenie oslżą'*ych limitów na
kedtty udżieLane okEślonym kledytobjorcom, ns duże zaańgażowania kredylowe
llb n. pene rod2aje kled}lóW o wysok m slopnlu zbadanego łzyka

2) żW ękgenie pożiomu zab€zplePeń,
3) EtruKuryzowa.ie żadlużenia,



4) doskońaleńie śiandardów k.edyłowych i systeńu kontrol] weńętrznej, ópracowónie
od powied n ich prcced ur Wewnęlżnyc h.

5) podejmowańie innych ż ndywidualżowanych dżialań, zależnych od skali i rodzaj!
stwierdżonego agrcżenk,

REvko olvnnoś.i ifin.m .ni.
c.l€m skatćgieńyń Bańł! w ażą&aniu prnnoćcią jBt pełn. zabezpiecze.ie
jąo p|ynności, w lym wyp.łni€ni. n.dzordych ńiar dynnoścl, mlnlmaliza.ja
rylylo ulftly p|ynności pu.. B.nk w puy3żłości or.z optyńelnó żżądżańie
nadwźkani śrcdków linaNNych.

cól teń jćst rcal|zow.ny pop@:

zepMienie f nensowania aktMw lemin@ego Wykonania zobowązań w loku
nomaLnej dziah noś.] Banku lub W nnych warunkach. którś moźna prewidzieć,
bez kon ie*ńoścj p on isienia straty,

żapewnien]e ulźyman a Ńnności b 9żą.ej, krotkot€mińó@j, ś.€dnioteminMj
olaż dłUgoterminorej doslośowańei do rczm]a.óW rodzalu dżiałalności, W spośób
zapew.iający Wykonanie wgzy§tk ch zobowiązań pjeniężnych żgodńie 2 tem nami

ńinińa iżowanie ryżyka pźekroeenia zdeliniowanych w Banku l]m lóW plnności,

ńóńitorNeńie sytlacji p]ynnościorej Banku pod kąleń wystąpienia sytuacji
awalyjnei porcdują.ej ko.ieczność U.uchomi€n]a Pl.nU aweryjnego ulżyfoania

I)

2)

3)

4)

5) ninifoa izóWanie ryżyk. llńly Ńnności pźez sank w pźy*łości

ą opryma ne zażąd4ni9 nadwyżkam śrcdkówfn.nsowych

7) ulżymylvanie nadżor@ych mjar Ńnności na b@piePnym pożiomj9 aank,
ponimo dżiałania W syśemie ochlony Wy]iea ] utżymuje żańWno kEjo@ mialy
nadzoEś, j.k jUńijne ns wymagańyń pozióńie w Uięciu ińdywidualnym,

aank zażądza ńnnością]

1) bieżącą Wlym dżlenną iśóddżienną tj aklywni€ Zżądza śrcdkamina rachunku
b€żącym, Lokująć .ódwyżki W Bańk! zżesżającym oraz W beżpiecżne pap]ery
wańościowe Narodorego Banku Polskiąo oEż sk.rbu Pań§h/a, żeżądża
9o1óWką pópża Ust lenje lifiitów k.sóWych

2) prinoś.ią kótko śred.ioterm]nową popżez ńiezależtrą oceńę Mkaźnlków
Ńnnoś.], Wyznbdeńie i foóńitoówBńió ljńilóW płynnośćiowyćh olaż
pżeprowadanie leśiÓW @lunków 9k.jny.h.

3) ńnnoścją dtugoteminNą popżeż badanie slabiności bdy depozylorej olż
U§talanie Limitów konc.ńlńćji akiywów i pasy}VóW

Gklwnym źródłem ii.an9owania aktyryów o dlugiń lemińie 2apadalności są depeyly
slabi]ne (obliczon€ na podsiawie wskaźn]ków osadu), stanowiące peMe 

'ódłonn.nsowan a dlugoteminowego aklrvów oEż lundv*e własne Banku. Li.iity
osvożnościowe doiydące linansowania dfugoleminoregol ogEnieają zńaene
aanqażowan]e s]ę Bańku W tegó typu akty@,



W el! ksżeltNanfu odpowiedniej strukfury aktywów i p.sywów Bank prow5dzi
aktwną poliiykę śóp pro€ntowych.

Bta*9-d9pt_p!9Ed9]49i
celem slrate§lcznym aźądania ryzyłiem ślopy pro@nlowei 

'Bt 
Utżymanie

Blacji p.ży.hodów i kBznw ods.tkNych oraz bilań§ećl wartoŚcl
załtuallż anej kapitalu wyniłaiąc.j ze żmian .top prc.ntowych, w granicach
ńió *§raźających bózple@ńślwu Banku i akcoptow.nych Pże R.dę

celen ten l'egt F.liz .ny popż€z:

1) żapewn eńie odpowiedniej slruktury aldyvvów i pasywów oplocenlowanych W celu
og,a- ią.n a ryży{. b.żó@go oEż 1l lka Pż.*cońan a

2) podejmowan]e odpowiedniej polityki cenowej (W iym du iałań ma*alingowych) w će U
utżyman a odpowiedniej do skaLi dz]ałalności slab]lnej baży depóżylowgj ore
dochodow6go poitl6l. krodyto@go w @lu wypńcowania odpow edn ch maż,

3) codzienną €a iżację polilyki 9tóp p@cenlo@iw pro@sie spuedży produktóW

4) idenl},likowenió pódstawóWyćh żaqlożeń iążanych 2 ryżyk]em śtopy proceńlorej,
z ]ennoą$nym żaslosow.ni€m odpNiśdnich metod zauądżenia tyń ry2ykień,
mających na @lu eiminacię żagrcżeń .ieóWnomiemej reakcj óżnych pouycji
bi.nsowych na zmiany sióp proceńtowyćh, a pżd to na różny pożiom źńian
pźychodóW iko9tóW, co w konsekwencj] ma poeo ić utżymać żdo]ność do
Wywązywania się W sposób oplymalny ż bieżĘcy.h ] pżyszlych zobowiążań
biańswych, j.k ipdebilańsówyćh pży z5peMieniu pożądańego wyńik!
li na nsowBgo o Bz €. nei M ńości pos ad.n ych kapitałóW

R€aljz.cia .t..t gii B.nkU w ż*Bi. Żżądz.ńia ryżykióń 3topy próc.ńiM6j
opańa iest m.in. na n6Ępujących ża3ada.h|

1) do pomiaru ryzyk.91opy p.ocenlorej B.nk stosuje meiodę lukiśopy pfućeótMj,

2) do oceny tąo l}Żyka Bank może dodalkowo wykoźysiylvać również inne metody,
np, badania syfrllacyjne Wpływu zmian śóp po€nlowych na pźychody
odseikó@ ko*ty odseikowe i W konsekwencji na zm a.y Ęniku odsetk@ego,

3) ażądżan€ ryżykiem §topy proentow.j koncentruie slę n5 ażądż.niu ryżykień
pżeszacowania, ryżykiem bazowym. na konlroli ryzyk, opcji k]ienla orż ne
a|a]izie zńiEń W zak€sje kżyvejdochodowości (ryzyko kży!€jdo.hodowości) i

eweniuaLnego wpł}W iych zmian ńa Wy.ik odsetkowy

4) Bank ogĘn]*a pożiom ryzyka sloPy procentowej popże slosowanie syśtemu
lińiióW ] odpowiednie k*tałlowan e slruktury aklylvóW paśywóW óBz bbMiąań



8t!y!9]4d!!9!c
PodślźwNym celem alą.rżania .rzykie6 walutołym i.st ogranicranie
śkulłów nańżenia BanłU oraz Klienló0 n. nieoc2€klMn. mlany kursów wallt,

cel teń jst rcalizMańy w oparciu o pónlżs cele pośEdnle:

1) zażądanie ryżykiem waiutowym po]ega m,in na zaw]€raniu lBns.k ii o laki6j
skulduże oEż Waruńkach klóE W na]baldziej efek§vny spo.ób zabąpiecuaią
Bank pżed potoncjalnymi stratami2 itłułu żm]an ku6ÓW Walllowych m n]mal]zując

eiążanez n m Ą.żyko,
2) podstawowym ceLem Banku jesl utżymywanie pozycj Mlulorej €łkwl6j W

wysokości nie pżekradającej 2% fundlsży słasnych,
3) śhetegią B5nku ]est pówadzenie konseNatywńei pollyki W żakresie ryżyka

walutorego lżn kgtaltowanie pożycj w gBnicach nie Wiążących się z
końie*noścą ltżymywania wynogu kapłalowego, zgodnie z Rozpożądżen]e
5712013 UE. Na]eży podkróślić, że t3k]€ podejś.ie ńie oqrańi* w żźden sposób
@żrcju Wolumenu iEn96k.j walutowych oler@anych kliodom Benk!,

4) Bank pźyklada szd€gólną uwagę do roeoju opeEcjiz kl€nlami i prowadzi ciągł€
pB.e nad roz*ćżeńiem zakresu ]Udoskońalen]em ofeny prcduktóW iusluq,
Dżiałańia swoje opiera w 9żd€gólnoścl n5 Uel.styenieni! ońeny produktowej
poealającej ia lepsze zaspokojenie ndyMdualnych potżeb kl]enlów ad.kwalni.
do syiuacj rynkow€j,

5) zgodnie z prcfilBm biznsowym Bank! ora strukturą ]ego baży klieńiów, *@ąólńy
nacisk położono na dopasow}uanie oieńy p.oduklorei i kanałow zawieran a
transakcji do potźeb małych i średnich pżedsiębioBlw proMdzących Wym]anę
hand|owążagl.nicą,

6) W Emach śtosoMnej polityki o96nicźn a ryżyka Bank dąży do utEymylvania
ńaksynahiezniMóWeonq pozyćji waluto@j

7) poziom ryzyka walltowego W dział.]ności Ba.kU z !^!łU ryzyk. kufugó
ograni*ony jest popżeż l mity makgyma nej pozycji walulow.j (W 1ym limity pożycji
dla po*eególny.h Walul),

3) Wszystkie limity ż zakBs! lyżyka M]UtoWąo Uchwala zażąd Bank!,
9) froniioring wykoży6iania limilóW W żakrBie ryżyka w.]UtowĘo F.lizoweny jeśt

p@ osoby zatrudn]one w komó@ monitoloMn]a rtżyka, ż Zchowani.m
niezalćżnośći o@ny ryzyka od dż ałahośó , któE to ryzyko generuje.

10) pomiar ry2yk6 walliow€go dokoń}Mny jest codziennie, Do wyliden]a ryżyka
walulorego Wyznaczane 5ą poży.je M uto@ dla poucz€qólnych walut orż
pożycja €łkowila dla a*yslkich walll łądn e, pżel].zone na PLN po kuBe
ś€dńiń NBP. Wyieen]a pożyc]i dokonylvane są żgodnie 2 obow]ązuiącymi
Wylycżnymi P.€z€6a NaródMgo B.ńkU Pólsklegó ólaż koń]sji Nadżofu

11) Bank zaktad., że sk3la d2]ałalności walu{Mj Ędż]e nie znacząca, tj udżiał
obrclów Wa utowych w obrct.ch ogi,łem Banku ńie pżekrody 5%,



8Ey!9_9E94!yi!9
c€l6m śtrelćliczńyń w ałEśie z.ządania rrżyki.m op...cyinyn j.Et:

1) Utżymanis nar6żeni. B5nkU
operacyjnego ra akeplMlnym
dziełania i roeoju poż]omie,

na wystąpienie stEt ż lyiułu zdażeń ry.yka
pź.z zauąd i Radę Nadzorąą beżpiednym d]a

2) oplymalżacja Bf.ktywności gospodarNania popżez zapob].gani€ i

mińińalizowanie slral opeEcyjnych oru wye imińowanie pźydyn ich powslaMnia.
racionaliza.ia kosztów iak również iększenie 9żybkości 062 adek@hośc]
reakcjiBanku na zdażón]a niedąńć od iego dż]ałań.

3) Wdrożenie efeklywnej sirURUry zażądżania ryżykiem opeEcy]nym, w 1ym

okr€śl6n]e ról i odpowiedzialnośc w żak€śi9 zażądzeńi. rr2ykień opeEcy]nym,
zglaszania. €je§trowania i .fuliżowania zdażeń ryżyka op6.acyjne9o o.óz
wprcWadania działańzabąpiecających

cćló s@qółowe to:

1) apeM6ni€ świadomośc] Wyslępowania ryżyka opeĘcyjnego obciązEją@go Bank
na Wyglkich 9d€bl.ch źżądzan]a,

2) wdroŻeńie i systeńatydna reMka.ja proEsÓW ż5pobiąania WyslYApowan u oEz
zmnieiszania skltków ryąka, odpowiednio do rcdzaj! rrżyk. i jćgo ńóżliwqo
wplrwu na Wynik Banku

3) żapewnienie ońaca]ności slos@ania wybranych ń€tod og€nidania ryżyka,
odpow ednió do sk li dżialania Bańku WieLkośc ryzyka,

4) ochona infomacj] popż€z wdrd6nić ńćtód ochrońy danych osobowych W

oparci! o zapisy ustawy o ochronie danych osobNych olez żapewnienia
bezpiecz€ńsnde systemów ińfomaly.znych i informacji, ż9odni6 z ż.pi*foi

5) żapewnienie skuteąnego gygl€mu pP.ciMz].łania wpmwadzan]u do obrolu
śmdków pochodżąóych z n e]eg a nych iód el o 6z p ż6c]wdzi.lan iU t troryzńU.

zakladany Wżrcst skall dżi5lalńóściśtanowijednoeeśnie waost ekspoącj Banku na

ryżyko operacyjne. w &iążku ż powyżżyfo iśiólnym jest eiększenie ereklywności
ploesu ż.źądza.ia ,yżykiem op.-Eryryn ń ń, ooożez Ęńoc.ien e
mechanizmów kontólnych W@lu ogEnicza.ia moźliMśc wysiąpieńia żdaźeń
opeEc]jnych generujący.h 9l6ly,

cóleń 3lrateqienym w akEli. syst ńów lnfomatycznych i ich
b.żpiócżóńślwa, jako iśtotnego elem.ntu ryżyk op.r5.yjn€!ó, i.stl

1 ) b eżąc6 dostoswylv.nie syslemu do WymogóW pĘwą
2) wprowadzanie nowyćh produktóW

3) Wp.owadzańie nowych @Bji op.o9l.ńowania, W tym opr€ramNania
Wspońagają@go zażądanje .yżyńeń a lakże pro96ńÓW sluźących
bezp ećżeńsnłu s eci l syslemów ]nfomĄ6ych,

4) ńon]lorcMnie ż§ódndści z za]eceniam R9komendacji D,



Rwvko bńku ż.odności

Podstaw ym celem zalą.rżańia .yżyki.m bńku zgodnGici w Bank! j*t
ćfektypńe elińinNańIe pr2ypadków ńlepż*lEeqanaa pż.p|sów prawa,
r€gulacji wenttĘnyćh, pżyjęłch śtźnd.rdów posĘpMnla or4
podejmowanle &iałań naprawczych w lytuacii zid.niynkN.ni. br.ku

W @lu oqranidańia ryżyka braku żqodnościW Banku podejmowan€ §ą na§tępuią@

1, oplećowen]e, Wdrożenie ipźestźegan]e lnslrukcji zażądzania ryżykiem b6ku
zgodrości zawie.aiącBj p.ocedury monitorow6nia i o9r.ń]*.ńi5 tego ryżyka,

