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Ujawnienie informacji dotycz^cych adekwatnosci kapitalowej oraz innych 

informacji Banku Spoidzielczego w Opocznie podlegaj^cych oglaszaniu
wedtug stanu na 5/ grudnia 2021k

Wprowadzenie
Rapoil „Ujawnienie informacji dotycz^cych adekwatnosci kapitalowej oraz innych informacji Banku 
Spoidzielczego w Opocznie podlegaj^cych oglaszaniu wedtug stanu na 31.12.2021r.”, zwany dalej 
,,Raportenfzostal przygotowany zgodnie z Rozporz^dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogow ostroznosciowych dla instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych, zwanym dalej ,,Rozporz^dzeniem CRR” oraz Rozporz^dzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 roku zmieniaj^cym 
Rozporz^dzenie CRR, z uwzgl^dnieniem aktow wykonawczych do Rozporz^dzenia CRR, a takze 
Rekomendacji wydanych przez Komisj^ Nadzoru Finansowego, zwan^ dalej „KNF”.

Wymogi dotycz^ce ujawniania informacji na mocy cz^sci osmej Rozporz^dzenia CRR okreslone 
zostaly w art. 431 - 455 Rozporzadzenia CRR. Bank b^d^c mal^ i niezlozon^ instytucji nienotowani 
ujawnia w niniejszym Raporcie, zgodnie z odst^pstwem wynikaj^cym z art. 433b ust. 2 
Rozporzadzenia CRR, informacje dotycz^ce najwazniejszych wskaznikow, o ktorych mowa w art. 447 
Rozporzidzenia CRR. Ustalajic zakres informacji podlegajicych ujawnieniu Bank nie skorzystal 
z mozliwosci pominipcia informacji nieistotnych, zastrzezonych lub poufnych, o ktorej mowa w art. 
432 Rozporzadzenia CRR.

W celu spetnienia powyzszego wymogu Bank stosuje jednolite formaty ujawnieh okreslone 
w Rozporzidzeniu Wykonawczym Komisji (EU) 2021/637 z dnia 15 marca 2021 roku 
ustanawiajicym wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do publicznego ujawniania przez 
instytucje informacji, o ktorych mowa w cz$sci osmej tytuly II i III rozporzidzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, oraz uchylajacym rozporzidzenie wykonawcze Komisji (UE) 
nr 1423/2013, rozporzidzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1555, rozporzidzenie wykonawcze 
Komisji (UE) 2016/200 i rozporzidzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2295, zwanym dalej 
„Rozporzidzeniem 2021/637”.

Raport zostal przygotowany zgodnie z „Zasadami polityki informacyjnej Banku Spoidzielczego 
w Opocznie”, zatwierdzonymi przez Zarz^d Banku i Rad? Nadzorcz^ Banku.

Niniejszy Raport byl przedmiotem wewn?trznej weryfikacji przeprowadzonej przez Stanowisko analiz 
i ryzyk bankowych.

Informacje zawarte w Raporcie zostaly przygotowane na podstawie danych obejmujicych okres 
12 miesi?cy, zakohczony 31 grudnia 2021 roku. zgodnie z przepisami obowiqzuj^cymi na 31 grudnia 
202 Ir.

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

https://www.bsopoczno.pl
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1. Ogolne informacje o Banku

1. Bank Spoldzielczy w Opocznie z siedzib^ w Opocznie, ul. PI. Kosciuszki 3, przedstawia 
informacje o charakterze jakosciowym i ilosciowym dotyczace adekwatnosci kapitalowej wg stanu 
na dzien 31.12.2021 roku.

2. W 2021 roku Bank prowadzil dzialalnosc w ramach struktury organizacyjnej:

a) Centrala Banku w Opocznie,

b) Oddzial w Bialaczowie,

c) Oddzial w Slawnie.

3. Bank na dzien 31.12.2021 r. zatrudnial w przeliczeniu na peine etaty 33os6b.

4. Wedlug stanu na dzien 31.12.2021 roku Bank nie posiadal udzialow w podmiotach zaleznych 
nie obj^tych konsolidacj^.

Nota:
Zgodnie z art. 19 Rozporz^dzenia 2021/637 Bank informuje, ze:

1) pelna nazwa Banku to: Bank Spoldzielczy w Opocznie
2) kod LEI Banku to: 259400AW6TT2D0U70166
3) o ile nie zaznaczono inaczej, ilosciowe dane pieni^zne ujawnione w niniejszym Raporcie 

prezentowane w PLN, a dane ilosciowe ujawniane w formie procentowej
4) Bank stosuje Polskie Standardy Rachunkowosci

*

#
♦
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2. Tabela EU KM1 - Najwazniejsze wskazniki

ea
31.12.2021 31.12.2020

DostQpne fundusze wtasne (kwoty)

9 710 9 076Kapitat podstawowy Tier I1

9 0769 710Kapitat Tier I2

9 710 9 076tgczny kapitat3

Kwoty ekspozycji wazonych ryzykiem

t^czna kwota ekspozycji na ryzyko 48 971 47 4894

Wsp6tczynniki kapitatowe (jako odsetek kwoty ekspozycji wazonej ryzykiem)

Wspotczynnik kapitatu podstawowego Tier I {%) 19,83% 19,11%5

Wspotczynnik kapitatu Tier I (%) 19,83% 19,11%6

t^czny wspotczynnik kapitatowy (%) 19,83% 19,11%7

Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy wtasnych w celu uwzgl^dnienia ryzyka innego niz ryzyko nadmiernej dzwigni 
(jako odsetek kwoty ekspozycji wazonej ryzykiem)

Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy wtasnych w celu uwzgl^dnienia ryzyka 
innego niz ryzyko nadmiernej dzwigni (%)EU-7a 0,00% 0,00%

EU-7b W tym: obejmuj^ce kapitat podstawowy Tier I (punkty procentowe) 0,00% 0,00%

W tym: obejmujgce kapitat Tier I (punkty procentowe)EU-7c 0,00% 0,00%

EU-7d tqczne wymogi w zakresie funduszy wtasnych SREP (%) 8% 8%

Wym6g potqczonego bufora i tqczne wymogi kapitatowe (jako odsetek kwoty ekspozycji wazonej ryzykiem)

Bufor zabezpieczajscy (%)8 2,50% 2,50%

Bufor zabezpieczajgcy wynikaj^cy z ryzyka makroostroznosciowego lub ryzyka 
systemowego zidentyfikowanego na poziomie pahstwa cztonkowskiego (%)

EU-8a 0,00% 0,00%

Specyficzny dla instytucji bufor antycykliczny (%)9 0,00% 0,00%

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

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

Bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym (%)EU-lOa 0,00% 0,00%

Wymog potqczonego bufora (%)11 2,50% 2,50%
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tgczne wymogi kapitatowe (%)EU-lla 10,50% 10,50%

Kapitat podstawowy Tier I dost^pny po spetnieniu tqcznych wymogow w 
zakresie funduszy wtasnych SREP (%)12 11,83%

Wskaznik dzwigni

Miara ekspozycji catkowitej13 97 856 177 166

Wskaznik dzwigni (%) 9,92% 5,09%14

Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy wtasnych w celu uwzglQdnienia ryzyka nadmiernej dzwigni finansowej (jako 
odsetek miary ekspozycji catkowitej)

Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy wtasnych w celu uwzgl^dnienia ryzyka 
nadmiernej dzwigni finansowej (%)

0,00% 0,00%EU-14a

W tym: obejmujqce kapitat podstawowy Tier I (punkty procentowe) 0,00 0,00EU-14b

0,00%tqczne wymogi w zakresie wskaznika dzwigni SREP (%) 3,00%EU-14c

Bufor wskaznika dzwigni i tqczny wymdg w zakresie wskaznika dzwigni (jako odsetek miary ekspozycji catkowitej)

