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Ujawnienie informacji
dotycz4cych adekwatnoSci kapitalowej oraz innych informacji

Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Sp6ldzielczego
z siedzib4 w pyrzycach

podlegaj4cych oglaszaniu wedtug stanu na

Pyrzyce, lipiec 2022 r.

3l grudnia2L2l r.

Wprowadzenie
Raport ,,Ujawnienie informacji dotycz4cych adekwatnosci kapitalowej oraz innych informacji
Pyrzycko-stargardzkiego Banku Sp6ldzielczego z siedzib4 w Pyrzycach podlegajqcych oglaszaniu
wedlug stanu na 31 grudnia 2021 r.", zwany dalej ,,Raportem", zostal przygotowany zgodnie
zkozporz4dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 57512013 z 26 czerwca 2013 roku
w sprawie wymog6w ostroznosciowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. zwanym
dalej ,,Rozporzqdzeniem cRR" oraz Rozporz4dzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (uE)
20191876 z dnia 20 map 2019 roku zmieniajqcym Rozporz4dzenie cRR, z uwzglgdnieniem akt6w
wykonawczych do Rozporz4dzenia cRR. a takze Rekomendacji wydanych przez Komisjg Nadzoru

i

Finansowego, zwan4 dalej ,,KNF".
Wymogi dotycz4ce ujawniania informacji na mocy Cz95ci Osmej Rozporz4dzenia CRR okreSlone
zostaly w art.431 455 Rozporz4dzenia CRR. Bank bqd4c ma14 i niezloaon4 instytucjq nienotowan4
ujawnia w niniejszym Raporcie, zgodnie z odstqpstwem wynikajqcym z art. 433b ust. 2 Rozpotz4dzenia
cRR, informacje dotycz4ce najwamiejszych wska2nik6w. o kt6rych mowa \^t art.447 Rozporz4dzenia
CRR. Ustalaj4c zakres informacji podlegajqcych ujawnieniu Bank nie skorzystal z mo2liwoSci

-

pominiEcia informacji nieistotnych, TlLsffzezonych

lub poufnych,

o

kt6rej mowa w art' 432

Rozporz4dzenia CRR.
W celu spelnienia powyzszego wymogu Bank stosuje jednotite formaty ujawnieri okreSlone
w Rozporz4dzeniu Wykonawczym Komisji (EU) 20211637 z.dnia 15 marca 2021 roku ustanawiaj4cym
wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do publicmego ujawniania przez instytucje

informacji, o kt6rych mowa w czgsci 6smej tytuly II i III rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 575l2}13,oraz uchylajEcym rozporzqdzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 142312013,
rczporz4dzenie delegowane Komisji (UE) 201511555, rozporz4dzenie wykonawcze Komisji (UE)
20161200 i rozporz4dzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2295, zwanym dalej ,,Rozporz4dzeniem
2021/637".

z

,,Zasadami polityki informacyjnej PyrzyckoStargardzkiego Banku Sp6ldzielczego z siedzibq w Pyrzycach". zatwierdzonymi przez Zarz4d Banktt
i Radg Nadzorcz4 Banku.
Niniejszy Raport byl przedmiotem wewngtrznej weryfikacji przeprowadzonej przez Stanowisko

Raport zostal przygotowany zgodnie

ds. zgodnoSci.

Informacje zawarte w Raporcie zostaly przygotowane na podstawie danych obejmuj4cych
okres 12 miesigcy, zakofczony 31 grudnia 2021 roku, zgodnie z przepisami obowi4zuj4cymi na
31 grudnia 2021 r.

Niniejszy Raport podlega publikacji na stronie intemetowej Banku: httns://wvu'.psbspyra'ce pl
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I. Og6lne informacje

o Banku

Zgodnie z art. 19 Rozporz4d zenia 20211637 Bank informuje,2e:
1) pelna nazwa Banku to: pyrzycko-S targardzki Bank
Sp6ldzielczy
2) kod LEI Banku to: 2594001e2RRC1E9DSW53
3) o ile nie zaznaczono inaczej, ilosciowe dane pienig,ne
ujawnione
prezentowane s4 w PLN z dokradnosci4 do dw6ch miejsc po przecinku,

w

niniejszym Raporcie

a dane ilosciowe uiawniane
w formie odsetka wyrazone zostaty zgodnie zjednostk4. z zastosowaniem
minimalnej dokladnoSci
odpowiadajqcej czwartemu miejscu po przecinku

4) Bank stosuje Polskie Standardy Rachunkowo5ci
5) Bank nie posiada jednosrek zareinych nie podlega

i

konsolidacji dla cer6w ksiggowych ani
konsolidacji osftoznosciowej - maiqc powzsze na uwadze dane zawarte
w niniejszyt Raporcie
sporzEdzone s4 na podstawie danych jednos&owych

Pyrzycko-Stargardzki Bank Sp6ldzielczy z siedzibq w pyrzycach przy
ur. Maja 20.74-200
Pyrzyce zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze S4dowym
-S4d Rejonowy Szczecin Centrum
w Szczecinie, XIII wydziar Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego,
pod numerem 000056364.
Bankowi nadano numer statystycmy REGON ooo5o792g or, numer
identyfikacji podatkowei (NIp):
853 000 27 26.

I

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Bank dziala w oparciu o przepisy prawa- spo.rod ktorych do najua,niejszych
zariczai4 sig:
Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu bank6w sp6ldzielczych,
ich zrzeszaniu sig
i bankach zrzeszaj4cy ch,
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997
prawo bankowe,
Ustawa z dnia 16 wrzesnia 19g2
prawo sp6ldzielcze,

r.
r.

