
System zarządzania ryzykiem  

w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie 

 

 

Funkcjonujący w Banku system zarządzania ryzykiem jest zorganizowany na trzech 

niezależnych poziomach: 

1) na pierwszy poziom składa się zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej 

Banku; 

2) na drugi poziom składa się zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie 

powoływanych do tego stanowiskach lub w komórkach oraz działalność komórki                

do spraw zgodności; 

3) na trzeci poziom składa się działalność komórki audytu wewnętrznego, przy czym                  

w związku z uczestnictwem Banku w Systemie Ochrony, tę działalność wykonuje 

Spółdzielnia. 

 

Zarządzanie ryzykiem w Banku realizowane jest przez poszczególnych członków Zarządu               

w ramach przypisanych im obowiązków, przy czym nadzór nad drugim poziomem zarządzania 

przypisany jest Prezesowi Zarządu. 

 

Zarządzanie ryzykiem w Banku realizowane jest w oparciu o opracowane w formie pisemnej                       

i zatwierdzone przez Zarząd wewnętrzne procedury. 

Zgodnie z Umową Systemu Ochrony SGB Bank stosuje regulacje wzorcowe opracowane przez 

Spółdzielnię po ich dostosowaniu do swojej wielkości, zakresu i specyfiki działania. 

 

W Banku funkcjonuje wewnętrzna kultura ryzyka, która promuje zgodność postępowania                      

z obowiązującymi zasadami (regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi), integralność, 

etyczne postępowanie, profesjonalizm w postępowaniu wszystkich pracowników oraz 

kształtowanie świadomości ryzyka w całej strukturze organizacyjnej Banku. 

 

Bank ustala apetyt i tolerancję na ryzyko w ramach „Strategii zarządzania ryzykiem w Banku 

Spółdzielczym w Krotoszynie”, która podlega corocznym przeglądom. W swojej działalności 

Bank kieruje się zasadą, że wszelka aktywność, decyzje biznesowe oraz decyzje w odniesieniu 

do dywersyfikacji ryzyka muszą być zgodne z założonym apetytem na ryzyko, dobrymi 

praktykami biznesowymi, a także uwzględniać pozycję Banku w zakresie płynności, 

finansowania oraz zabezpieczenia kapitałowego (funduszy własnych). W ramach apetytu na 

ryzyko zdefiniowano typy i rozmiar ryzyka, które Rada Nadzorcza Banku i Zarząd Banku 

uznają za dopuszczalne dla spełnienia założonych celów biznesowych Banku.                                            

W tym kontekście Bank przyjmuje na siebie jedynie te ryzyka, które rozumie, może                                  

zmierzyć / oszacować oraz nimi zarządzać. 

 

Bank dokonuje identyfikacji i pomiaru/szacowania ryzyka w oparciu o metody i modele, 

dostosowane do profilu, skali i złożoności ryzyka. 

Częstotliwość pomiaru ryzyka dostosowana jest do wielkości, charakteru oraz zmienności 

poziomu poszczególnych rodzajów ryzyka w działalności Banku. 

W ramach pomiaru ryzyka Bank przeprowadza testy warunków skrajnych dla wszystkich 

mierzalnych rodzajów ryzyka, które zostały uznane za istotne. Bank dokłada staranności, aby 

zakres i założenia przyjmowane w przeprowadzanych testach warunków skrajnych dawały 

podstawy rzetelnej oceny ryzyka tj. 

• obejmowały obszary najbardziej narażone na ryzyko lub mogące wygenerować 

największe ryzyko; 



• w większości wynikały z czynników ryzyka, których zmiana nie wynika bezpośrednio 

z działań podejmowanych przez Bank; 

• wartości liczbowe przyjmowane w założeniach do testów stanowiły najgorsze                              

z prawdopodobnych scenariuszy; 

• do czynników ryzyka które są obowiązkowo poddawane testom warunków skrajnych 

Bank zalicza w szczególności: zmianę rynkowych stóp procentowych, zmiany 

rynkowych cen nieruchomości, wycofywanie depozytów, wzrost kredytów 

zagrożonych, w tym wynikający z pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej 

największych klientów Banku. 

Wyniki testów warunków skrajnych stanowią obowiązkowy element informacji zarządczej dla 

Zarządu i Rady Nadzorczej Banku. 

Bank wykorzystuje wyniki testów warunków skrajnych w systemie zarządzania Bankiem,                        

a w szczególności w systemie zarządzania ryzykiem w takich obszarach jak: 

• weryfikacja polityki zarządzania poszczególnymi obszarami ryzyka, w tym zwłaszcza 

ryzykiem kredytowym; 

• ocena adekwatności przyjętych w Banku limitów; 

• ocena skuteczności określonych w Banku, m.in. w ramach planów awaryjnych, opcji 

naprawy. 

 

Bank wprowadza odpowiednie do skali i złożoności działalności limity wewnętrzne 

ograniczające poziom ryzyka występującego w poszczególnych obszarach działania Banku.  

Procedury wewnętrzne określają zasady ustalania i aktualizowania wysokości limitów oraz 

częstotliwości monitorowania ich przestrzegania i raportowania. 

Poziom limitów wewnętrznych jest dostosowany do akceptowanego przez Radę Nadzorczą 

ogólnego poziomu ryzyka Banku oraz do poziomu limitów ustalonych w Systemie Ochrony 

SGB. 

 

Podstawę monitorowania procesu zarządzania ryzykiem w Banku stanowi formalnie 

ustanowiony system informacji zarządczej. 

System sprawozdawczości zarządczej dostarcza informacji na temat: 

• rodzajów i wielkości ryzyka w działalności Banku; 

• profilu ryzyka; 

• stopnia wykorzystania limitów wewnętrznych; 

• wyników testów warunków skrajnych; 

• skutków decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem. 

Monitorowanie ryzyka odbywa się z częstotliwością umożliwiającą dostarczenie informacji                     

o zmianach profilu ryzyka Banku. 

Zakres oraz szczegółowość sprawozdań wewnętrznych są dostosowane do rodzaju 

raportowanego ryzyka oraz odbiorców informacji. 

Rzetelność, dokładność oraz aktualność dostarczanych informacji zapewnia wprowadzony                  

w Banku system kontroli wewnętrznej. 