0,00%Wymog w zakresie bufora wskaznika dzwigni (%) 0,00%EU-14d

0,00%t^czny wymog w zakresie wskaznika dzwigni (%) 3,00%EU-14e

Wskaznik pokrycia wyptywow netto

Aktywa ptynne wysokiej jakosci (HQLA) ogotem (wartosc wazona - srednia) 22 304 74328 378 47315

7 469 9369 413 822Wyptywy srodkow pieni^znych - Catkowita wartosc wazonaEU-16a

1 420 493Wptywy srodkow pieni^znych - Catkowita wartosc wazona 1 869 725EU-16b

7 012 779Wyptywy srodkow pieni^znych netto ogotem (wartosc skorygowana) 8 824 30816

318%322%Wskaznik pokrycia wyptywow netto (%)17

Wskaznik stabilnego finansowania netto

55 966 396Dost^pne stabilne finansowanie ogotem18

32 194 483Wymagane stabilne finansowanie ogotem19

174%Wskaznik stabilnego finansowania netto (%)20

W wierszach 15 - 20 Bank ujawnia informacje dotyczqce LCR i NSFR no bazie zagregowanej, to informacje dotyczqce tych 
pozycji sq pozyskane z SGB-Banku 5.A Na mocy decyzji KNF Bank Spotdzielczy zostat zwolniony z obowiqzku spetniania na 
zasadzie indywidualnej normy wskaznika LCR i wskaznika NSFR. Jednoczesnie SGB-Bank S.A. na mocy tych samych decyzji 
zobowiqzany zostat do wypetniania norm LCR i NSFR na podstawie skonsolidowanej sytuacji wszystkich bankow bqdqcych 
uczestnikami Spotdzielczego Systemu Ochrony SGB.
Dane ktore nie sq prezentowane na 31.12.2020 r. nie byty raportowane przez Bank
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3. Ujawnienia informacji dotycz^ce ryzyka operacyjnego - zgodnie z 

Rekomendacj^ M KNF

W 2021 roku w Banku zostaly ujawnione zdarzenia ryzyka operacyjnego, ktore obejmowaly straty 
operacyjne, zaprezentowane w ponizszej tabeli, na l^czn^ kwot^ 477 PLN brutto.

Najistotniejsze zdarzenia operacyjne zostaly ujawnione w kategorii Wykonywanie transakcji, dostawa 
i zarz^dzanie procesami.

KATEGORIE ZDARZEN 2021 ROK

Straty brutto* Straty netto**Kategoria szczegotowaKategoria ogolna

Dziatania nieuprawnione 0,00 0,00
Oszustwo wewn^trzne

Kradziez i oszustwo 0,00 0,00

Kradziez i oszustwo 0,00 0,00
Oszustwo zewn^trzne

Bezpieczenstwo systemdw 0,00 0,00

Stosunki pracownicze 0,00 0,00
Zasady dotycz^ce zatrudnienia oraz 
bezpieczenstwo w miejscu pracy Bezpieczenstwo srodowiska pracy 0,00 0,00

Podziaty i dyskryminacja 0,00 0,00

Obstuga klientow, ujawnianie informacji o klientach, 
zobowiqzania wzgl^dem Klientow 0,00 0,00
Niewtasciwe praktyki biznesowe lub rynkowe 0,00 0,00Klienci, produkty i normy prowadzenia 

dziatalnosci Wady produktow 0,00 0,00
Klasyfikacja Kiienta i ekspozycje 0,00 0,00
Ustugi doradcze 0,00 0,00

Szkody w rzeczowych aktywach trwatych Klqski zywiotowe i inne zdarzenia 0,00 0,00

SystemyZakfocenia dziatalnosci gospodarczej i 
awarie systemu

0,00 0,00
Kinski zywiotowe i inne zdarzenia 0,00 0,00
Wprowadzanie do systemu, wykonywanie, 
rozliczanie i obstuga transakcji 477,00 477,00

Monitorowanie i sprawozdawczosc 0,00 0,00

Naptyw i dokumentacja klientow 0,00 0,00Wykonywanie transakcji, dostawa i 
zarz^dzanie procesami Zarzqdzanie rachunkami klientow 0,00 0,00

Kontrahenci nieb^dqcy Klientami Banku (np. izby 
rozliczeniowe) 0,00 0,00

Sprzedawcy i dostawcy 0,00 0,00

Razem 477,00 477,00
* Straty brutto wedfug stanu na 31.12.2021 obejmujq straty zrealizowane (np. rezerwy, odpisy, koszty), jak i straty, ktore nie zostaly 
jeszcze zrealizowane, nie uwzglqdniajq z kolei odzyskdw bezposrednich ani odzyskow z tytufu mechanizmow transferu ryzyka

**Straty netto wedtug stanu na 31.12.2021 obejmujq straty zrealizowane (np. rezerwy, odpisy, koszty) po uwzglqdnieniu odzyskdw 
bezposrednich oraz odzyskdw z tytufu mechanizmow transferu ryzyka

W celu ograniczania strat z tytulu ryzyka operacyjnego Bank podejmuje szereg dzialan zarz^dczych, 
zarowno o charakterze doraznym, jak i systemowym.

6



Dzialcmia o charakterze doraznym obejmuj^ wdrozenie efektywnej struktury zarz^dzania ryzykiem 
operacyjnym, wtym okreslenie roli odpowiedzialnosci wzakresie zarz^dzania ryzykiem operacyjnym, 
zglaszania, rejestrowania i analizowania zdarzen ryzyka operacyjnego oraz wprowadzania dziatan 
zabezpieczaj^cych.

Dzialcmia o charakterze systemowym obejmuj^ np.: stosowanie zabczpieczen systemow ICT, 
wprowadzanie/ udoskonalanie systemow autoryzacji transakcji pktniczych, doskonalenie procesow 
operacyjnych, szkolenia, stosowanie mechanizmow transferu ryzyka (ubezpieczenia/ outsourcing), 
wdrazanie / doskonalenie systemow antyfraudowych i AML/CFT, doskonalenie mechanizmow 
kontroli wewn^trznej, itp.

4. Ujawnienia informacji dotycz^ce ryzyka plynnosci - zgodnie z 

Rekomendacj^ P KNF

Zgodnie z Rekomendacj^ P KNF nr 18 Bank ujawnia informacje, ktore umozliwiaj^ uczestnikom 
rynku rzeteln^ ocen^ systemu zarz^dzania ryzykiem plynnosci Banku oraz jego pozycji plynnosci.

Bank defmiuje ryzyko plynnosci jako zagrozenie utraty zdolnosci do finansowania aktywow 
i terminowego wykonania zobowicjzah w toku normalnej dzialalnosci Banku lub w innych warunkach, 
ktore mozna przewidziec, powoduj^ce koniecznosc poniesienia nieakceptowalnych strat. W ramach 
ryzyka plynnosci Bank identyfikuje ryzyko finansowania, rozumiane jako niedostatek stabilnych 
zrodel finansowania w perspektywie srednio i dfugoterminowej, skutkuj^ce rzeczywistym lub 
potencjalnym ryzykiem niewywiazania si^ przez Bank ze zobowi^zah finansowych w momencie ich 
wymagalnosci w perspektywie srednio i dlugoterminowej, b^dz w calosci, b^dz zwi^zanym 
z koniecznosci^ poniesienia nieakceptowalnych kosztow finansowania.

Bank Spoldzielczy w Opocznie jest czlonkiem Zrzeszenia SGB. ktore tworzy SGB-BANK S.A. (Bank 
Zrzeszaj^cy) i zrzeszone z nim Banki Spoldzielcze. Bank jest rowniez Uczestnikiem Systemu Ochrony 
SGB, b^d^cego instytucjonalnym systemem ochrony utworzonym w celu ochrony uczestnikow, 
a w szczegolnosci w celu zagwarantowania ich plynnosci i wyplacalnosci w celu unikni^cia upadlosci, 
gdyby okazala si$ ona konieczna. W ramach Systemu Ochrony SGB Uczestnicy utworzyli, dzialaj^c^ 
w formic spoldzielni osob prawnych, tzw. jednostke zarz^dzaj^c^ systemem ochrony (dalej 
^poldzielnia”), ktora jest umocowania do zarz^dzania Systemem Ochrony SGB.