Ustawa z dnia 29 wrze{nia 1994 r. o rachunkowoSci.
Ustawa z dnia 10 czerwca2}l6 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
systemie gwarantowania
depozyt6w oraz przymusowej restrukturyzacj i.
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostro2noSciowym
nad systemem linansowym
i zaruEdzanitkryzysowym w systemie finansowym,
Rozporz4dzenie Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) m 57512013 z dnia 26 czerwca 2073 r.
w sprawie wymog6w ostro,nosciowych dla instytucji kredytowych i
firm inwestycyjnych,
zmieniai4cego rczporzldzenie (uE) nr 64g12012 (cRR) z p6lniejszymi
zmianami,
z uwzglgdnieniem akt6w wykonawczych do Rozporz4dzenia
cRR, a tak2e Rekomendacji
wydanych przez Komisjg Nadzoru Finansowego,
8) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36ruE z dnia 26 czerwca2013 r. w sprawie
warunk6w dopuszczenia instytucji kredytowych do dzialalnodci oraz nadzoru
ostro2noSciowego
nad instytucjami kedytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniai4ca dyrektywg
2002/g7 rw}
i uchylaj4cej dyrektywy 2OO6/49/WE oraz 20O6l49tWE (CRD IV).
9) Uchwaly Komisji Nadzoru Finansowego,
1 0) Rekomendacje Komisji Nadzoru
Finansowego,
1l) Zasady Ladu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.
Zgodnie ze Statutem Pyrz,vcko-stargardzki Bank Sp6ldzielczy z siedzib4 w pyrzycach
prowadzi
dzialalno(i na terenie wojew6dzwa zachodniopomorskiego, obejmui4c swoimi
usiugami 4 powiaty:
pyrzycki, gryfiriski, policki i stargardzki.
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prowadzi dzialalno(6 w ramach
Pyrzycko-stargardzki Bank Sp6ldzielczy z siedzrb4w Pyrzycach
wymienionych plac6wkach:
learro#t o.ganizacyjnych zlokalizowanych w nizej
1) Centrala Banku w Pyrzycach, ul. 1 Maja 20'
Oddzial w PyrzYcach, ul. 1 Maja 20,
3) Oddzial w Bielicach, ul. Jana Pawla II 34 D,

2)

4) Oddzial w Dolicach, ul. Wiejska 3,
5) Oddzial w Gryfinie, ul. NiepodlegioSci 24,
6) Oddzial w Policach, ul. 26 Kwietnia 5,
7) Oddzial w Stargardzie, ul. Czamieckiego 23 G,
8) Oddzial w Wamicach, Wamice 59 C,
9) Filia w Baniach, ul. Targowa 22,

10) Filia w Widuchowej, ul. Grunwaldzka 1 1,
ul' Pomorska 72,
1 1) Punkt Obslugi Klienta w Suchaniu,
12) Punkt Obslugi Klienta w Trzebieiry, ul' Wkrzanska 2,
13) Punkt Kasowy w Kozielicach, Kozielice 73'
elektronicznych kanal6w
Dzialalnosi operacyjna prowadzona jest r6wnie2 za posrednictwem
dostgpu.

prowadzi dzialalnos6 zgodnie
Pyrzycko-Stargardzki Bank Sp6ldzielczy z siedzib4w Pyrzycach
oferowania produkt6w bankowych,
z mo2liwosciami wewngtrmymi i wymogami rynku w zakesie
Bankiem Zrzeszaj4cym' Bark
kt6re moze Swiadczy6 samodzielnie, a Lakirc w ramach wsp6lpracy z
produkt6w i uslug:
oferuje swoim klientom zdywersyfikowan4 i uniwersaln4 gamq

1)produktydlaklient6windywidualnych:rachunkiRoR,rachunkioszczqdnoSciowe'instrumenty
plu,ri"r. (karty platnicze, BLIK, platnoSci przy pomocy portfeli mobilnych)' bankowo66
elektroniczna (intemetowa i mobilna), lokaty, kredyty, ubezpieczenia'
pomocnicze, instrumenty
2) produkty d1a klient6w instytucjonalnych: rachunki bieZ4ce, rachunki
i mobilna), lokaty, kredyty,
platnicze (karty platnicze, BLIK), bankowo56 elektroniczna (intemetowa
ubezpieczenia, gwarancj e,
rachunki pomocnicze, karty
3) produkty dla jednostek samorz4d6w terytorialnych: rachunki bieZqce,
platrricze, bankowoSi elektronicma, lokaty, kredyty'

PonadtoBankprzeprowadzazagraniczneoperacjegot6wkowewsystemieWestemUnionoraz
prowadzenie rachunk6w
oferuje swoim klientom obsiugg dewizow4, w ramach kt6rej zapewnia
w walucie obcej takiej jak EUR.
i wraz z pozostatymi
Bank jest zxzeszony z SGB-Bankiem S'A z siedzibq w Poznaniu
oraz identyfikowan4 na
zrzeszonymi bankami sp6ldzielczymi tworzy bezpieczn4, mocn4 kapitalowo
od 23 listopada 2015 t. Bank jest Ilczestnikiem
rynku bankowym Sp6ldzielcz4 Grupg Bankow4.
ptynnoSci i wyplacalnosci'
Systemu ochrony SGB, kt6rego gl6wnym celem jest zapewnienie
pomocowych
Z uczestnictwa w Systemie wynikaj4 korzySci - migdzy innymi dostqp do Srodk6w
kt6rych naleZy m.in.
w sytuacjach zagrolenia p}ynnoSci lub wyplacalnoSci, oraz obowiazki, do
sig dzialaniom prewencyjnym
stosowanie systemu limit6w ustalonych w Systemie oraz poddawanie
podejmowanym przez jednostkg zaruqdzai4cE Systemem'
Bank nie dziala w holdingu nie zawarl umowy, o kt6rej mowa

i

w art' 141t ust'

1 prawa

bankowego.
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II.