2. Pżydzielenie żadań W żakresie anaizy ryżyka braku żgodnośc odpow]ednim
komóftom o,!an zcyinym Bańku.

3. Utwożenie niezależneikomó* d9, zgodności- st3nNisk Końtloli Weńętżnej i

4, Bieżące śledżeńie żńian w €gulaciach żewnętżny.h ] teminowe wprowadzanie
zmi.n do rBgllacji wewnętźńyćh, w oparci! o Mol@ Ba.kU zżeszają€go i

sylyczne spórdzieri syśFmu och,on/ 7Pe§,6-ia Bos,
5, Pżepr@adżanje pośępowań Wy]aśn]aiących W sprawie implemeniacj] żmian

pżepj§óW ż€Wnęlunych do proGdll@wnętżnych B.nku
6. WspdpEca ż Bankem zże*ającym i spddżielnią sysiomu ochrony zź€*enia

aPs w zak€sie dośosowania wewnętżnych egulacji do zmian pżepigów

7 W6pó]pEca ż do6tawcami sy§t€móW ińomatyanyćh
8, B eżąca aktualiżacia regulaoji Wsnęlźnych W Banku.
9. z.pMieni€ Wenętżnq spójnośći regulEcji óbowiązujących w &nku popżeż

prowadzenie le§lóW zgodności w fomi. okreowych pż€glądów prcc6dul
]o, Pżeprowadzanie okrsowej reMka.l pżyjęlych rcgulacji zgodnie z lnglrukcją

,żasady zażądzania zńianańi prc.edur aewńętżńych w Bank! spółdzielźym w
Busku_ zdóju' ore z źsed.ńi *@gółowym] Ujęryńi w poszeąólnych
Ę9_1.cJa.! dolyda(ych,yzy\ adekwainości $pit.lo ą

1 1 , PrNadżsie i stala aktualizacja rejestlu regulacji Wewnęlżnych, obowiążując]ch W

12, żapsnienie sp@Mego pueplylvu lnlomacji ó zńianech pzepisód
l3, §zko enia pEcowników
14, stosowan e żap sóW źawańych W zasadach dobEj p€ktyki bankowej

opl6coMny.h pżą zwiąćk B.nków polsk ch olaż w kanon e dobrych plaklyk

ryńku u§ug fnansowych, a lakże W zasadach ladu koĘoEcyjnego opramwóńym
pże Końisję Nadzoru Finansowąo,

15, Konirol. pż*tuegan a wewńętunych regulaciiBanku,
16, okrBowy aldyl pżyjętych rceiązań.



BtayĘ!łdtcljEE9]49r9!,
celen śtrate9lenyn w żałEsie rylyka wynlłu finaŃowego lest wypracNeńie
tekioj wi.lkoŚci zysku, który zagwerantuj. śt ły Ęrost fundu*y Błaśnych,
d@to!ow..y do pąiomu pod.jm .n.go ryzyka,

Prccs zażądzan]a ryzykiem Wyniku nnansorego je§ e eńenteń zażądzania
ryzykiem biznesowym i obejmuje prcc* planNania. W tym pl.nowania
We]oletńiego (stlateoia dżiałańia) olaż monilorowa|ia Wykonaria p]anu,

Rea]izac]a @l! 5kaieoien69o W zakeste ryzyke biżnesowego (w tym Wynik!

'inansowąo) 
odblva 5ię popżeż pode]moMnie na§lępujących dzialsń|

1) anqażowanie s]ę Banku a ioka ny rozwój popżez WspółpEcę z klientami i

iednostk.mi samoźądu teMór]a]ńĘo,
2) anaizępolżeb kl]entóW irczpoznanis moźLiwoś. i.h zaspok.]ania,
3) ana iżę koikuEncjj W żakB]e r@Woju ofedy o.d polityki @ńowej
4) dostosowanio óf6riy prodlktMj ońz ceńo@j do oćzekiwań klienlów,
5) żapeMien]e konklEncyjności cen ofercwanych prcduklów.
6) e a§ya-ość ł zakęs,e ko.srJk. i prcduhów o,ł negocjowa.ia @-
7) plo@dżenie dżiałań promocyjńych i Ekam ych, w lym wspąraca z

Bankiem zże§żają.ym, Udz6łW loka ńyćh imp€zach {doŻynki, dniMiaŚa łp ),
8) aktytiżac]ę spźedaży popźez szkolen a spźedazowe, budowanie Fostaw

p@spu ed.Żowych
9) oplyma izację ko9tóW popżez między innymi ,Utom8i}żac]ę procsóW ob§Ugl

klienla ora prccesóWsplarcżdaweych,
Bank W ramach pro€su p]anowania ok€śa p]ańy spżedażowe, pżeprowadża
ana iuę .zynnikóW mogących mleć wpłylv na wyńik linónsowy, tłoży pl.ny dżj.ł6ń
awalyjiych mającyoh ńa ce U wypracowan e zalożonych wynikóW linansowych.
hlorm6cjs ó stopniu re.lizećj] p enów ekońoh]czńó _ finańsowyćh orż stńtąiczńyćh
iegl okregowo Epońowana żaBądowi oBz Radzie Nadzor@e], ż§odni§ z §y§lemem

EEy!9l3d!4!9r.E]!j9!t )
Poziom fu.duszy$łaśnych Bank! powini€n być dos16owany (adekwatny)do §ka].
złożoności l profi]U ryzyka BańkU,

Podsi.wowym c.lam str.t€gicznyń w zakBie adekwatnoścl kapltalMj lest
budowa odpouj.dnich fund!3zy Bła.nych, żlp.wńiających b.żpi.cż.ństwo
zlromadzonych dopozylów, pEy o5iąganiu pl.nM.n.go pożomu r€ntowności
prowadżoń.J dżialalnoścl,

ce len je6t Ęaliżowany popżą z.żądznie adekwalnóśćią kepil.łówą oĘńująe
podstawowe k]erunki dziahń (cele połednie)

1) suk esywńe zwięk*anie Wysokości iundlszy własnych,
2) żap4nie.ie odpow edn]e] siruk'Ory fUndU*y słasnych
3) odp@iednie k*taltowanie slruklury bilan§U B.nkU w el! utżyńan]a

p]anowa nego pozioń U wyń og ów kap itałowych do stosowanych d o Wymag ań
Rozpożądćnia 575/2013 UE,

4) óptyńalńeażądżanie ryzykiem bank@ym



Poziom fundu9y waasnych:

1 Bank jesi żobowiąZny duym}mć l(apitał ałóżycielsk w Wysokości ńie ńiżsżej
n ź ÓWnowańoŚÓ j 000 000 eu@. pże]idónej redfug kUEU Ś€dniego
oqla*anego pźe NBP obowiązują€go W dn]u spBwożdaw.zym

2 Bank jesi zobNiązany do Utuymy@ńie sufoy lund!śzy Własnych ńa poziomie nie
n ższym niż Wy*za z na§tępujących Wańościi

1) suma wymogóW kspilałowych ż t!,tułu poszdąólnych lodzajbĄ ryzyka
oEz WymogÓW kapiialowych ż iytułU pżekro*enia ]ińitów ] naru*en]a innych
ńorm określonych W lstawie Prawo bankNe, pNiększonych o bufóry kapit u

{bozp]oczeńshta i .ntycyk|idny), ż uwzqlędnieniem okr€óW pż9jśćiowych
okeślony.h W paklecie cRD lV/cRR,

2) osżaćowana pźez bank kwota ńiezbędna do pokry.ia w*ystkich
zid€nlylikowanych, istotnych ódzajów ryżyka występuiących W dzialalności
banku oEz zmian oloczen a go§podard€go. uMględńiają€ puewidtMny
pozioń ryżyka (kaplał reWnęlżny), powiękżó.a o bufory kapitałU
(b9zpi8cz€ńsh,a i antycyk idny), 2 UMgędnieniem ok€śóW prejściowych
ok€ślonvch w paki.cie cRD lV / cRR,