W zwi^zku z uczestnictwem Banku w Zrzeszeniu SGB i Systemic Ochrony SGB zarz^dzanie 
ryzykiem plynnosci w Banku odbywa si^ zgodnie z zasadami ustalonymi w Zrzeszeniu i Systemic. 
W ramach tych procesow:

1) Bank Zrzeszaj^cy realizuje m.in. nast^puj^ce zadania:
a) prowadzenie rozliczeh pieni^znych Bankow Spoldzielczych;
b) zabezpieczanie Bankow Spoldzielczych przed ryzykiem zwi^zanym z zakloceniami 

w realizacji rozliczeh mi^dzybankowych;
c) zabezpieczanie plynnosci sroddziennej dla Bankow Spoldzielczych;
d) prowadzenie rachunkow biez^cych Bankow Spoldzielczych;
e) udzielanie kredytow (w tym w rachunku biez^cym) Bankom Spoldzielczym zgodnie 

z regulacjami wewn^trznymi Banku Zrzeszaj^cego:
f) gromadzenie nadwyzek srodkcSw Bankow Spoldzielczych;
g) prowadzenie rachunkow Minimum Depozytowego;

I
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h) utrzymywanie aktywow plynnych stanowi^cych pokrycie srodkow Minimum 
Depozytowego;

i) wyznaczanie i utrzymywanie zag'-egowanego wymogu pokrycia ptynnosci (LCR);
j) posredniczenie w zakupie przez Banki Spoidzielcze papierow wartosciowych 

w ramach limitow ustalonych przez Spoidzielni^;
2) Spoidzielnia realizuje m.in. nast^pujace zadania:

a) udzielanie pomocy ptynnosciowej Uczestnikom, zgodnie z przepisami obowi^zuj^cymi 
w Systemic Ochrony SGB:

b) wyznaczanie minimalnego zasobu aktywow pfynnych w Systemic Ochrony SGB 
(m.in. poprzez aktualizacj^ kwoty Minimum Depozytowego);

c) ustalanie limitow ryzyka piynnosci w Systemic Ochrony SGB;
d) monitorowanie poziomu piynnosci Uczestnikow na zasadzie indywidualnej 

i zagregowanej;
e) prowadzenie wymiany informacji o ryzyku piynnosci pomi^dzy Uczestnikami;
f) przeprowadzanie zagregowan>rch testow warunkow skrajnych wedlug scenariuszy 

okreslonych w Grupowym Planie Naprawy;
g) opracowanie procedur wzorcowych dotycz^cych zarz^dzania ryzykiem piynnosci.

Zarz^dzanie ryzykiem piynnosci w Banku zostalo podzielone na dwa poziomy:

1) poziom pierwszy (pierwsza linia obrony przed ryzykiem) - w postaci zarz^dzania ryzykiem 
w dzialalnosci operacyjnej. w ramach ktorego:

a) Komorka zarzqdzania „wolnymi srodkami” odpowiada za zarzadzanie plynnoscia 
krotkoterminow^;

b) Oddzialy Banku odpowiadaja za dzialalnosc operacyjn^, w tym gromadzenie 
depozytow i udzielanie kredytow;

2) poziom drugi (druga linia obrony przed ryzykiem) - obejmujacy wyspecjalizowane komorki 
odpowiadaj^ce za zarzadzanie ryzykiem, w ramach ktorego Stanowisko analiz i ryzyk 
bankowych odpowiada za identyfikacje. pomiar, kontrol$ i sprawozdawanie.

Glownymi poj^ciami stosowanymi w pomiarze pozycji plynnosciowej Banku i w zarz^dzaniu 
ryzykiem piynnosci s^:

1) baza depozytowa - zobowi^zania terminowe i biez^ce wobec podmiotow niefmansowych 
i instytucji rz^dowych lub samorzadowych;

2) depozyty - baza depozytowa oraz depozyty podmiotow finansowych, z wyl^czeniem 
depozytow bankow;

3) plynnosc sroddzienna - zdolnosc wykonania wszystkich zobowi^zah pienieznych w trakcie 
biez^cego dnia;

4) plynnosc dzienna - zdolnosc wykonania wszystkich zobowi^zah pienieznych na zamkniecie 
dnia;

5) plynnosc biez^ca - zdolnosc wykonania wszystkich zobowiazah pienieznych w terminie 
platnosci przypadaj^cym w okresie 7 kolejnych dni;

6) plynnosc krotkoterminowa - zdolnosc wykonania wszystkich zobowiazah pienieznych 
w terminie platnosci przypadaj^cym w okresie 30 kolejnych dni;

7) plynnosc srednioterminowa - zapewnienie wykonania wszystkich zobowiazah pienieznych 
w terminie platnosci przypadaj^cym w okresie powyzej 1 miesi^ca i do 12 miesiecy;
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8) ptyiinosc dlugoterminowa - monitorowanie mozliwosci wykonania wszystkich zobowi^zan 
pieni^znych w terminie piatnosci przypadaj^cym w okresie powyzej 12 miesi^cy;

9) bufor piynnosci - oszacowana przez Bank wysokosc potrzebnych aktywow nieobci^zonych, 
stanowiijca zabezpieczenie na wypadek zrealizowania si$ scenariuszy warunkow skrajnych 
plynnosci w okreslonym, w obowi^zuj^cej w Banku strategii zarz^dzania ryzykiem, 
,,horyzoncie przezycia’' wynosz^cym 30 dni;

10) tolerancja ryzyka ptynnosci - poziom ryzyka jakie zamierza ponosic Bank; Bank okresla 
tolerancj? ryzyka plynnosci w ramach obowi^zuj^cej w Banku strategii zarz^dzania ryzykiem.

W zakresie strategii finansowania swojej dzialalnosci Bank stosuje podejscie oparte na wykorzystaniu 
stabilnej cz^sci bazy depoz^owej jako podstawowego zrodla finansowania. Glownym zrodlem 
finansowania dzialalnosci Banku s^ depozytypodmiotow niefinansowych, a ich udzial w ogolnej sumie 
pasywow powinien stanowic co najmniej 60%. Bank dostosowuje skal^ dzialania do mozliwosci 
zapewnienia stabilnego finansowania. Bank zaklada mozliwosc pozyskiwania dodatkowych zrodel 
finansowania z Banku Zrzeszaj^cego, na zasadach i w zakresie mozliwosci Banku Zrzeszaj^cego 
(finansowanie zabezpieczone). W sytuacji awaryjnej, dodatkowym zrodlem finansowania mog^ bye 
rowniez srodki utrzymywane w ramach Minimum Depozytowego oraz wsparcie plynnosciowe 
z Funduszu Pomocowego na zasadach okreslonych w Umowie Systemu Ochrony SGB. a takze 
pozyskanie kredytu refinansowego z NBP.

W celu utrzymywania ryzyka plynnosci na odpowiednim poziomie oraz sprostania zapotrzebowaniu 
na srodki plynne w sytuacjach kryzysowych Bank utrzymuje odpowiedni^ wielkosc nadwyzki 
aktywow nieobci^zonych (nadwyzka plynnosci), ktore mog^ bye natychmiast wykorzystywane przez 
Bank jako zrodlo srodkow plynnych. Za aktywa nieobci^zone Bank uznaje aktywa, ktore spelniaj^ 
l^cznie wszystkie z nizej wymienionych kryteriow:

1) brak obci^zeh;
2) wysoka j akosc kredytowa;
3) latwa zbywalnosc;
4) brak prawnych. regulacyjnych i operacyjnych przeszkod do wykorzystania aktywow w celu 

pozyskania srodkow;
5) sprzedaz aktywa nie oznaeza koniecznosci podejmowania nadzwyczajnych dzialah.