Tabela EU

KMI - Najwa2niejsze wskaZniki
a

Dostgpne fundusze
I

Kapital podstawo\\v

1

Kapitat Tier I

l

Laczn] kapital

wlr.n"
licr

31.t2.2021

lkrro-

I

31.12.2020

37 59r.68

21 077.02

37 59r.68

24 017 .02

37 591.68

24 071.02

246 799.79

153 759.57

Kwoty ekspozycji wszonych ryzykiem
.1

L4czna kwota ekspozycji na ryzyko

wspotczynniki kapitalowe (jako odsetek kwotv ekspozycji waion€i ryzykiem)
5

Wsp6lczynnik kapitalu podstawowego ,fier I (yo)

6

Wsp6lczynnik kapitalu Tier I (%)

7

EU-7b
EU-7c
r.tu-7d

15.660,.i,

5.23yo

I5.66%

t

I-4czny wsp6lcz.vnnik kapitalow! (%)

t5"23yo

uuua'howe wymogr w zr(resre runduszy wrrsnych w ceru uwzgrgdnieni,
ryzyka inrego
(jako ods.tek kwoty ekspozycji wsiorej ryzykiem)
EtJ-7a

15.23%

t.
uuuartruwE wlrrugr w zaKreste
rlnouszy wtasnych w celu uwzglgdnienia
ryzyka innego
ni2 D zyko nadmiemei dzwisni touo)

5.66%

el diwigni

0

0

0

0

0

0

8.00%

8.000/0

w tym: obejmujqce kapital podstawowy Tier I (punkr) procentowe)
w tym: obeJmuj4ce kapital Tier I (punkry procento\\,e)
Lqczne wymogr w zakresie llnduszy wlasnych SREp (%)

r

niz[ryko,radmE

wymog pot{czonego bufora i lqczne $}mogi kapitalowe
fiako odsetek kwoty ekspozycji waionej ryzykien4
8

EU-8a
9
Et.r-9a

l0

tJulor zabezpieczaj4cy (7o)

Dtlot

laDczptcc:za)4cy wynlKajqcy z ryzyka makroostroznosciowego Iub
ryzyka
s]stemowego zidentyfi kowanego na poziomie Daist$,a czlonkou,skieso rol^\

2,50Vo I

z.soy.

2-50yo

2.50o/"

10.50%

t0.50%

5pecytrczny dla instytucji bufor antvcykliczny (%)

Bufor ryzyka systemowego (oZ)
uulor gtobatnych inst)tucji o znaczeniu systemowym (%)

FIU-l0a Butor lnnych instytucji o znaczeniu systemouym (yo)

tl
t2

1z1z-

wym6g polqczonego buro.u

EU-l1a L4czne wymogi kapituto*"

Kapital podstawowy Tier I dostgpny po
fundusz, wlasnych SREP (%)

sp@

7.230/0

wskainik diwigni
l3

Miara eksporycji catkowitej

l4

Wskaznik dzwigni (%)

359 t06.96

276 876-78

t0.47%

8.700/o

0

0

0

0

Dodrtkowe wymogi w zakresie furduszy wla.ny"t

EU-

l4a

EU-t4b
EU-

%

uuudr^uwE wyrxotr w zaKresle tunouszy wtasnych w cclu uwzglgdnicnia
ryzyka
nadmiemej diwigni finansowej (7o)
W tym: obejmujqce kapital podstawowy Tier I (punklv procentowe)

l4c L4czne wymogi w zakresie wskaZnika dZwigni SREP (%)
3.00%
0
Bufor wskainika diwigni i lqczny wym6g w zrkresie wskainika diwigni (jeko odsetel
miary ekspozvcii c,rlkowitei)

EU-I4d

Wymdg w zakresie bufora wskaznika dZwigni (%)

0

0

EU-l4e

L4czny wymdg w zakresie wskaznika dZwigni (%)

3.00o/o

0

wskainik pokrJcia r|}plyw6w netto
l5

Aktywa plynne wysokiej jakoSci (HeLA) ogolem (wartoji wazona _ Srednia)
EU-l6a Wypll wy Srodk6rv pienigznych Calkowita wartosi wrona

EU-t6b Wplywy Srodk6w pienig2nych - Calkowita wartoji wazona

28 3'18 472.75

22 301142-69

9 413 82 t.80

7 469 936-35

1 869 725.23

t

120 492-65

5lStrona

Wyplywy Srodk6u pieniqznych netto ogdlem (wartosi skorygowana)
Wskaznik pokrycia wyptyrrdw nefto (%)

11

Wskainik stabilnego

fi

0\2119-29

318.06%

321.59%

nansowania netto

lli

Dostgpne stabilnc

t9

Wymagane stabilne finansouanie og6lem

32 r 94 483_41

20

Wskaznik stabilnego finansowania netto (70)

173.84%

fi

'7

8 824 308.1I

55 966 396.32

nansowanie og6lcm

Komentarz:
I

) Dane, kt6re nie

s4

prezentowane w tabeli wg stanu na

3

1

.12.2020 r. nie byly przez Bank raportowane

z uwagi na brak takiego wymogu.
2) W wierszach 1-3 zaprezentowano poziom funduszy wlasnych oraz jego podstawowe skladniki. Bank
posiada fundusze wlasne, kt6rych 100% stanowi kapital podstawowy Tier L W tabeli poni2ej
przedstawiono skladniki kapitalu podstawowego Tier I wg stanu na 31 .1,2.2020 r. i 31.12.2O21 r.
I1.12.2021

Fundrsze wlasne og6lem

31.t2.2020

37 591,68

24 017,02

I.