3, Bank jest żobowiązany do ulźymywania łąGnego Współeyńnika kapitałowego
(TcR) na póziońić e najńniej 12,8750ń, orż Wspódynnika kapilafu T]ER ] (T1)
na poziom ie n ie n]Żśzym niż 10a75%,

4, W pżypadku obnźen]a Ęcznego Ępółcżynnika k.pitałowąo póńiżej pożiońU
12,a75%, Bańk pżeplNadza *czególową anaizę wymogów kapitałowych
keialtu]ących poziom Gpóbzynnika ore podejńlje dżirania oq€ni@ją@
pogczeqó ne rodzaje ryżyka

5. Bańk jest żóbowiążeny do pżeprowadzenia pźeglądu i reMka.ji prccesu

uiżymania kapil.fu Wewnęlżn69o n€ żadżiaj niż ńż do rcku, w €lU
żapewnienia, że proces ten jest kompleksowy ]odpowiedni do charakteru. §kai i

złożonośc] dz]5łahości
6. N eza eźnie od @@nych pząlądóW. proces *a@wónia kapitalu wewnętżnego

jesl odpowedno doslosowywany w *eególności w s},luacji pojawi.ni. sję
nowych rcdż.jów ryzyke żnaeących żnian w svategii planach dzialan a oraz
śodowisku zewnętżnym, w klórym dżi6łe Beńk

7. Bank dostosowuje śiEtegię ipollykę bldowy funduszy wlaśnyćh do Wymagań
pakielu cRD lV / cRR Bank spełnia nomy kapilało@ określone w pEkiocl€ cRo

8. W ceiu ulżyman]a Bkaźn kóW kapllałowych na wymaganym poziońie Bańk
podejńUje następująe dżiałan a
1) eięk*afunduszzasobowy2tytułuodpisóW2żysku,
2) dokonuje an.liżyZsad błożćńi6 wyńogów kapiiałowych
3) dokonuje żmiany slluktury aldylvów pod k4em w.o rFykó,
4) dokonuie zńiańy stfuktury aklylvów ńa badziej dochodŃB

Wł, dżiałania mają ża żadanj€ osjągnięc e Gkźników kap]lalowych żaŃiedzonych



Budowa f u.dus2y wł.snych:

1 Podsiawowym źródłem budoq fundu*y wł.snych jeś Wyn]k finansowy
2 Welólśhi plan budowy fundlsży Wł.snych (ce e kapitałowe, oĘekŃana Wielkość

kapitałóW po]ityka dywdendow.) Bank Ujńljć w zatlierdzanej pżez Radę
Nadżoreą stBl€i działan]a natomiasi *P€ółoWe zah eżenia w tyń z.kresie
ujęte są w Pol]tyce kapilałowe],

3, Bank anażU]€ WńW Wystąpićn]a Warunków §ka]nych (spadek fundugy, Mrosl
Wymogów kapitalowych) n. łąeny i@Wnętżny Wspó]eynn k kapiiałowy i na
pod§iaMe tych anaiz opla@wuje weryfikuje plany awaryine W zakesie
ade kwahości ka pii.łowe].

4 Bank Wykóuysluje teśy Warunków skajnych do ok€śl.nia bLroru kapiiałU w
postaci nadwyżki pońad Wymaga]ny minimany Współ*ynnik kapit owy oEz w
póśac okeślońych w Polityce kaplalo@j p]anóW aMryjńych żWiększ€nia

5, Bańk w roĘnych plsnach inansowych 062 w pianach perśpgkvwienych
Wzg]ędn a 9ospód6rkę funduszami Wlasnymi ffają.ą na @l! oplymalizację
Mroślu posiadanych pźe B.nkfundu*y Masńych

6 slńtegia kdahowania fundu*y Własnych podeqa an5lzi€ pod Mględefo ]ej
doslo§@ania do aktua nej sy,luócj Bank! po zakończeni! k.żdego lok!

7 Wie]oletni p]an fundlszy Własnych zaw5lry jsl w slratąli dżiałania Bańk!
8, Bank dązy do ksża]towania zóangażowan]a kapitalowego w inślytucjach

'inansowych 
] bankach W taki spo§ób, aby !ńói€jqenie flnduszy trł.snych b.nku ż

tego tytułU .ie staneło żaglożeńia dla bieźą@i i pżyszłej adekwatnoś.i

9, W € u €rón een a żaglożeń. o klórych mowa W ust 3, w bank! Ust. ane są
odpowiednie l]mily dotyeą@ inwestycj kapitałowych W podm olach finan§owych.

10, Bank w planach finanBowych UMg ędnia q ospoden{ę fu nd !*5m i wiasn ym] bańku,
mającą na ce]U optyma żację Mro6tu pos ad.ny.h pże bónk 

'u.d!*y 
Wlósnych

banku, któ€ winny być do§lo§owańe do profilu ryżyka wyglępują.ąo 6an]e W
bank!, ż uwżględdienem specyliczn€o chaEktei! j€o dżałani. or.z Wylicżeń
doly.zących dodaikowych Wyńogów kapitałowych,

], Bank lwoży m nimelne wyóog] kapit.lore .a ryzyk. Ujęte w Rożpożądżeniu UE
2, B.nk analizqe ińne islohe rodżaje ryzyka, na kióE lwoży dodalkowe Wymogi

3 W Po]ib/ce kapit.]o@j ok€Ś one §q l]mily alok5cj] kap lału ż tyt!|U pożąąólnych
bdzaiów ryzyka, dostosowane do Ekali złożono{j ] poziomu ryżyka wtstępującąo

4, Analiżie poddaje się pże§lżeganie W, imitóW a kżde pżekro@6nie jest
§ygra żowańe zażądow i Radzie NadżoPej wBż ż iniomacjami na temat
podjętyćh dżiałań w ć6lu u.ikn ęcia tak ćj śyluacj w pży9łości,

5. Bank dokonuie ok.esowąo pżą]ądu pro@su szacowania Wymogów
wewnętżnych. Wynk pźą]ądu są preenloMne zażądow iRadzio NadzoĘej,



6. Bank dąży do ksżałoMn]a jedńostkMgo zaengażówenie k.pitelowĘó w
insltlucjach linanss!.h i bankach (akcje ldziały. zobowiązania
podpożądkowane dop]aty na żecz spóiek pńWa handlorego) tak, aby nie
slanow]{o ono pżekloeenia limltóW, o których mowa w Rozpożądżeńi! 575l2a13
UE.

7, lslaane pże Bank plany W aklesie kapitału rewnęiżnego oBz poziomu
wyzn5*nćgó wewnętżńeqo wymogu kapilłowego są dośo$wane do p.olilu
rrżyka Wyslęplją@go Ęalnie W Banku, ż uM9lędni6n]€m specyliąńe§o charakteru

Bank podejmuje ryżyko na poziomie Zpewniającym utrzyman]e Ęcn69o
wskźńika kapitałowego (TcR) na poziome nie nźszym niż 12a75%, oGz
wspćłaynnika kaPitału kapitółU Tier l na pdlome nie niższym niż 1o,875o,d,

zgodnie ze Ękażaniam KNF
W c]klach co na]mnej rcąnych Bank dokonujg w€Mk cji iśtótńośći ryzyk
UMględńiając ki}teda iloŚc]o@ i jakoŚciore
Bank hłoży prccedury zaźądzania ryzykańi iśotnyńi W Banku, zalwierdańe

4. Pló@dury zawieŹją 2apisy dotydą€ pżek*lał@nia mial ryżyka na wymogi

5. Bank podejmuje ryżyko odpowiednio do poś adanych fhdu9y Młasnych,

Długofu lMó cel6 kaphalNe|

2

3.