Bank utrzymuje aktywa nieobci^zone na poziomie rownym lub wyzszym od wymaganego bufora 
plynnosci, ktory wyznaczany jest w oparciu o awaryjne przeplywy pieni^zne sporz^dzone dla sytuacji 
zrealizowania si$ scenariuszy skrajnych zakladaj^cych nagly wyplyw depozytow z Banku w okresie 
do 30 dni.

Ponizsza tabela przedstawia nadwyzk$ plynnosci Banku wedlug stanu na 31 grudnia 2021 roku (zl).

2021 ROKPozycja
do 7 dni do 30 dni

-32 661467 -16 523 520Poziom bufora plynnosci

Aktywa nieobci^zone zabezpieczaj^ce bufor plynnosci 102 358 722 134 858 722

151 382 242Nadwyzka / niedobor aktywow nieobci^zonych 135 020 188
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Pozycje aktywow ptynnych dotyczqce nadwyzki ptynnosci wedtug stanu na 31 grudnia 2021 roku 
przedstawiono w ponizszej tabeli (zt).

Pozycja 2021 ROK

2 192 162Srodki w kasie

Srodki na rachunkach biezqcych w Banku Zrzeszaj^cym 326 907

Bony pieniqzne NBP 15 000 000

Obligacje i inne ptynne skarbowe papiery wartosciowe 0,00

Obligacje i inne ptynne papiery wartosciowe gwarantowane przez Skarb Panstwa 15 300 000

Lokaty w Banku Zrzeszajqcym 100 889 005

Srodki na rachunku Minimum Depozytowego 5 951 089

Wielkosc wi^z^cych Bank norm dopuszczalnego ryzyka w zakresie ptynnosci okreslona jest m.in. 
w postaci wskaznika LCR i NSFR.

Na mocy Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 w zwi^zku 
z ust. 4 oraz ust. 6 Rozporz^dzenia CRR. Bank jako Uczestnik Systemu Ochrony SGB otrzymal 
zezwolenie na odst^pstwo od stosowania wymogow dotycz^cych ptynnosci na zasadzie indywidualnej 
w zakresie stosowania przepisow Rozporz^dzenia CRR dotycz^cych LCR oraz NSFR. Jednoczesnie 
SGB-BANK S.A., jako Bank Zrzeszaj^cy, zostat upowazniony do stosowania wymogow w zakresie 
LCR i NSFR na podstawie skonsolidowanej sytuacji wszystkich bankow b^d^cych Uczestnikami 
Systemu Octirony SGB. ktore to banki otrzymaty zezwolenie KNF na odst^pstwo od stosowania 
wymogow dotycz^cych ptynnosci na zasadzie indywidualnej w zakresie LCR i NSFR.

W ponizszej tabeli przedstawiono informacj$ o poziomie wi^z^cych miar ptynnosci LCR i NSFR 
na bazie skonsolidowanej sytuacji wszystkich Uczestnikow Systemu Ochrony SGB wg stanu 
na 31 grudnia 2021.

W tabeli zagregowany LCR i NSFR na podstawie informacji z Banku Zrzeszajqcego

2021 ROKMiara - sytuacja skonsolidowana
Obowigzujqcy limit Wartosc

LCR - zagregowany 80,00% 322%
NSFR - zagregowany 100,00% 318%

Na potrzeby wewn^trznego zarz^dzania ryzykiem ptynnosci w Systemic Ochrony SGB Spotdzielnia 
ustalila rowniez wewn^trzne limity w odniesieniu do miary LCR i NSFR, ktorych Banki Uczestnicy 
powinny przestrzegac na bazie indywidualnej, na mocy postanowieh Umowy Systemu Ochrony SGB.

Ponizej zaprezentowano urealnione zestawienie luki ptynnosci zawieraj^ce zestawienie zapadaj^cych 
aktywow i wymagalnych zobowi^zah, ktore dodatkowo zostaty urealnione w zakresie niektorych 
pozycji bilansowych oraz pozabilansowych w celu odpowiedniego przedstawienia pozycji 
ptynnosciowej Banku.
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Najwazniejsze urealnienia zastosowane przy sporz^dzaniu urealnionego zestawienia luki piynnosci 
dotycz^:

1) osadu depozytow i ich wymagalnosci - w szczegolnosci w zakresie srodkow pozyskanych 
od gospodarstw domowych, ktore cechuj^ historycznie wi^ksz^ stabilnosci^ niz depozyty 
pozostaiych podmiotow niefmansowych i instytucji rzado^ych i samorz^dowych;

2) kredytow w rachunkach biez^cych i ROR oraz ich terminow zapadalnosci - oczekiwane 
przepiywy, dotyczqce spiat tych kredytow oraz realizacji zobowi^zan pozabilansowych 
dotycz^cych tych kredytow kwalifikowane sq do odpowiednich przedziaiow czasowych, 
z uwzgl^dnieniem splacalnosci i odnawialnosci tych pozycji;

stan na 31.12.202Ir.
> 1 rok 

<= 2 lata
> 2 lata 
<= 5 lat

> 3 m-ce 
<= 6 m-cy

> 6 m-cy 
<= 1 rok

> 1 m-c 
<= 3 m-ce

>5 lat2021 ROK do 1 m-ca

Luka ptynnosci 
kontraktowa

34 5381427 2109216 752 -4 787-94 022 18 117

Luka ptynnosci 
skumulowana

-31 070-72 758 -8 77996058 107 23 022 27 267

Zgodnie z rozwi^zaniami funkcjonuj^cymi w Systemic Ochrony SGB oraz na podstawie pozostafych 
ustaleh umownych Bank posiada mozliwosc skorzystania z dodatkowych zrodel finansowania, 
ktorych wartosc na dzieh 31 grudnia 2021 przedstawiono w ponizszej tabeli.

Rodzaj Warunki dost^puKwota
:! otwarte, niewykorzystane limit}’ kredytu w rachunku 

biezqcym w Banku Zrzeszajqcym
1 dzieh0,00i

do 20% Funduszu 
Pomocowego 2 dnipozyczka plynnosciowa z Funduszu Pomocowego

pozyczka plynnosciowa z Czqsci ptynnosciowej Funduszu 
Pomocowego

do 8% Minimum 
Depozytowego 2 dni

50% kwoty kredytow 
wytypowanych jako 

zabezpieczenie__
20 dnikredyt refmansowy z NBP

Przyczyny, ktore mog^ spowodowac narazenie Banku na ryzyko piynnosci to:

1) niedopasowanie terminow zapadalnosci aktywow do terminow wymagalnosci pasywow 
i istnienie niekorzystnej skumulowanej luki piynnosci w poszczegolnych przedzialach;

2) przedterminowe wycofywanie depozytow przez klientow zaburzaj^ce prognozy przyplywow 
pieni^znych Banku:

3) nadmierna koncentracja depozytow pod wzglpdem duzych kontrahentow;
4) znacz^ce zaangazowanie depozytowe osob wewn^trznych Bank;
5) koniecznosc pozyskiwania depozytow po wysokim koszcie w sytuacji naglego 

zapotrzebowania na srodki;
6) wadliwe plany awaryjne piynnosci, nie uwzgi^dniaj^ce szokowych zachowah klientow;
7) niski stosunek depozytow, w tym depozytow stabilnych do akcji kredytowej Banku;
8) niewystarczaj^ce fundusze wlasne do finansowania aktywow strukturalnie nieplynnych;
9) ryzyko reputacji.

i
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Bank ograniczania ryzyko piynnosci poprzez:

1) stosowanie limitow ograniczajacych ryzyko piynnosci, w tym wewnetrznych limitow Systemu 
Ochrony SGB;

2) systematyczne testowanie planu awaryjnego piynnosci. zapewniaj^cego niezaklocone 
prowadzenie dzialalnosci w przypadku wyst^pienia sytuacji kryzysowych;

3) lokowanie nadwyzek w aktywa plynne, ktore maj^ za zadanie zapewnienie przetrwania 
w sytuacji skrajnej;

4) uczestnictwo w Systemic Ochrony SGB, ktore zapewnia w uzasadnionych przypadkach pomoc 
piynnosciow^ z Funduszu Pomocowego;

5) utrzymywanie Minimum Depozytowego w Banku Zrzeszaj^cym:
6) okreslanie prognoz nadwyzki z uwzgl^dnieniem dodatkowego bufora piynnosci;

c

Bank dywersyfikuje zrodla finansowania poprzez:

1) ograniczanie depozytow duzych deponentow;
2) rozne terminy wymagalnosci depozytow:
3) rozny charakter depozytow: depozyty terminowe i biez^ce:

W ramach zarz^dzania ryzykiem plymiosci Bank przeprowadza testy warunkow skrajnych, ktorych 
wyniki wykorzystywane s^ do pianowania awaryjnego, wyznaczania poziomu limitow, dokonywania 
zmian w polityce plynnosciowej Banku oraz szacowania kapitalu wewn^trznego.