Kapital Tier I

37 591,68

21077.02

I

Kapital podstawowy Tier I

37 591,68

21077,02

a)

Fundusz udzialowy

Opis pozycji

943,00 Tworzony z wplat udzial6w czlonkowskich

r 494.00

W sklad wchodz4:
b)

Inne calkowite dochody

c)

Kapital rezerwowy

d)

Fundusz ogcilnego r; z1ka

e)

(,

inne wartosci
niematerialne i prawne

34,114.38

I 700.00
16.70

2r

534,02

I 600.00

l) fundusz z aktualizacji wyceny maj4tku
trwalego,
2) kapital z aktualizacji instrument6w dluznych
lub kapitalowl ch zaku alitikowan) ch do
Dortfela "dosteDne do sprzedajzy"
Tworzony z podzialu zysku netto oraz
woisoweeo czlonk6w Banku
'I

worzony z podzialu zysku netto

Posiadane przez Bank wartosci niematerialne i
prau ne u'u'anosci hilanso*ej. pomniejszajq
funduszc wlasne Banku

Dodatkowy kapital
oodstawowv (ATl )

II. Kapital Tier Il
Bank za zgod4 KNF, do funduszy wlasnych zalicza udzia$ oplacone do 28.06.2013 r. Na koniec
grudnia 2021 roku nastqpil wzrost funduszu udzialowego, z uwagi na pol4czenie z Bankiem
Sp6idzielczym w Gryfinie. Kolejnq pozycj4 kapitalu podstawowego Tier Ijest kapital rezerwowy, kt6ry
wzr6sl w 2021 roku o 12 880,36 Ws. zl z tytulu podzialu zyskt za 2020 r. Pozycl4 pomniejszaj4cq
kapital Tier I s4 wartosci niematerialne i prawne w warto6ci netto.

3) W wierszu 4 zoslala zaprezentowana lQczna kwota ekspozycji na ryzyko, w sklad kt6rej wchodz4:
a) kwota ekspozycji na ryzyko kredytowe, r6wna sumie kwot ekspozycji wazonych ryzykiem,
wznaczarla wg metody standardowej.
podstaw4 do wyznaczenia kwot ekspozycji wa2onych ryzykiem sa aktywa oraz pozycie
pozabilansowe. W wartosci aktyw6w uwzglgdniane sq korekty wartoSci, rezerwy celowe i odpisy
aktualizujqce.
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Lp.

Wyszcze96lnienie

I

Ekspozycje wobec rzqd6w i bank6\a centmlnych

)

Ekspozycje wobec samorz4d6w terytorialnych i wladz lokalnych

3.

Ekspozycjc wobec sektora publicznego

1.

Ekspozycje wobec instytucj i

5.

Eksporycje wobec przedsigbiorstw

6.

Ekspozvcje detaliczne

1.

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomojciach

8.

Star na dziei

Stan na dzieri

31.12.2021r.

3t.12.2020 r.

3 249-91

t5.66

39.

1.23
903.73

643.22

146 317 -26

93 490.5r

8 091.90

6 971.03

41 306.00

t9 901.73

Ekspozycje- kt6rych dotycry niewykonanie zobowi4zania

7 035.88

7 u1.52

9.

Ekspozycje zwi4zane ze szczeg6lnym ryzykiem

3 065.36

2 2t t -07

10.

Ekspozycje kapitalowe

2170,57

I

lt

Inne ekspozycje

5 466.3 |

3 653.91

217 686.87

135 482.57

RA.ZEM

454.1'7

b) kwota ekspozycji na ryzyko walutowe, kt6ra jest r6wna wymogowi w zakresie funduszy
wlasnych dla ryzyka walutowego pomno2onemu przez 12,5, z czego wym6g kapitalowy
w zakresie funduszy wlasnych dla ryzyka walutowego oblicza sig jako 8o/o pozycji walutowej
calkowitej, jesli przekracza ona 2% funduszy wlasnych Banku. Na dzieh 31 grudnia 2021 r.
pozycja walutowa wynosila 0.43% funduszy wlasnych Banku. st4d l4cma kwota ekspozycji na
ryzyko walutowe wynosi 0.

c) kwota ekspozycji na ryzyko operacyjne, kt6ra jest r6wna wymogowi w zakesie funduszy
wlasnych dla ryzyka operacyjnego pomno2onego przez 12,5. Wym6g w zakresie funduszy
wlasnych z tytulu ryzyka operacyjnego jest r6wny l5% dredniej z trzech lat dla odpowiedniego
wyniku.
Wyszczegrilnienie

20t9

2020

2071

794.t7

l2 957.85

l2

r35.08

Koszty z tytulu odsetek

2 623.31

I 860.86

I

6.50

Przychody z lvtulu prowizji

3 016.52

2 864.83

3 063.76

r98.25

219.69

255-7 4

25.93

214.63

86t.,17

622-39

r 298.36

l6 850.60

l,l 390.15

l5 319.s9

Przychody z tvtulu odsetek

15

Koszty z tytutu prowizji
Przychody z udzialdw lub akcji. pozostalych papier6\r' wartojciowych (...

)

Wynik operacji finansowych (+/.)
Wynik z pozycji wymiany (+/-)
Pozostale

pr4,chodl

opcracy, jne

Wlnik
Regulacyjny wym69 kapitalowy na ryzyko ope.acyjne
Kwota ekspozycji ns ryryko operacyjne

4) Wskamik dZwigni finansowej

1323.72

t6 546.50

t

162,16

2 i29.03

la 277.00

29 112,90

liczony jako wyrazony w procentach udzial miary kapitalu Tier I
w mierze ekspozycji calkowitej. W sklad miary ekspozycji calkowitej wchodz4:
a) aktywa w wartodci. jak dla potrzeb ustalenia wartoSci ekspozycji w ramach wyznaczanial4cznej
kwoty ekspozycji na ryzyko kedytowe. z wyl4czeniem aktyw6w. kt6re zostaly ujgte
w pomniejszeniach kapitalu podstawowego Tier I oraz ekspozycji wobec Banku Zrzeszaj4cego.
kt6rym przypisano wagE ryzyka wynosz4c4 Oyo zgodnie z art. I I 3 ust. 7 CRR.
b) pozycje pozabilansowe ujmowane w wartoSci nominalnej z uwzglgdnieni em wsp6lczynnik6w
konwersj i.