1.

l Rea izacia @lóW kapilałowych odbyNa 5ię popż9z podejm@anie d@yz]i
kap]lałowych zaklesu slruktury fnansowania podziału zysku o@ polityki

Bank pżyjmuje naśtępują@ dfugotćńińó@ @le k.pitałee:
1) dąży do pGiadania iundGzy Młasnych banku żapwniających uĘyńani.

lącżneqo $kaźnika kapitaloweqo (TcR) ia pożiomie co na]mniej 13,250ń:

2) dąży do uzyskania naslępującaj drukfuly fundu*y podstsowych:
a) funduy udż]ałowy: maksimun 10%,

b) p@oslale fundu*ełądnie] minimum 90%j
3) pżezń.ea co nalńniej 90.1 wyplacoMnego zysku rodneqo neto na

żWięk9eni6 fuńdu*y Wlesnyćh bańkui pożioń odpisóW z żysk! j6t
uwarunkowany fr.]n :

e) ślElegią roaoju banku,
b) b]€żącą ad.kwahoś.ią k.pitałową banku
c) żm]e.nością Wyn]ku finan§ow€lo netro,

d) obecną pźsidyMną sytuacją makrcekonomieną,
e, funkqo{waneTw ldTJlh sy§eńu ochonyzź6ze.,a

4) dąży do użyskania iaki9j ślrukiury fundusźu ldźiałoreoo aby suma
znacącyoh pakietóW ldziałóW, dyl pakielóW p@każającyćh 5% fuhdlsż!
Udz]ałorego, ni€ puekroeyta 30% fundu*u udziałorego Barkli



5) dążydo uzyskania ża a n9 ażowa nia kapilałorego W akćje Bank! zżeuają@go
.a poziomie makyńalńie 10% Uznaneg o ka pitału Banku

6) og6n]da żaanguoMnj€ kap(ałore w instrumenty iin6ńśM, klóre nie §ą
kwotoMne na aKywny.h rynkach

Rvżvko nadmi6rń€i dźwi.ni fin.n§6@i

Ryzyko nadm]ernej dźWigni nnańsowaj d6liniowane j6l jako ryżyko wynikające ż
podatnŃci na żagrożenia z powodu dźWig.i nnan§o@i lub w.runkMj dźWgni
finansowej, ldóle może Wymagać podjęćia nieamiezonych dżiałań korygujących
plany biznesowe W tyfr awalyjiei spżedeży akt}łóW mogącaj pżynieść snły ub
spwodować kon ecznośó koreldy Wy@ny pozóstełych akrywóW Rrżyko nadmiemej
dźWigni linaNowej matelial]żlje się popzą nioiopa§Wanie skai dzialalrości i
slruktury nóde]f nans@ania oraz n]edost.t*nóWypos.ź6ni€ Wfundu.ze Wiasne

c.l.m z.żądz.ni. ryzykiem nadmi.rnej dźwlqńl nnańsowoi i6t źpMni.ni.
wtaśćiw.j El.cji Pomię&y wi.lkością kaph.łu porlśtaw@.§o {li.r 1) i .umą
.ktywjw bil.n. ych ord udielonych zobNląźń pożabllańśowyćh B.nk!,

orqaniac]a ż.żądżnia ryly*i.m

w pro@sić ż.żądżan]a ryżykiem waanku udeś.ieą ńastępujące oĘany ]ednostki

4, zespó] Ryzyk iAńaliz,
5, stanowiskó Kóńtroli W@nęlżnej i zgodnośc],
6 Audyl wewnęlżny eal]żowany pżez §po]dzielnię sy§temu ochrony zźe*enia

3, Poz@tal] pEcownicy Bank!,
Bank zapen]a nie2aleźność działelnos] opeEcyjnej, klóra generuje ryżyko ód
n]eza]eżnej oćeńy rFyka, pżeprowadzanej pże zespół Ryżyk i Ana]iz,
sFlem konircl ryżyka slanow znadący elemeni sysiemu zażądzania bankiem ]

1 pdekwainy pro€s idenMkacii ] oceny po*dąólńych lod?jóW ryzyka2 stElegie po ityki, prcceduryipańy
3. Adekwahe systeńy ińforhaćji żażądeei,
4, Pro€s re§Ulańego puóolądu oeny dżała.ia Bank! ż zaśadami polłyk]/słaieqii



sch.mat oĘanizacij ażądzani. rr2yki.m w Banłu

gyst m inloń.cji żeuądczei

Wplowadżońy W Banku syslem lnfomacii zaźąddej, żWany dalej slz, op era 5ię na
ń.stępując]ch zalóżćńiećh:

1) info.macie będą@ pżedmiolem Epo]1owania w Ęmach slz poelają na półną
o@ńę działa ności Banku pżez odpNiednie orqany slaiutowe,

2) żeżąd określ. klueowe ób*ary polilykiżażądzania ryzykani, ze *czeqólnym
Mględnieniem polityki zaEądz.ni. ryzykigń kredyt@lrń w tym ryżykiem
dela iźnych ekspozycjl kred},towych ońz ek§p@ycji k€dńowych
ż.bóżpi6*óńy.h hipotćeńić, lilóle będą podląać bepośEdńiej końrol] zaźąd!,

3) Mględniając żalożenia żawań€ w pkt. 1 powyż*e inlomacje powinny p@Wol]ć

na dokonanie odĘbnejo@ny każd9] i.dnoBik i komó*i oĘaniz.ćyjńej B.ńkU orż
6zyśk]6h istol.ych ob*aróW dż]alania Banku

4) prźyjmuj€ s]ę, ż€ nadzór ńad funkcjonoMnień slz spEwuje zaźąd klóry ponosi
.ó*n eż odpoweożahość za |egop,frdlore lu-lc)orfuelle

5) w pźy]ętym syslem]e iŃomacje zaźądĘe pżekazylvane 9ą w gp@ób u€i6lńy i

6) jakość nfofracji j$t @eniżna pżź Zźżąd Bańku W óparciu min o badania
bieglego w]denta, Wyniki kontrcl]WeMętó€j olż kontróli żeńętżńy.h,

7) syś6m lnfohacji zażądeej podlega badaniu w Eóach audl,ru Wwńęt .nego.

W lanach slz Wy.óżnia 5ię nasĘpljące lodaje iifomacji:

1) o rrrarakteże stńlegidnyń dla ganku,



2) doty@ące €a]izacji .elów ś.aleg]cznych i polityk Banku W 4ł(6ie zażądżanja
ryzykiem oĘż adekwatności ka pitałowej,

3) dotyeące monitorowan a poz]omu poBz*ególnych rcd4ióW ryzyka,
4) o@ńa adekwatnoŚci kap lałorej,
5) dotyeące o@ny śyrlecji ekońomicznGiinansowej Ba.ku (ryżyko bżieso@),

.) wykonanie plan! ekonom dnGinansowego (w tym pźe po*eególńe
iedn o6lki i ko ńólki o rcanizaćViń e),

b) stlulduĘaKylVóW, pa§ywóWizobowiązań pozabil.ńsowych,
c) stfukt!Ę pżychodów koszlóW
d) wyniki .siąg5ne ńa kłdym poziomie Echunku zysków 3t6l,
e) uzrskanie Wk.źniki 6konomiene ok€ślają€ akceptowa ny poziom ryżyka,

6) .ealizacii żadań Wyńikający.h z Ęgu]acji uewnęiżny.h w iym rekomendacj]

7) dotyeące Ealżacj] konlroli weMętżn€j i audylu Banku,

1, W ćel]zacji syśemu nformacji zażądąej ueeslniąą na§tępują@ oĘ.ny
§latutNe i komófti oĘaniźcyjne Banku:

3) Glówny Ks]ęgowy
4) Kierown cy komó€k oĘan ża.yjnych Banku,
5) zespó| Ryzyk iAna]iż,
6) §enowiśko Windykacji,
7) stanoMsko Konnol Wsnęlżn.j izgodnośći