Testy warunkow skrajnych zostaly zintegrowane z awaryjnymi planami piynnosci poprzez 
wykorzystanie testow jako scenariuszy uruchamiaj^cych awaryjny plan plynnosciowy. 
W przypadkach, w ktorych wyniki testu wskazuj^, ze realizacja scenariusza powoduje obnizenie 
wskaznikow LCR lub NSFR ponizej wartosci ostrzegawczej (okreslonej w Awaryjnym Planie 
Piynnosci) Bank ocenia czy dysponuje odpowiednimi instrumentami niweluj^cymi negatywne skutki 
realizacji scenariusza (tj. Bank ocenia, czy w ramach opisanych w Awaryjnym Planie Piynnosci opcji 
naprawy, doprowadzilby do poprawy wskaznika LCR/NSFR do poziomu powyzej wartosci 
ostrzegawczej) lub podejmuje dzialania ograniczaj^ce ryzyko (jezeli nie bylby w stanie naprawic 
sytuacji).

Z zakresu ryzyka piynnosci w Banku funkcjonuje system informacji zarz^dczej, ktory pozwala 
Zarz^dowi Banku i Radzie Nadzorczej na m.in.:

1) monitorowanie poziomu ryzyka, w tym przyj^tych limitow;
2) kontrol? realizacji celow strategicznych w zakresie ryzyka piynnosci;
3) ocen$ skutkow podejmowanych decyzji;
4) podejmowanie odpowiednich dzialah w celu ograniczania ryzyka.

Raporty z ryzyka piynnosci dla Zarzadu Banku sporz^dzane sa z cz^stotliwoscia przynajmniej 
miesi^czn^, a dla Rady Nadzorczej z cz^stotliwoscia przynajmniej kwartalnq.

System informacji zarz^dczej z zakresu ryzyka piynnosci zawiera m.in. dane na temat:

1) struktury zrodel finansowania dzialalnosci Banku, ze szczegolnym uwzgl^dnieniem 
depozytow;
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2) stabilnosci zrodeJ flnansowania dzialalnosci Banku, w tym oceny zagrozen wynikaj^cych 
z naglego wycofania depozytow intemetowych i mobilnych, a takze depozytow dla ktorych . 
Bank stosuje ponadprzeci^tne stawki oprocentowania;
stopnia niedopasowania terminow platnosci pozycji bilansowych i pozabilansowych; 
wpiywu pozycji pozabilansowych na poziom ryzyka plynnosci; 
poziomu aktywow nieobci^zonych; 
analizy wskaznikow plynnosci; 
wynikow testow warunkow skrajnych; 
lyzyka zwi^zanego z plynnosci^ dlugoterminow^; 
wynikow testow warunkow skrajnych;

10) stopnia przestrzegania limitow.

3)
4)
5)
6) ,«>

7)
8)
9)

5. Ujawnienia informacji na podstawie Rekomendacji Z KNF

W niniejszej cz$sci Raportu Bank ujawnia informacje dotycz^ce:

1) przyj^tej w Banku polityki zarz^dzania konfliktami interesow, istotnych zidentyfikowanych 
i potencjalnych konfliktow interesow oraz sposobu nimi zarz^dzania, zgodnie z Rekomendacji 
Z nr 13.6;

2) okreslonego w zasadach wynagradzania w Banku, maksymalnego stosunku sredniego 
calkowitego wynagrodzenia brutto czlonkow zarz^du w okresie rocznym do sredniego 
calkowitego wynagrodzenia brutto pozostalych pracownikow banku w okresie rocznym, 
zgodnie z Rekomendacji Z nr 30.1.

Zarz^dzanie konfliktami interesow

Polityka zarzidzania ryzykiem konfliktu interesow w Banku Spoldzielczym w Opocznie, zwana dalej 
„Polityki”, okresla zasady identyfikacji, zarzidzania oraz zapobiegania ryzyku wynikajicego 
z rzeczywistych oraz potencjalnych konfliktow interesow, a takze zasady wyliczania z procesu 
decyzyjnego czlonka organu zarzidzajicego/ nadzorujicego Banku, w przypadku zaistnienia konfliktu 
interesow lub mozliwosci jego zaistnienia. Celem Polityki jest identyfikacja i ocena rzeczywistych 
oraz potencjalnych konfliktow mi^dzy interesami Banku, a prywatnymi interesami pracownikow lub 
czlonkow organow Banku oraz osob trzecich powiizanych z pracownikami lub czlonkami organow, 
oraz ich minimalizacji lub zapobiegania ich wyst^powaniu, a takze zapobieganie kontliktowi 
postrzeganemu.

Z uwagi na charakter dzialalnosci Banku, podstawowe obszary ryzyka konfliktu interesow w Banku 
obejmuji: konflikt dotyczicy relacji i transakcji Banku z czlonkami organow, osobami 
na stanowiskach kierowniczych, w tym pelniicymi kluczowe funkcje, a takze transakcji z podmiotami 
powiizanymi z czlonkami organow, osobami na stanowiskach kierowniczych, w tym pelniicymi 
kluczowe funkcje, konflikt dotyczicy transakcji Banku z pracownikami, a takze z podmiotami 
powiizanymi (w tym personalnie) z pracownikami, konflikt dotyczicy powiizah personalnych 
w strukturze organizacyjnej Banku, konflikt dotyczicy zawierania transakcji z podmiotami * 
powiizanymi z Bankiem, konflikt dotyczicy zawierania transakcji z roznymi klientami w sytuacji 
konfliktu interesow.
Konflikt interesow moze dotyczyc relacji i transakcji z roznymi klientami Banku oraz mi^dzy 
Bankiem, a:

!
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a) klientami (w rezultacie modelu handlowego lub roznych ushig oferowanych przez bank 
i prowadzonej przez niego dzialalnosci),
b) udzialowcami,
c) czlonkami Rady Nadzorczej i Zarz^du,
d) pracownikami lub ich osobami bliskimi lub osobami trzecimi, ktore mog^ rodzic ryzyko wyl^czenia 
obiektywizmu lub swobody w procesie podejmowania decyzji,
e) istotnymi dostawcami lub partnerami biznesowymi,
f) innymi powi^zanymi stronami niz wymienione powyzej (np. podmiotami zaleznymi).
Bank z uwagi na ochron? swoich interesow oraz koniecznosc przestrzegania prawa zarz^dza 
konfliktem interesow:

1) rzeczywistym,
2) potencjalnym,
3) postrzeganym.

Mechanizmy kontrolne w zakresie zarz^dzania ryzykiem konfliktu interesow obejmuj^:
1) rozwiqzania organizacyjne zmniejszaj^ce prawdopodobienstwo wyst^pienie sytuacji 

powoduj^cych konflikt interesow oraz
2) system zbierania. przekazywania i wykorzystania informacji w zakresie ryzyka wyst^pienia 

konfliktu interesow zapewniaj^cy mozliwosc reakcji kierownictwa Banku na zaistniale 
zagrozenia.