-
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5) Wiersze od nr i5 do 20 prezentuj4 dane zagregowanego wska2nika LCR i NSFR.
Na mocy decyzji KNF Bank Sp6ldzielczy zoslal zwolniony z obowi4zku spelniania na zasadzie
indywidualnej normy wska/nika LCR i wska2nika NSFR. Jednoczesnie SGB-Bank S.A. na mocy tych
samych decyzji zobowi4zany zostal do wypelnienia norm LCR i NSFR na podstawie skonsolidowanej
sytuacji wszystkich bank6w bgd4cych uczestnikami Sp6ldzielczego Systemu ochrony SGB.

III. Ujawnienia

informacji
z Rekomendacjq M KNF

dotycz4ce ryzyka operacyjnego

zgodnie

zdarzenia ryzyka operacyjnego, kt6re obejmowaly
straty operacyjne, zaprezentowane w poni2szej tabeli, na l4cm4 kwotq 87,93 tys. ztr brutto i69,45|ys. zl

W 2021 roku w Banku zostaly ujawnione

netto.

Najistotniejsze zdarzeria operacyjne zostaly ujawnione w kategorii: zakl6cenia dzialalnoSci
gospodarczej i awarie systemu i dotyczyty koszt6w napraw awarii, kt6re nie byty zagro2eniem d1a
ci4gloSci iwiadczenia uslug przez Bark.
202t ROK

KATEGORIE ZDARZEN
Kategoria szczeg6lowa

I(ategoria 096lna

Straty

brutto*

Straty
netto**

Dzialania nieuprawnione
Oszustwo wewnqtrzne

Kradzie2 ioszustwo
Kradziez i oszust$o

Oszustwo zewnQtrznc

Bezpieczeistwo system6\\
Stosunki pracownicze

Zasady dotycz4ce zalrudnienia oraz

Bezpieczeistwo Srodowiska pracy

bezpieczeistwo w miejscu pracy

Podzialy i dyskryminacja

Klienci, produkty i normy prowadzenia
dzialalnoici

Obsluga klient6w, u.iarvnianie informac.ii o
klientach. zobowiazania wzglgdem Klient6q
Niewlasciwe praktyki biznesowe
lub rvnko\r.e
Wady produkt6w

Klasylikacja Klienta i ekspozycje
Uslugidoradcze
Szkody rv rzeczou'ych akty\\ ach

Klgski zywiolowe i inne zdarzenia

trwalvch
Zakl6cenia dzialalno5ci gospodarczej i
awarie systemu

System)

67.91

6'7.01

Wprowadzanie do systemu. wykonywanle.
rozliczanie i obslusa transakcii

20.02

2.44

87,93

69,45

Monitorowanie i sprawozdawczoii
Wykonywanie transakcji. dostawa i

Naplyw i dokumentacja klient6w

zarz4dzanie procesami

Zarz4dzanie rachunkami klient6w

Kontahenci niebgd4cy Klientami Banku (np.
izby rozliczeniowc)
Sprzedawc) i dostawcy
Razem

*Stral brutto

y)erllug stanu

na

31.12.2021

r. obejmujq struty irealizowane (np. rezerwy, odpisy,

koszty),

jak i straty, k16re nie zostab

tansJbtu ryzyka.
**Straty netto wetllug stanu na 31.12.2021 r. obejmuiq straty zrealizowane (np. rezerwy, odpisy, koszty) po uwzglgdnieniu odzysk,w

jeszcze zrealizolrane, nie uwzglgdniajq z kolei odzysk6w bezpoirednich ani odzyskow z tytulu mechanizmow

bezpoirednich oraz odzyskbw z tytulu mechanizmbw trunsferu ry4ka
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w

z tytulu ryzyka operacyjnego Bank podejmuje szereg dzialai
zarz4dczych, zar6wno o charakterze doramym, jak i systemowym.
Dzialania o charakterze doraznym obejmuj4:
1 ) bezpoSrednie reagowania na zidentyfikowane zagrohenia,
celu ograniczania strat

2) niwelowanie nieprawidlowo6ci o charakterze odwracalnym i odzyskiwanie Srodk6w utraconych
w wyniku zdarzeri operacyjnych,
3) szkolenie dotyczqce ryzyka operacyjnego.
4) przeprowadzanie rozmow z pracownikami winnymi zaniedbaf i pomylek,
5) tworzenie odpowiednich procedur dotyczqcych dokonywania operacji i limity w zakresie
podejmowania decyzji,
6) sukcesywna wymiana sprzgtu,
7) regulame wysylanie komunikat6w zwi4zanych z bezpieczehslwem system6w teleinformatycznych,
8) podejmowanie czynnoSci dotycz4cych zwigkszenia bezpieczeristwa korzystania z uslug bantowoSci
intemetowej.
Dzialania o charakterze systemowym obejmujq:
l) stosowanie zabezpieczeh system6w IT,
2) wprowadzanie / udoskonalenie system6w autoryzacji transakcji platniczych,
3) doskonalenie proces6w operacyjnych,
4) szkolenia.

5) stosowanie mechanizm6w transferu ryzyka m.in. poprzez :ubezpieczenia,
6) doskonalenie mechanizm6w kontroli wewngtrznej.

IV.

Ujawnienia informacji dotyczqce ryzyka plynno5ci
P KNF

-

zgodnie z Rekomendacj4

Zgodnie z Rekomendacj4 P KNF nr I 8 Bank ujawnia informacje. kt6re umozliwiaj4 uczestnikom
rynku rzeteln4 oceng systemu zarz4dzulia ryzykiem ptynnosci Banku orazjego pozycji plynnosci.