2, Bieącą ańa]iżę poż]om! ryżyka bankowąo dokonuje z$pół Ryzyk Ana iz
3, opEcowane analizy doiyuą@ po*czegó]nych fudzajóW ryżyka oraz

adekwahości kap]lałowej, pźekazywane 5ą zaźąd@i @dfug poniż*ych zasEd:
1) friesięenie ż.żąd olźymuie skró@ną info.macię nalematąólnego poziomu

ryżyk. (ónalża Wskźńików ogóhego poziom! ryżyka) oEz s},luacli linansNej

2) a cyklach miesiędnych zAżąd alżyńu)e ana]iżę ryżyka płynnoś.i, stopy
prccentorej i ryzyka walutowego w teminie odpowiednio do 20 i ]5 dnia
miesią€ rastępują@go po miegiącu, klórego doryeą W, 3ń. iży,

3) W akresie poziomu ryżyka kEdl,towego, ana]ie kwań.lna żostaj. pu ekżans

a) do 25 dńia miesiąe ńaslępljącego po uńWe kMnafu, l(ÓEgo
dolyczy analiża - analiza §nuk!ry ]imitów órż póżiófoU reeM e|owych,

Pu€Prcw5dańie testÓWwa.unkÓW sk€jnych,
b) Ez na rok do końca pieŃego pólroda _ anal]ża żm]an .en
nieruchomośc i krtahMnie się rek źnik LtV,
ć) do 25 dnia miesiąca na8lępującąo po Uprwi. kwań5łU którego
doly.ży an6l ż _ infońaćja 2 wykonania zadań z Windykacj , W 1ym Bpońy
w zakr$ie pożiomu i edekw5tnóŚci odpiÓW (ĘeŃ) detalczny.h
ekspozyćji kedt,lowych,

4) W zakFsie Bżvka oper5cyineoo ana]ża zosta]e p@kazana w teftińie dó 25
dnia ńies ąca naslępu]ąceoo po Upływie kwań5łU, któ€qo dolydy analiza,



5) W żakresie beżpieeeńśM syśemóW iniomalycznych_ do końca pielwego
półro@ spEwozdaiie dotyąą.e 8lanu bezp]eąeńsnva bLeinlomaty@nego,
do 20 dnia mieśiąca poakońdonym kwanale splawożdanie z funkcjoneania
środońska teleinlormalyĘnąo Bańku

a) W ZkBsle ry2yka bEkU żgodńości - 6polty pżekazytv.ne są zażądowj
kwa.ta|nie do końca miesiąca następljącąo pó zakończonym kwańale
n.tofriaśt spńwożdańia dla zaźądu i Rady Nadżorąej pćłoĘn e w lerminie
do 30 dnia po !płłi6 k.źd€go pół.o%,

7) W zakresie adekwahości kapital@e] iniomacja dla zaządu puekłylańa jesi
do 30 d.ia m esiąca następują€go po kwana e, któEgo analiża dotyczy, Rada
trao7olea n'oJTsc ę powyzszą otżyTLF pólrodn e

8) Ez W .oku do końca arudni. - reMkacj. pży]ętych pfu.edlr W żakesie
2ażąd22n|,a ryzykańi ala adekwahoś.ią kapilalową, W iym limłów, lo§tÓW

wóru.ków sk.ajnych, pl.nÓW aMryjnych łp,
4 zażąd, UMg ędni.jąc dan6 uyskjweno od końórek orggnizecyjnych sklada

Radżie Nadżordej spEwożdanie w zak€s]e poż omu każdego ro.iż.ju ryzyka
występqąćego w Bank! ońż adekwahości kapitałowei w cyklach:
1) na każdym kwarlaLnym posiedzeńi! Rady Nadżor.zej , infomację na iemat

adekwahości kapitałowei. poż omu ryzyka kredyiowego prnności, śopy
póććńowćj i @luloreqo (ana iza mkaźników oqólnego poziom! ryżyka) oEz
srłUacji lin.nsorej B6nkU,

2) @ na pól oku - infomację n. t6m.t pożiońU ryzyk' op€racyjnąo i ly2yka

3) rod.i+syntety@ą iniomację na lemat €aliacj] głownych @lów
śl.alą]*nych w żakr.gle Zaźąduni. .yzyk.ńi ór.z .dekMtnośćią

4)do końca lpókoda sprawozdanie dotycźące beżp ecz€ńs|wa syslemóW

lll, sy.tem kontreli wwnęlżn.j,

Funkcionujący W Banku sy§i.m koni.ól !€Mętunei z6i.l op]seny W dokuńencie
,syslem konlro i Wewręlżnej w Banku spółdzielczym W Busku- zd@]u", klór}
dośĘp.y jćst na strcnie ntemetorej Banku.

lv. za.ady uśtalania (Polityka) łvnagradz.nia pra.@niklóW, łtórych dżi.ł.lność
ż.wodM m. i6totny wpływ ń. proril rFyk. Bańku wre ż lnfomacjeńi

zasady Wyńagradzaria placowników, Kórych działalność zawod@a ma i§olny wP]yw
na p.onl ryzyka B§nk!, Wymi9nionych w Rozpożądźeni! Miniśra Rofuoj! i F nansóW
z dnia 6 ńarc.2017 ók! wsplawesyśemu zażądania ryzyk]em ]syślemu konlrc]i
wewnęlżnej polilyki tr}naqrodżeń oEz 9cz€qółówąo sposóbu *a@ania kapilału
Wnętun.go W bank.ch, żńajdlją się w opracowanej pżez zążąd lżatłiedza.ejpże Radę Nadzorczą Banku ,Pol]lyce wynagEdania PBcowńików, których
dżialalność zawodowa na islolny wplyw na profiL ryzyka Bank! spółdżieldąo w
Buśku_ zdloju', Pol(yka jst dostępn! ńa śronje W,bsbuskozdrcj,pl, Rż w roku,
Rada Nadźor* dokonuje oceny Wpływu Polilyk na dżała]ność Banku óńż W mi.rę
potżeb izmieniająceqo 5]ę danu p6wnego dokonuje jej aktualiżacji



Rada Nadzorcza W 2017 loku odbyła ]2 posiedzeń, w lym @ najm.iej jeden @
om awiała z.g adn ien]a oen y po lityki Wynag 6dża nia,
Prsidłowość wdrożenia Polityki wynaorcdżeń podlegała co rckU audytowi
.w-ętż-eaJ Raoot p.*e.low.n/ oy, Raoz,e NaozolueI

Bank spóażielczy W Busku_ zdąu n]e jest Bankiem istolńym w rozumien]u ań, 3 pkt
35 Uslawy PEWo bankowe W żWiążk! ż 1ym w Banku ńie powoł}vano komitotu do
spEW wynaorodzeń. o klórym ńowa W ań, 9 cb Ustawy P.aWo barko@,

&nk n]€ kożystał ż konsulianla zewnętźnego w z.kĘsie usta ania po itykiW zakresie

Dó żmiennych śkhdn ików wyn ag radżeń ia żaicza się preńię lznaniową, W Banku nie
pżJrżna]e s]ę indywidualnych ódpr.w emeMa nych. ĘQna kwola wypłaćanei pEnii
uzfuniowej dla slanowisk iśolnych W danyń roku nie może pżćkodyć 2oli iund!§zy
własnych Banku, W lalach 2015, 2016 ] 2017 nie pEfżnawano wynagrodżen a
zmienńeoo (p€m]i uzna.iore) osobom zajnu]ącym stanowiśka kióbwn Ęe w Banku.
W fujążku z tym Ż Wynag.odżenia zmienne ń]€ pżekro*yły 2 % lundu*y słasnych
ńie wy6ląp]ło odro*Bnie częśc Wynag.odżeń żmiennych

inromacje o §umie wypła@nych w 2017r Wyna9rodz6ń pracown kóW któryćh
dziahlność żawódowa ma istoIny wpłyv n6 pro'i] Dżyka Banku

lnfomaćjć o śUmie Wyplaconych W 2017r
żalrudnionych ord odpraa fuiąZnych ż
których dżiała ność żewodowa ma isioiny

wyń.grcdżeń z lytułU motywacj no@
us|anień stósunku załldńióniaż osobami.
WŃw na prolil ryzyka Bank!