W zakresie systemu zbierania, przekazywania i wykorzystania informacji Bank wdraza:
1) obowi^zek zglaszania ryzyka konfliktu interesow przez czionkow organow Banku 

i pracownikow, a takze odpowiednio obowi^zek powstrzymania si^ od decydowania lub 
zabierania glosu w danej sprawie (dotyczy to rowniez sytuacji konfliktu interesow mi^dzy 
Bankiem i klientem lub czlonkiem organu/pracownikiem i klientem),

2) prowadzenie ewidencji dotyczacej przypadkow zgloszenia ryzyka konfliktu interesow, 
uzyskanych od czionkow organow lub pracownikow lub tez b^d^ce skutkiem przegl^du 
zarz^dczego przekazywanych do Stanowiska ds. zgodnosci.

Zgloszone przypadki ryzyka konfliktu interesow s^ monitorowane przez Stanowisko ds. zgodnosci, 
obejmuje to testy zgodnosci (przegl^dy, kontrol? wewn^trzn^) w zakresie przestrzegania zasad 
zwi^zanego ze zgloszonymi przypadkami ryzyka konfliktu interesow. Stanowisko ds. zgodnosci * 
dokonuje rowniez, poprzez odpowiednie testy zgodnosci (przeg4dy, kontrol^ wewn^trzn^) 
monitorowania mechanizmow kontroli wewn^trznej (kontroli ryzyka). Stanowisko ds. zgodnosci 
raportuje do Zarz^du oraz Rady Nadzorczej wyniki testow zgodnosci w zakresie zgloszonych 
przypadkow ryzyka konfliktu interesow oraz testow dotycz^cych mechanizmow kontroli wewn^trznej.

I
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Maksymalny stosunek sredniego calkowitego wynagrodzenia brutto Czionkow 

Zarz^du w okresie rocznym do sredniego calkowitego wynagrodzenia brutto 

pozostalych pracownikow Banku w okresie rocznym

1. Zasady ustalania zmiennych skladnikow wynagrodzenia dla czionkow Zarz^du oraz innych osob 
zajmuj^cych stanowiska kierownicze, zgodnie z uchwal^ 258/2011 KNF znajduj^ si? w Polityce 
zmiennych skladnikow wynagradzania osob zajmuj^cych stanowiska kierownicze w Banku.

Bank ustalil w Regulaminie wynagradzania Czionkow Zarz^du maksymalny stosunek sredniego 
calkowitego wynagrodzenia brutto Czionkow Zarz^du w okresie rocznych w przedziale od 200% do 
600% sredniego calkowitego wynagrodzenia brutto pozostalych pracownikow w okresie rocznym.
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2. Informacje o sumie w^^placonych w 2021 r. wynagrodzen:

Lp Stanowiska kierownicze Stale i ztnienne skladniki Hose osob

1. Czlonkowie Zarzqdit 331 157,80 3

Lp Hose osobStanowiska pracownicze State i ztnienne skladniki

1. Wszyscy pracownicy Banka 1 236 732,15 32

Stosunek sredniego wynagrodzenia bmtto czlonkow zarzadu w okresie roeznym do sredniego 
calkowitego wynagrodzenia bmtto pozostalych pracownikow banku w okresie roeznym wynosi 286%.

6. Opis systemu kontroli wewn^trznej
W Banku funkcjonuje system kontroli wewn^trznej. ktory jest dostosowany do struktury 
organizacyjnej, wielkosci i stopnia ztozonosci dzialalnosci Banku.
Celem systemu kontroli vvewn^trznej jest zapewnienie:

1) skutecznosci i efektywnosci dzialania Banku,
2) wiarygodnosci sprawozdawczosci finansowej,
3) przestrzegania zasad zarz^dzania ryzykiem w Banku, zgodnosci dzialania Banku 

z przepisami prawa, regulacjami wewnetrznymi i standardami rynkowymi.
W ramach systemu kontroli wewn^trznej Bank wyodr^bnia m.in.:
1) funkcj? kontroli maj^ea za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmow kontrolnych 

dotyczacych w szczegolnosci zarz^dzania ryzykiem w Banku.
2) niezalezn^ komork^ audytu wewn^trznego maj^c^ za zadanie badanie i ocen$, w sposob 

niezalezny i obiektywny, adekwatnosci i skutecznosci systemu zarz^dzania ryzykiem i systemu 
kontroli wewn^trznej.

•i

\

Rada Nadzorcza sprawuje nadzor nad wprowadzeniem w Banku systemu zarz^dzania, 
tj. systemu zarzadzania ryzykiem i systemu kontroli wewnetrznej oraz ocenia jego adekwatnosc 
i skutecznosc.
Nadzor Rady Nadzorczej nad funkejonowaniem systemu kontroli wewnetrznej obejmuje m.in.:
1) akceptowanie zasad funkejonowania systemu kontroli wewnetrznej,
2) akceptowanie pianow kontroli wewnetrznej,
3) okresowe zapoznawanie sie z informaeja dotyczac^ wszystkich obszarow kontroli wewnetrznej 

i audytu wewnetrznego.
4) ocene efektow dzialan podjetych w celu usuniecia stwderdzonych nieprawidlowosci 

w funkejonowania mechanizmow kontroli wewnetrznej,
5) ocene adekwatnosci i skutecznosci funkejonowania systemu kontroli wewnetrznej.\

■

Funkcjonuj^cy w Banku system zarzadzania ryzykiem i system kontroli wewnetrznej 
s^ zorganizowane na trzech, niezaleznych i wzajemnie uzupelniajacych sie liniach obrony 
(poziomach).
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Na pierwsz^ lini$ obrony sklada sie operacyjne zarz^dzanie ryzykiem, powstatym w zwiazku 
z dzialalnosci^ prowadzon^ przez Bank. Komorki pierwszego poziomu odpowiedzialne sa m.in. 
za zapewnienie zgodnosci wykonywanych czynnosci z procedurami wewn^trznymi, a takze biez^ce 
reagowanie na stwierdzone nieprawidlowosci oraz monitorowanie mechanizmow kontrolnych.

Na drugi poziom skiada si^ zarzadzanie przez pracownikow na specjalnie powolanych do tego 
stanowiskach i komorkach organizacyjnych niezalezne od operacyjnego zarzadzania ryzykiem 
na pierwszym poziomie. Druga linia obrony odpowiedzialna jest m.in. za monitorowanie biez^ce 
przyj^tych mechanizmow kontrolnych, przeprowadzanie pionowych testow mechanizmow 
kontrolnych, ocen$ adekwatnosci i skutecznosci mechanizmow kontrolnych. matryce funkcji kontroli, 
prowadzenie rejestru nieprawidlowosci znacz^cych i krytycznych oraz raportowanie o tych 
nieprawidlowosciach.

Trzeci poziom stanowi audyt wewn^trzny realizowany przez Spoldzielczy System Ochrony SGB. 
Audyt wewn^trzny odpowiedziainy jest za badanie oraz ocen$ adekwatnosci i skutecznosci 
mechanizmow kontroli i niezaleznego monitorowania ich przestrzegania odpowiednio w ramach 
pierwszej i drugiej linii obrony, zardwno w odniesieniu do systemu zarz^dzania ryzykiem, jak 
i systemu kontroli wewnetrznej.

Celem systemu kontroli wewnetrznej Banku jest wspomaganie zarz^dzania Bankiem. realizacja 
wyznaczonych celow, w tym usprawnianie realizacji zadah Banku oraz zapewnienie bezpieczehstwa 
i stabilnego jego funkcjonowania. przyczyniaj^ce sie w szczegolnosci do zapewnienia:

1) skutecznosci i efektywnosci dzialania Banku:
2) wiarygodnosci sprawozdawczosci dnansowej;
3) przestrzegania zasad zarz^dzania ryzykiem w Banku:
4) zgodnosci dzialania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnetrznymi i standardami

rynkowymi.