Bank definiuje ryzyko plynnodci jako zagro2enie utraty zdolno6ci do finansowania aktyw6w
i terminowego wykonania zobowipari w toku normalnej dzialalnoSci Banku lub w innych warunkach,
kt6re moZna przewidziec, powoduj4ce koniecznoSi poniesienia nieakceptowalnych strat. W ramach
ryzyka ptynnoSci Bank identyfikuje ryzyko finansowania, rozumiane jako niedostatek stabilnych 216del
finansowania w perspektywie Srednio i dlugoterminowej, skutkuj4ce rzeczywistym lub potencjalnym
ryzykiem niewywiqzania sig przez Bank ze zobowiEzai finansowych w momencie ich wymagalnosci
w perspektywie srednio i dlugoterminowej , b4d2 w calosci, b4d2 rwi4zanym z koniecznosci4
poniesienia nieakceptowalnych koszt6w fi nansowania.
Pyrzycko-Stargardzki Bank Sp6ld zielczy z siedzibq w Pyrzycach j e st czlorkiem Zrzeszenia SGB.
kt6re tworzy SGB-BANK S.A. (Bank Zrzeszaj4cy) i zrzeszone z nim Banki Sp6ldzie1cze. Bank jest
r6wniez Uczestnikiem systemu ochrony SGB, bgdqcego instytucjonalnym systemem ochrony
utworzonym w celu ochrony uczestnik6w, a w szczeg6lno$ci w celu zagwarantowania ich plynnojci
i wyplacalno5ci w celu uniknigcia upadloSci, gdyby okazala sig ona konieczna. W ramach Systemu
Ochrony SGB Uczestnicy utworzyli, dzialaj4c4 w formie sp6ldzielni os6b prawnych, tzw. jednostkg
zarzqdzaj4c7 systemem ochrony (dalej .,Sp6ldzielnia"), kt6ra jest umocowania do zorz4dzania
Systemem Ochrony SGB.
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W zwi4zku z uczestnictwem Banku w Zrzeszenls SGB i Systemie Ochrony SGB zarz4dzanie
ustalonymi w Zrzeszefiit i Systemie.
ryzykiem plynnodci w Banku odbywa sig zgodnie z zasadami
W ramach tych proces6w:
l) Bar|u Zrzeszat4cy realizuje m.in. nastqpuj4ce zadania:
a) prowadzenie rozliczeri pienigZnych Bank6w Sp6ldzielczych;
b) zabezpieczanie Bank6w Sp6ldzielczych przed ryzykiem zwiaganym z zakl6ceniami w realizacji
zliczefl rrriE dzYbankowY ch ;
c) zabezpteczanie plynnoSci Sr6ddziennej dla Bank6w Sp6ldzietczych;
d) prowadzenie rachunk6w bieZ4cych Bank6w Sp6ldzielczych;
ro

e) udzielanie kredyt6w (w tym w rachunku biez4cym) Bankom Sp6ldzielczym zgodnie
z regulacjami wewngtrznymi Banku Zrzeszajqcego;
t) gromadzenie nadwy2ek drodk6w Bank6w Sp6ldzielczych;
g) prowadzenie rachunk6w Minimum Depozytowego;

h)utrzymywanieaktyw6wptynnychstanowi4cychpokrycieSrodk6wMinimumDepozytowego;
i) wymaczanie i utrzymywanie zagregowanego wymogu pokrycia plynnoSci (LCR);
j) posredniczenie w zakupie przez Banki Sp6ldzielcze papier6w wartosciowych w ramach limit6w
ustalonych przez Sp6tdzielnig;
2) Sp6ldzielnia realizuje m.in. nastgpuj4ce zadania'.

a) udzielanie pomocy ptynnosciowej Uczestnikom, zgodnie z przepisami obowi4zuj4cymi
w Systemie OchronY SGB;
b) v"yznaczanie minimalnego zasobu aktyw6w plynnych w Systemie Ochrony SGB (m.in. poprzez
aktualizacj g kwoty Minimum Depozytowego);
c) ustalanie limit6w ryzyka plynnoSci w Systemie Ochrony SGB;
d) monitorowanie poziomu plynnoSci Uczestnik6w na zasadzie indywidualnej i zagregowanej;
e) prowadzenie wymiany informacji o ryzyku plynnoSci pomigdzy Uczestnikami;
t) przeprowadzanie zagregowanych test6w warunk6w skrajnych wedlug scenariuszy okredlonych
w Grupowym Planie Naprawy;
g) opracowanie procedur wzorcowych dotycz4cych zarzqdzania ryzykiem piynnoSci.
Zarzqdzanie ryzykiem plynnoSci w Banku zostalo podzielone na dwa poziomy:
1) poziom pierwszy (pierwsza linia obrony przed ryzykiem) - w postaci zaru4dzania ryzykiem

w dziaialno5ci operacyj nej, w ramach kt6rego:
a) Zesp6l finansowo-ksiggowy odpowiada za zaruEdzatie plynnoSci4 kr6tkoterminowq;
b) OdzialylFilie/Punkty Obslugi Klienta odpowiadaj4 za dzialalnold operacyjn4, w tym
gromadzenie depozyt6w i udzielanie kredyt6w;
2) poziom drugi (druga linia obrony przed ryzykiem) - obejmuj4cy wyspecjalizowane kom6rki
odpowiadaj4ce za zarz4dzanie ryzykiem, w ramach kt6rego Kom6rka analiz i ryzyk bankowych
odpowiada za identyfikacjg, pomiar, kontrolg i sprawozdawanie.
Gl6wnymi pojgciami stosowanymi w pomiarze pozycji plynno5ciowej Banku i w zarz4dzaniu
ryzykiem ptynnoSci s4:
1) baza depozytowa - zobowi4zania terminowe i bie24ce wobec podmiot6w niefinansowych
i instytucji rz4dowych lub samorzqdowych;
2) depozyty - baza depozytowa oraz depozyty podmiot6w finansowych, z wyl4czeriem depozyt6w
bank6w;
3) plynnodi ir6ddzienna zdolnoS6 wykonania wszystkich zobowi4zah pieniginych w trakcie
bieZ4cego dnia;