czlonlowie Rady N.dzolczej 34 400 00 000

2 430§50,00 0,00

78,000 00 0,00

suma Wypłat indywiduahych odpEw ż lyl!ł! żekońcżenia
slo5unku pracy 2 osóbami, k!órych dżiałalność 4wodowa
istoiny wpływ na prolil r}żyka Banku

0,00

llośó osób klóle otżymało w wynagrcdzene o00

Najwyżsża kwota w}p]acona po]edyncze] osobie 000

suńa wyńl zmiennych sk]adnikówWyńagEdznia ż lytułu
nawiąania W 2017r, śto§lnku pracy ż osobam, klóry.h
działahość zModowa ma ]stotńy wpłyv na poli ryżyka Banku

o,00

5. llość osób, któ€ otżymal,, W Wynaarodzen e 0

Najwyższa kwota wyp]acóna poledynżej ósobi6 000



v. lnlomacja o spehl.nlu pże2 członków Rady Nadżorc4i i żażądu Banko
sp,ldziel.zego w Buśku- zdreju wymogów okr.alony.h w art 225. lBt wy PrMo

W zakresio ól(' 435 !ś, 2 Bank infórńuje, że

zażąd Banku §klada 9ię ż lż€.h o§ób i W jąo gktad wchodzą:

- żastępca P€zesa- Dy€Kor Finansowy,

- człon.k żażądu - Dy€ktor H.ndLowy.

cżłonkowie zażądu pełnią po jednym stanowisku dy.ektó.skiń w Banku, cżłonkowe Rady
Nadżoeej pelnią po ]ednym stanowiśku dyFkoEkim W Banku Pźą sl.noM§ko
dyrektoGkie naląy rozumiBĆ slanNisko zajńowaie w oQane Banku (odpowiednio
zażądzie albo Radzie NadzoEej) lub oĘan.ch innych podm otów.

członków zażądu Banku zgodnie z pżepi§ami prawa i stefuióń powó]Uje Rada
Nadzoree BónkU , c2łońkowie żaźąd! podląają o@n]e odpNiedniośc], uĘg]ędniają€j
kwal ikacje, doświad@eniB i €put6.ję. żeśady Wybóru cżtońkóW zaęądu i ocen żawiela]ą
naslępujące procedury wewnęlżne:

1) ,Pro@duE dokonywania ocen odpowiedn]ości @łonkóW zażądu Bank!
§półdz €IczĘo w BUskU- zdóju' ;

2) ,Regulamin dż ałania żauąd! Banku społdz elczego w BUskU_ żdroju',

ciónkÓW Ródy Nad2oreej 2gódnie 2e slatliem Bank! i pęepisami plawa powofuje

zebranie Pże&lawicieli, Rada Nadzo@a śk]ada śię ż . €dmiu o§ób Wąysćy elonkówiB
Rady Nadzo@ej pełnil swoją funk ję Węei nż bieźąĘ kadencję,

funk, z UMgj na skalę działalnośc nie stosuje stEiegii zróżnioówania w ak6ie wybofu
ąlonkóW zażądu Banku oEz Rady Nadzoreej Banku.

Bank,2 uwagi na skalę dż alalności nie lwoży W obĘb]e Rady Nadzol*ej komiletu ds,

Pżepływ i.fomacjj doty@ą@j ry4ka kierówenej dó zaźąd! od Rady Nadżoreej W

Banku iesl sfomalizowany objęty inst.ukc]ą - sFlem lnfomaci] z5żądeój dćlińiującą
dęstotli@ść, żak€s, odbiorcół i lemny spożądzania Eponów i sprawożd.ń
dołąących Ążyka §yglemem infomacji 4u ądcz€j śą objęte $żystkle rodżaje ryżyka
!ż.awane pżez Bank ża iśolne zakes i ąę5iol Ńość raporiow.nb jegl dogisowana do
skall nańźen]a na ryżyko, a także żmienności ryżyka zap4.iają. m@lwość
pódejńeenia dećyżj olaż odpowiedniej leakcj]w pżypadku żmiany ekspozycji na rrżyko.

członkoMe Rady Nadżor@ej podlćgóll oćenie odpowiednioŚci uMględniaiącei
kwa ńkacje, doświad@ńie i Eputację, Zagady wyboru cżłonkóW Rady Nadzoreej i oen
żawi€rał nasiępliąe procedury wewnelżne:

1),Rąulam]n*}bofu RadyNadżorMei Bankuspóidzie]dąoW Busku,żdroju',



2)

3)

.Regulamin dzi.łanla RadyNadżo@ej Banku spółdzie ąąo W Busku zdroju'

,Procedu€ dokonylvania ooen odpowednioś. ełonków Rady Nadżól*ej',

członkowić zaŻądu Banku l Rady Nadżolaej 3ą objęci oceną W zakresie Wiedzy,
Umiejętności i do]iBiad.zenia. odp@iednego do pelnionych pżez n]ch flnkcji i
poweżony.h im obowązkóW, a lakże rękoimi naeżlłeqo Wlkońywan]a tych obowiążków
dókonpvańą odpowiedńio puez zebr.n e Pżedstaw]c]e iw zakrcsie oceny ułonków Rrdy
Nadzor.zei Banku oEż Radę NadżoMą Banku W żakEs]e ełonkóW zażądu Banku w

1, cz]onkowie Zauądu pod]ega]ą oceńie odpowiedniośc], UMględn a]ącej kyteńa
doiyąą@ eputacj] oraz kompetencji ( kMli'ikacje, dośuiadeenie żawod@e, trłaś.]wość
poslawy Wobec pełnionej fuikcji) oceny odpow]edniośc dokonlje Komsia ds,
ódpow]edńioŚc sktadejąća się z 3 puedstawićićl] Wybńnych pua R.dę N8dzorczą,

W dnu 15 śyania 2018 rok! Rada Nadzor% Banku dokonała o@ny indywidualnej
ąlonków zażądu Banku ol4 koleqialnei zażądu Banku ża rck 2017, Na ocenę
ińdydidlainą *]onków żażąd! składała się o@na kwaiiikacji orż €putacii n.tońiast
pPy ocenia kolsgjalngj zauądu o€.ę ośrożnego i st.bilnago z.Żądz.nia B.nki6m ora
o@nę €pllacii Banku, iako pochodnej dż alań *łonków zażądu, Po dokonanej ana iże
ińfomacjr zawariych w oświadeen].ch posż*ąól.yćh .źłońków żażądu j wćMkacjj
kw. ńbcj] Qłonków żażądu Banku ( Wi6da umiejęlności. dośWiadąenie ) 062 b orąc
pod uMgę Wyn ki dz ała ności Banku spó]dzieldego W Busku- zdrcju w 2017l, Rada
Nadzo.cza aMioskowała do zebran a Pżedslaw c]el o ldzielenie W9yśtkim ełónkom
zauądu ab§olltoium, a z9branie Pżedstawic e iWdniu 23 maja 2018r je udż e]ilo.

cżłonkowe zażądu Banku spełn aią kMena Banku dotydą@ pdytylnei €pulacji
osobistej, N]e ż.iśnialy fakty an okolieńośc] mogą@ spowodóW.ć wyśtąpl6nió ryżyk.
Utńty cpula.]i pż6ż Bank na 6kuiek ulraty Eplla.ii ogobislą pżą ąlatrka zażądu
móqą.B wywołać negatyryne skutk w odbioże wiżeilnk! Banku

zażąd Bank! spółdż e]cząo W B!śk!, zdrcju jako oBa. posiada kwal]ikacje n eżbędie
do spńfuwania funkcji zaźąd@ych w Banku §półdzielczyó w Buika- zdloju zaląd na
b]eżąco, slabiLne ioslrożn e zalądza pracą Banku.