W ramach systemu kontroli wewnetrznej w Banku wyodrebniona jest:

1) funkcja kontroli, na ktora skladaja sie wszystkie mechanizmy kontrolne w procesach 
funkcjonuj^cych w Banku, niezalezne monitorowanie przestrzegania tych mechanizmow 
kontrolnych oraz raportowanie w ramach funkcji kontroli;

2) Komorka do spraw zgodnosci, ktorej zadaniem jest identyfikacja, ocena, kontrola i monitorov/anie 
ryzyka braku zgodnosci dzialalnosci banku z przepisami zewnetrznymi, regulacjami 
wewnetrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportow w tym zakresie;

3) niezalezna komorka audytu wewnetrznego - komorka Spoldzielni wykonujaca zadania zwi^zane 
z przeprowadzaniem audytu w: Systemic Ochrony SGB.

Na wszystkich poziomach, w ramach systemu zarz^dzania ryzykiem i systemu kontroli wewnetrznej 
stosowane, s^ odpowiednie mechanizmy kontrolne lub niezalezne monitorowanie ich przestrzegania.

Mechanizmy kontrolne przyjete w Banku wbudowane s^ w funkcjonuj^ce procesy, czynnosci, 
w codzienn^ dzialalnosc operacyjna Banku. Proces projektowania, zatwierdzania i w'prowadzania 
w Banku mechanizmow kontrolnych jest odpowiednio udokumentowany i umozliwia przypisanie 
komorkom organizacyjnym odpowiedzialnosci za realizacje zadah w poszczegolnych etapach tego 
procesu.

W Banku zapewniona jest niezaleznosc monitorowania pionowego poprzez jednoznaczne 
wyodrebnienie linii obrony oraz poziomego poprzez rozdzielenie zadah dotycz^cych stosowania
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danego mechanizmu kontrolnego i niezaleznego monitorowania jego przestrzegania w ramach danej 
linii. Za monitorowanie odpowiednio:

1) poziome (weryfikacja biez^ca, testowanie) w ramach danej linii odpowiedzialni wyznaczeni 
pracownicy, w tym kierownicy jednostek/komorek organizacyjnych;

2) pionowe pierwszej linii obrony przez drug^ lini^ obrony - odpowiada Komorka kontroli 
wewn^trznej/ds. testowania pionowego/poziomego oraz Komorka do spraw zgodnosci.

Monitorowanie przestrzegania mechanizmow kontrolnych obejmuje weryfikacja biez^c^ i testowanie 
w ramach monitorowania pionowego i poziomego z uwzgl^dnieniem:

a) celow systemu kontroli wewn^trznej;
b) zlozonosci procesow, w tym zwlaszcza procesow istotnych;
c) liczby. rodzaju i stopnia zlozonosci mechanizmow kontrolnych;
d) ryzyka zaistnienia nieprawidlowosci;
e) zasobow poszczegolnych linii obrony, w tym kwalifikacji, doswiadczenia i umiej^tnosci 

pracownikow tych linii;
f) zasady proporcjonalnosci.

Podstawowym narz^dziem do operacyjnego zarz^dzania systemem kontroli w Banku jest matryca 
funkcji kontroli, w ktorej powi^zano cele ogolne systemu kontroli wewn^trznej i wyodr^bnione 
w ich ramach cele szczegolowe z procesami istotnymi wraz z wpisanymi w te procesy kluczowymi 
mechanizmami kontrolnymi i niezaleznym monitorowaniem tych mechanizmow.

Bank okreslil kategorie nieprawidlowosci wykrytych przez system kontroli wewn^trznej, bior^c 
pod uwag? ich negatywny wplyw na zapewnienie osi^gania okreslonych celow systemu kontroli 
wew'n^trznej. Nadanie odpowiedniej kategorii nieprawidlowosci stwierdzonej. w ramach niezaleznego 
monitorowania, polega na oszacowaniu poziomu ryzyka zwi^zanego z t^ nieprawidlowosci^. W Banku 
prowadzony jest rejestr wszystkich nieprawidlowosci znacz^cych i krytycznych. Wykryte w ramach 
pierwszej linii obrony nieprawidlowosci znacz^ce lub krytyczne, s^ niezwlocznie raportowane 
do komorki organizacyjnej drugiej linii obrony, odpowiedzialnej za niezalezne monitorowanie 
procesu, w ramach ktorego zaistniala dana nieprawidlowosc znacz^ca lub krytyczna, a w przypadku 
nieprawidlowosci krytycznych rowniez do Zarz£jdu Banku oraz Komorki audytu wewn^trznego. 
Stwierdzone w ramach drugiej linii obrony nieprawidlowosci znaczace lub krytyczne, s^ niezwlocznie 
raportowane do Zarz^du Banku i Rady Nadzorczej, a w przypadku nieprawidlowosci krytycznych 
rowniez do Komorki audytu wewn^trznego.

Zarz^d i Rada Nadzorcza otrzymuje w okresach kwartalnych informacje o wynikach testowania 
pionowego i poziomego przestrzegania kluczowych mechanizmow' kontrolnych z uwzgl^dnieniem 
m.in. zestawienia wykrytych nieprawidlowosci znacz^cych i krytycznych oraz informacji dotycz^cych 
efektow dzialah podjptych w celu usuni^cia tych nieprawidlowosci.

Zgodnie z Umow^ Systemu Ochrony komorka audytu wewn^trznego przygotowuje syntetyczn^ 
informacje o najistotniejszych nieprawidlowosciach, stwierdzanych w trakcie audytow wewnetrznych 
i w okresach polrocznych przekazuje do Banku. Bank wykorzystuje ww. informacje w celu poprawy 
jakosci wykonywanych uslug i obnizenia poziomu ryzyka prowadzonej dzialalnosci.

Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny adekwatnosci i skutecznosci systemu kontroli 
wewnetrznej, w tym funkcji kontroli, Komorki do spraw zgodnosci oraz wynikow audytu 
przeprowadzonego przez Komorke audytu wewnetrznego. Dokonujqc oceny, Rada Nadzorcza bierze
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pod uwag$ informacje przekazane przez Zarz^d o sposobie wypelniania zadan przez pracownikow 
Banku w ramach funkcji kontroli oraz Komorki do spraw zgodnosci ze szczegolnym uwzgl^dnieniem:

1) adekwatnosci i skutecznosci systemu kontroli wewn^trznej w zapewnieniu osiagania kazdego 
z celow systemu kontroli wewn^trznej;

2) skali i charakterze nieprawidlowosci znacz^cych i krytycznych oraz najwazniejszych dzialan 
zmierzaj^cych do usuni^cia tych nieprawidlowosci, w tym o podj^tych srodkach naprawczych 
i dyscyplinuj^cych,

3) zapewnienia niezaleznosci Komorce do spraw zgodnosci,
4) zapewnienia srodkow finansowych niezb^dnych do skutecznego wykonywania przez 

pracownikow Komorki do spraw zgodnosci, systematycznego podnoszenia kwalifikacji oraz 
zdobywania doswiadczenia i umiej^tnosci przez pracownikow tej komorki.

7. Informacje o spetnianiu przez Czlonkow Rady Nadzorczej i Zarz^du 

wymogow okreslonych w art. 22aa Ustawy Prawo bankowe

Zasady oceny odpowiedniosci czlonkow Zarz^du i Rady Nadzorczej Banku, zawieraj^ce polityk^ 
rekrutacji dotycz^c^ wyboru czlonkow organu zarz^dzaj^cego oraz rzeczywistego stanu ich wiedzy, 
umiej^tnosci i wiedzy specjalistycznej oraz strategic w zakresie zroznicowania w odniesieniu 
do wyboru czlonkow organu zarzadzajacego, zostaly okreslone w „Polityce oceny odpowiedniosci 
kandydatow na czlonkow Rady Nadzorczej, czlonkow Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej 
w Banku Spoldzielczym w Opocznie" oraz w Polityce oceny odpowiedniosci kandydatow 
na czlonkow Zarz^du, czlonkow Zarz^du oraz Zarz^du w Banku Spoldzielczym w Opocznie.