4)

ptynnoS6 dzienna

-

zdolnoi6 wykonania wszystkich zobowi4zaitpienigimych na zamknigcie dnia;

l0

S

tron

a

5)
6)
7)

ptynnoSd bieiqca

- zd,olnodi wykonania wszystkich zobowi 4zai pieniE2nych

w terminie platnoSci
przypadajqcym w okresie 7 kolejnych dni;
ptynnosi kr6tkoterminowa - zdolno66 wykonania wszystkich zobowi4zafr pienigznych
w terminie
platnorici przypadaj4cym w okresie 30 kolejnych dni;

ptynnosi drednioterminowa

-

zapewnienie wykonania wszystkich zobowiqzah pienigznych
w terminie platnoSci prrypadaj4cym w okresie powyzej 1 miesi4c ai do 12 miesigcy;
8) plynnoS6 dlugoterminowa monitorowanie mozliwosci wykonania wszystkich zobowi4zah
pienig2nych w terminie platnoSci przypadajqcym w okesie po wyZej
l2miesigcy;
9) bufor plynnosci oszacowana przez Ba'k $?sokosi potrzebnych aktyw6w nieobci4zonych,
stanowi4ca zabezpieczenie na wypadek nealizowania sig scenariuszy warunk6w
skrajnych
plynnosci w okeslonym. w obowiEzui4cej w Banku svategii zau4dzania
ryzykiem" ..horyzoncie
przeirycia" wynoszqcym 30 dni;
10) tolerancja ryzyka plynno6ci - poziom ryzyka jakie zamierza ponosid Bank; Bank
okreSla tolerancjg
ryzyka plynnoSci w ramach obowi4zuj4cej w Banku strategli zarz4dzania ryzykiem.
W zakresie strategii finansowania swojej dzialalnoSci Bank stosuje podej3cie opa-rte na
wykorzystaniu stabilnej czgsci bazy depozytowej jako podstawow ego irbdla finansowania.
Gl6wnym
ir6dlem finansowania dzialalnoSci Barku s4 depozyty podmiot6w niefinansowych. a ich
udzial
w og6lnej sumie pasyw6w powinien stanowi6 co najmniej 70%. Bank posiada i aktualizuje
w okresach
rocznych plan pozyskiwania i utrzymywania Srodk6w uznawanych za stabilne Zr6dlo
finansowania.
Nadwyzki zgromadzonych Srodk6w. kt6rych Bark nie wykorzysta na dzialalnoSci kredytow4
lub nie
przeznaczonych na zakup innych akq,w6w (w tym aktyw6w plynnych), gromadzone
s4 w Banku
Zrzeszai4cym. Bant moZe zagospodarowai nadwyzkg srodk6w w inny spos6b tylko za zgod4
Banku

-

Zrzeszaj4cego.

Bank dostosowuje skalg dzialania do mo2liwoSci zapewnienia stabilnego finansowania. Bank
zaklada moZliwoSd pozyskiwania dodatkowych 2r6del finansowania z Banku Zrzeszaj4cego.
na zasadach i w zakesie mo2liwoSci Bankt Zrzeszaj4cego (finansowanie zabezpieczone). W sytuacji
awaryjnej, dodatkowym 2r6dlem finansowaria mog4 by6 r6wniez 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 utr4/mywania ryzyka plynnosci na odpowiednim poziomie oraz

sprostania
zapotrzebowaniu na Srodki ptynne w sytuacjach kryzysowych Bank utrzymuje odpowiedniq wielkoSi

nadwyzki aktyw6w nieobci4zonych (nadwyzka plynnosci). kt6re mog4 byi natychmiast
wykorzystywane przez Bank jako zr6dlo Srodk6w piynnych. Za aktywa nieobci42one Bank uznaje
aktywa, kt6re spelniaj4 l4cznie wszystkie z nizej wymienionych kryteri6w:
1) brak obciperi;
2) wysoka jakoS6 kedytowa;

3) latwa zbywalnoSi;
4) brak prawnych, regulacyjnych

i

operacyjnych przeszk6d do wykorzystania aktyw6w

w

celu

pozyskania 6rodk6w;

5) sprzedaz aktywa nie oznacza koniecznodci podejmowania n adzwy czajny ch dzialah.
Bank utrzymuje aktywa nieobci4zone na poziomie r6wnym lub wy2szym od wymaganego bufora
plynnoSci, kt6ry wyznaczanv jest w oparciu o awaryjne przeplywy pienigZne sporz4dzone dla sytuacji
zrealizowania sig scenariuszy skajnych zakladaj4cych nagly wyplyw depozyt6w z Banku w okresie do
30 dni.
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PonizszatabelaprzedstawianadwyzkEplynnoSciBankuwedlugstanuna3lgrudnia202lroku.

21 14't -19

Poziom bufora ptvnnosci

Aktywa nieobci{2one zabezpieczaj4ce bufor plynnoSci

r26 245.02

Nadwy2ka / niedob6r aktyw6w nieobciqzonych

stanu na 31 grudnia 2021 roku
Pozycje aktyw6w plynnych dotycz4ce nadwyzki ptynnoSci wedlug
przedstawiono w ponY-sz9_149!