2, czlonkowie Rady Nadżo.czejpowoływan]są ż9odn]e ż pźepisafriprawa pźeżebEnie

cżłonkowie Rady Nadzorćuei pódleg5ją ocenió odpŃićdnioŚ.j, lMględniają.ej
kwallfrkacje i Eputację, oceny odpowednośc dokonuje Komsia ds odpowiedn]ości
sk]adająca się ż 3 pżedstawicieli wyb€nych puez żebranie Pż6dstawici6l]. o€nie
odpMi6dniości podleaa każdy z kandyd.tóWczłonkóW Rady N.dzorczej oGz §am. Rada
Nadżoraa, ]ako óBan kolĘ]alny,

W dniu 23 ńaia 2018r Kom sia ds odpowiedniości Wyb.ana pżez zebEnie
Pżedśtfuicićll B.nkU dókońała o@ny ińdytvidualnej *łonków Rady Nadżorcze] olaż
kolą]a nej Rady Nadzo@ej. Na o@nę nd)łV dua ną @łonkóW Rady NadżorPej składala
sĘ o@na €pltacji ] kwalifikacji natoniast pży o@ń e kolą]a]nej Rady Nadżol@j o@na
ostrunego l slabinĘo nadzoru fud zauądzaniem Bankem oraz ocena reputacjj Banku,

iako pochodnej działań ąłonkóW Rady NadzorĘei,

22



Kóńjśja odpowiednioś.i pó dokonańej anal]2]e inlomaqi żawańych W oświadeen ach
po*dąólnych dłonkó9 Rady Nad&@e] redkacji kMmk.cji cżonkóW R6dy
Nadzoeej jak i po o@ńie Maściwośc] poslawy wobec pelnionej iunk ji stwiedżła, że
po*eogólni członkowie Rady posladają kwalifikaćje niezbędńe do spr4owania funkcji
nadzorczych w Banku spóldzielQym W Blsku- żdrcju

cżłonkNie Rady Nadzoldej spełniają kryleńa Banku doty.zące p@ylylvnoi lóputacji
@obist€i, Ni6 ż.istńia' lakly ai ókolicżności mogą€ spowodować Wystąpienie ryzyka
utlaty €pllacli pżą Bank na skut€k uińly reputacji osobislej pżez dłonka Rady
Nadzoreej, ńógące wywołać negalylvne skulk W odbioĘ. wiżBrunku Banku,

Rada Nadzorcza, jako o€an posjada kwal]likacje nieóęnn€ do sprawo@ńia iunkcji
nadzoraych w Banku spóldzi.leym w Busku_ żdroju. Rada na bieąco nadżoruja p6cę

W dńiu 23 ńaja 2018r żeb€nie P@dśawicieli Banku pżyjęło §pEwozdanie Komi§ij
odpowiedniości z odńy kw.lńkacji cżłonków Rady Nadżol@j Banku i dokonało oceny
kwaiifikacji cżlonkóW R.dy N5dzodój Benku w sposób żgodny z oceną dokonaną pże
Komisję odpoMedniośc].

W*yscy ełonkowie ażądu Banku ord Rady NadzoĘej zgodnie z dokonańą za 2017
@k oceną §pełniają srymag.n]a ań 22a. Uśtawy Pl o bankowe.

3, Bank zapMnił środki ńiąbędne do pżygolowania elonkóWz.żądu iRady Nadzorczej
Bank! do pe]ńienia pEez nich funkoii W *ęąólnośd śrcdki.i9zbędne do ió głole.i3,

4 Wym€i ok€ślon€ W ..i, 22 aa usl y PńW bankore żośały pże wszystkich
członków Rady Nadzo@j zażąd! Banku sp€łńionć. Pfupread2ona o@na
odpowiednioścj byla pozylylvna, W*yscy dlonkNie Rady Nadżoląą l zĄżądu d al]
rękojmię n.]eż}ąeqo wykońyw.nia powieżonych ]m obowiązków

Vl. lnloń.cjl wy.ik jąća z ań, ! 1l b Uśtawy PEwo hankNe,

wykat p@&iębiorców, *tórym B.nk powi.żył wykonywańi. ćzyńńości w rama.h

- aank Polśkie] spó]dzićleości s A,,

-lT card cenirum Tehnologi Platnldych s,A.,

vll- ogólny prolil rrżyła

W 20l7r, n e wy9ląpily istolng zmiany w pófil! ryżyka Banku,
Bank nie podejmowal nowych lodżajów dżi.la noścj, n]e żidenlńkeańo nowych odzaióW

ryżyka w dżi.|. nośćj Banku Podeińowane pżez Bank działania zapsniały siabiLńy i



Bank n]e posiada pońbla handlorego nie preprMdza tran*kcji pochodńyćh
óbal*ohych ryzykjem rynkowym, Wyslępując6 W Bank! ryzyko Wynika z orewania
st.nd.rdowych Produktów bankowy.h.
siośowana slElą]a polilyki i melody zażądzania rqykań, w tym p@]om lim]tóW

dopu*dalnej ekspozycji na ryżyko żapenią pfuWadzen]e beźpiednej i €ńtfunej

ob@iązują€ W Bańku @Wnęlżne ińiry ośroź.ościowe, doslosowane są do skali,
prolilu i złożoności dżialalności Banku. wysokośc liń]tów jóst dóstoso@na do
akceplowanego pżez Radę Nadzo@ą oqó]nego poziomu (pDflu) ryzyka Banku
okEś]oneoo W Planie ekonomienojnansowym ] slEleqii.

Wskaźniti cnaakt€ryżuiące ogólny pEfil ryzyka

ŁącznY Epórcżynni* k plt łoły

Wćfi ?tzny cpĆł@yn.ik łapitałowy

W6półcłnńlk kaplt.ł! pod.|.w geoT|ER l

W.półdynńlk kapl|.1u TiER 1

W3kaźn|k dźwlqnl fi n.n.ow€l

Udlirl tćdylóu w suni€ bllanśow.j

U&lrł k€dy.ów źgór..ych w kcdyt .h o§ól€ń

Udzl.ł kBdr.tów żagFżony ch 2. b.Żp, h lpol*zn l.
wl@dyt.chŹb.zp.hjpol.czn|.ogół.ń

Udział kEd}.tów zag rcżonych d€la li.znych w

*redyl.ch d.t lldnych ogó.m

UdziEł aklywów płynnych w guni. bllamow.i



KĘry rrzyka op.aoyjnĘo nie wyżs& niź 60%
fundu*y wh.nych B.nku (uun.ńy.h k 9ll.łów

sk la &iahlńości Mlulse] iaxo % attywów

spożądził: zespd Ryzyk iAnaliz ,,,"IWIBW

spredżi| §lanów §ko Kontrcji WMnętżnej i z§ódnoś.i

Ak@ptwał: łezes zażądu
{.'' 

'



oświ.d.zenl. z.uądu

zażąd Banku spółdzlćl.ż€§o w B!.ku_ zdreiu ośsi.dM, żg uśi.l.ńi. opisn.
w Uj.wni.niu 

'ą 
ade'Natne d]o 3lanu lakłcżń.oo, a 3to.omn. syat my

z.Hdr.nia ,yżykiem 3ą odpMiednio ż plnktu widz.ni. prolilu i 3lrategll ryzyka

Podpi3y cżłonłów zaEądu:

Ann KaMat-P'lm zażądu

ooot Kumor - z{. Póż.ś z.Ęąd!

Marcin HanułkG cżłon6k żażldu

Bu.kóźdój 0,L06,ml8r