Polityka oceny odpowiedniosci przyczynia si$ do skutecznego zarz^dzania Bankiem poprzez 
zapewnienie, iz wszyscy czlonkowie Zarz^du b^d^ cechowali si^ nieposzlakowan^ opini^ oraz 
uczciwosci^ i etycznoscia oraz niezaleznosci^ os^du, bez wzgl^du na rozmiar, organizacj^ wewn^trzn^ 
oraz charakter, zakres i zlozonosc prowadzonej dzialalnosci, jak rowniez zadania i obowiazki 
wypelniane na okreslonym stanowisku.

Indywidualna i zbiorowa ocena odpowiedniosci
1. Ocena odpowiedniosci obejmuje proces weryfikacji reputacji, uczciwosci, etycznosci, wiedzy, 

umiej^tnosci i doswiadczenia kandydatow na czlonkow Rady Nadzorczej oraz czlonkow Rady 
Nadzorczej, a takze biez^ce ich monitorowanie, w celu rozpoznania sytuacji, w ktorych nalezy 
dokonac ponownej oceny (ocena wtoma), niezaleznie od oceny dokonanej przez KNF dla celow 
nadzorczych.

2. Przy dokonywaniu indywidualnej oceny kandydata na czlonka Rady Nadzorczej uwzgl^dnia sie 
cechy i kompetencje istotne z punktu widzenia zapewnienia prawidlowosci i realizacji zadan przez 
Rade Nadzorcz^, jak rowniez adekwatnosc jego wiedzy, umiej^tnosci i doswiadczenia. 
do pelnionych przez niego funkcji oraz r^kojmie nalezytego wykonywania tych funkcji.

3. Ocena indywidualna obejmuje ustalenie, czy osoba oceniana posiada kwalifikacje niezb^dne 
do sprawowania funkcji nadzorczych (wiedza, umiejetnosci, doswiadczenie) oraz ustalenie, 
czy zaistniale fakty i okolicznosci maj^ wplyw na reputacji Banku.

4. Ocena indywidualna dokonywana jest jako ocena pierwotna - przy wyborze do Rady Nadzorczej 
oraz jako ocena wtoma - w trakcie kadencji Rady Nadzorczej.

5. Zebranie Przedstawicieli dokonuje oceny odpowiedniosci podejmuj^c uchwal^ wraz 
z uzasadnieniem, wskazuj^cym na dokonan^ ocen$, z podaniem informacji, ktore z wymogow 
okreslonych w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe zostaly uznane za spelnione oraz jakie 
okolicznosci, w szczegolnosci dotycz^ce Banku, osoby, ktorej dotyczy informacja, lub
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obsadzanego stanowiska w Komitecie Audytu i przyporz^dkowanych do niego kompetencji, 
zostaly wzi^te pod uwag?.

6. Ocena odpowiedniosci moze bye:
1) pozyty wna,
2) pozyty wna z zaleceniem podj^cia srodkow zaradezyeh lub naprawezyeh,
3) negatywna.

Celem zbiorowej oceny odpowiedniosci jest zapewnienie by organ zarz^dzaj^cy (Zarz^d) jako ealose 
posiadai przez caly czas odpowiedni poziom wiedzy, umiej^tnosci i doswiadezenia umozliwiaj^cy 
zrozumienie dziaian podejmowanych przez Bank, w tym istotnych ryzyk,
Dokonuj^c pozytywnej oceny odpowiedniosci, z zaleceniem podj^cia srodkow zaradezyeh 
lub naprawezyeh Zebranie Przedstawicieli wskazuje, jakie srodki naprawcze winny zostac podj^te 
oraz termin ich realizaeji. Odpowiednie srodki naprawcze mog^ obejmowac w szczegolnosci: podj^cie 
ewentualnych srodkow w celu zminimalizowania konfliktu interesow; organizacj^ szkolenia dla 
pojedynezyeh czlonkow; lub organizacj^ szkolenia dla Rady Nadzorczej jako caiosci, aby zapewnic 
odpowiedniosc indywidualn^ i zbiorow£} Rady Nadzorczej. Zarz^d Banku informuje w terminie 14 dni 
Komisj? Nadzoru Finansowego o powolaniu lub odwolaniu Czlonkow Rady oraz o ocenie 
ich odpowiedniosci.
Rada Nadzorcza, dokonuj^c wyboru czlonkow Zarz^du, wybiera wyl^cznie wykwalifikowane 
i doswiadezone osoby oraz zapewnia odpowiednie planowanie sukcesji w Zarz^dzie zgodne 
z wszystkimi wymogami prawnymi dotycz^cymi skladu, wyznaczania lub sukcesji Zarz^du, zgodnie 
z zasadami przewidzianymi w Polityce kadrowej Banku. Dokonujcjc oceny odpowiedniosci 
okreslonego czlonka Zarz^du. Rada Nadzorcza obligatoryjnie ocenia rowniez odpowiedniosc Zarz^du 
jako calosci, ze szczegolnym uwzgl^dnieniem rodzaju wiedzy, umiej^tnosci i doswiadezenia 
wnoszonych przez t<^ osob^ do Zarz^du jako calosci, a maj^cych wplyw na jego odpowiedniosc.

s
Rada Nadzorcza przeprowadza pierwotn^ ocen^ odpowiedniosci indywidualnej przed wyznaczeniem 
czlonka Zarz^du celem zapewnienia wlasciwej liezby czlonkow oraz odpowiedniego skladu Zarz^du 
Rada Nadzorcza informuje KNF o wynikach oceny odpowiedniosci czlonkow Zarz^du i Zarz^du 
w przypadkach i w trybie okreslonym przepisami prawa pow'szechnie obowi^zuj^cego. Na wniosek 
KNF Rada Nadzorcza zobowi^zana jest przekazac dodatkowe informaeje konieezne do oceny 
odpowiedniosci indywidualnej i zbiorowej czlonkow Zarz^du. W przypadku ponownego wyznaczania 
czlonka Zarz^du informaeje te b^d^ ograniezone do stosownych zmian. W przypadku banku 
spoldzielczego b^dacego uezestnikiem systemu ochrony, informaeje te powinny zostac przekazane 
takze do Spoldzielczego Systemu Ochrony SGB.

l
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8. Oswiadczenie Zarz^du Banku Spotdzielczego w Opocznie

Zarz^d Banku Spoldzielczego w Opocznie:

1) oswiadcza, ze wedhig jego najlepszej wiedzy, niniejszy Raport zostal przygotowany zgodnie 
ze sformalizowanymi procedurami obowi^zuj^cymi w Banku, sluz^cymi zapewnieniu 
zgodnosci zwymogami dotycz^cymi ujawniania informacji wynikaj^cymi z cz^sci osmej 
Rozporz^dzenia CRR

2) oswiadcza, ze wedhig jego najlepszej wiedzy, adekwatnosc przyj^tych w Banku rozwi^zah 
w zakresie zarz^dzania ryzykiem daje pewnosc, ze funkcjonuj^cy w Banku system zarz^dzania 
ryzykiem jest odpowiedni z punktu widzenia profilu ryzyka i strategii Banku

3) zatwierdza niniejszy Raport, zawieraj^cy kluczowe wskazniki i dane liczbowe zapewniaj^ce 
zewn^trznym zainteresowanym stronom caiosciowy obraz procesu zarz^dzania ryzykiem 
przez Bank, w tym interakcji mi^dzy profilem ryzyka Banku a tolerancj^ na ryzyko

Podpisy wszystkich Czlonkow Zarzadu Banku Spoldzielczego w Opocznie

STANOWISKO PODPI:

Jv
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