5 169.35

Srodki na rachunkach biez4cych w Banku ;1'rzeszai4cym
Bony pienigzne NBP
Obligacje i inne plynne skarbowe papiery rva(osciowe
gwaranlouane Przez skarb

@e

Lokaty w Banku Zzeszaj4cym
Srodki na rachunku Minimum Depoz)towego

Wielko56wi4z4cychBanknormdopuszczalnegoryZykawzakresieplynrroSciokreSlonajestm.in.
w postaci wska2nika LCR i NSFR.

z

NamocyDecyzjiKomisjiNadzoruFinansowego,wydanychnapodstawieart.Sust.2wzwiqzkll
SGB otrzymal
lst. 4 oraz ust. 6 Rozporz4dzenia CRR, Bank jako Uczestnik Systemu ochrony

plynnosci na zasadzie indywidualnej
zezwolenie na odstgpstwo od stosowania wymog6w dotycz4cych
Jednoczesnie
w zakresie stosowania przepis6w Rozporz4dzenia cRR dotycz4cych LCR oraz NSFR.

SGB-BANKS.A',jakoBaIlkZrzeszajqcy,zostalupowaZnionydostosowaniawymog6wwzakresie
llczestnikami
LCR i NSFR na podstawie skonsolidowanej sytuacji wszystkich bank6w bgd4cych
SystemuochronySGB,kt6retobankiotrzymalyzezwolenieKNFnaodst?pstwoodstosowania
NSFR'
wymog6w dotycz4cych plynno5ci na zasadzie indywidualnej w zakresie LCR i
LCR i NSFR
ponizszej tabeli przedstawiono informacjg o poziomie wiryZ4cych miar plynnoSci
stanu na
na bazie skonsolidowanej sytuacji wszystkich uczestnik6w Systemu Ochrony SGB wg
31 grudnia 2021 roku.

w

2021 ROK

Miara - sytuacja skonsolidowana

Obowiazuj4cy limit

WartoS6

LCR - zagregowany

100.00%

32t.590

isFR - ,"g."c""",ry

111.00%

173,84%

zarz4dzania ryzykiem plynno5ci w Systemie Ochrony SGB
i NSFR, kt6rych Banki
Sp6ldzielnia ustaliia r6wnie2 wewngtrme limity w odniesieniu do miary LCR
Umowy Systemu
Uczestnicy powinny przesttzegal na bazie indywidualnej, na mocy postanowief
a dla NSFR
SGB. Bank wyznaczyl wewngtrzny limit dla LCR w wysokoici 100,00%,

Na potrzeby wewngtrznego

ochrony
w wysokoSci 111,00%.
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w poni2szej tabeli przedstawiono informacjg o poziomie wigzqcych wewngtrznych
mlar
plynnosci LCR i NSFR na bazie indywidualnej wg stanu
na 3 l grudnia 2021 roku.
Miara - limity wewngtrzne

NSFR - indvwidualnv

Ponizei zaprezentowano urealnione zestawienie

luki plynnodci zawieruj4ce zestawienie
zapadaj4cych aktyw6w i wymagalnych zobowiEzoa, kt6re
dodatkowo zostaly ureainione w zakresie
niekt6rych pozycji bilansowy ch oraz pozabiransowych w ceru
odpowiedniego przedstawienia pozycji
plynnoSciowej Banku.
Najwazniejsze urealnienia zastosowane przy sporz4dzaniu
urealnionego zestawienia luki

plynnoSci dotycz4:
1) osadu depozyt6w ich wymagalnosci
w szczeg6lnosci w zakesie srodk6w pozyskanych od
gospodarstw domowych, kt6re cechuiq historycznie
wigksz4 stabilnosci4 niz d,epozyty pozostalych
podmiot6w niefinansowych i instytucji rz4dowych i samorz4dowych;
2) kedyt6w w rachunkach bie2}cych i RoR oraz ich termin6w
zapadalnosci - oczekiwane przep\wy.
dotycz4ce splat fch kredyt6w oraz rearizacji zobowiagan pozabiransowych
dotycz4cych tych
kredyt6w kwalifikowane s4 do odpowie dnich przedziar6* crasowych,
uwzglgdnieniem
splacalnoSci i odnawialnoSci tych pozycji.
>1m-c
> 6 m-cy
>lrok
> 2 lala
<= 3 m-ce
<= I rok
<= 2 lata
<= 5 lat

i

-

z

-26911,94

63 817.90

t2 365.40

-

I9 917.65

Zgodnie z rozwi4zaniami funkcjonuiqcymi w Systemie ochrony
SGB oraz na podstawie
pozostalych ustalef umownych Bank posiada mo2liwoSi
skorzystania z dodatkowv ch Lr6del
dstawiono w ponizszej tabeli.
Rodzaj

pozyczka ptynnosciowa z Funduszu pomocowcgo
poTyczka pllrnnosciowa z Czgsci plynnosciowei Funduszu pomocoweEo

Kwota

Warunkidostgprr
73 342.32

$ sltuacji

awaryjnej

193 602-78

w sytuacii

a\\ar

Przyczyny, kt6re mog4 spowodowai naraZenie Bantu na
ryzyko plynnoSci to:
1) niedopasowanie termin6w zapadalnoSci aktyw6w do termin6w wymagalnoSci
pasyw6w
niekorzystnej skumulowanej luki plynnoSci w poszczeg6lny ch przedzialach;
2) przedterminowe wyco$zwanie depozyt6w przez klient6w zabvzaj4ce
pienigZnych Banku;
3) nadmiema koncentracja depozyt6w pod wzglgdem duZych kontrahent6w;
4) znacz4ce zaanga2owanie depozytowe os6b wewngtrznych Bank;

i

nej

istnienie

prognozy przyplyw6w

5) koniecznoSi pozyskiwania depozyt6w po wysokim koszcie w sytuacji naglego
zapotrzebowania na
Srodki;

6) wadliwe plany awaryine plynnoSci, nie uwzglgdniai4ce szokowych zachowair
klient6w;
7) niski stosunek depozyt6w, w tym depozyt6w stab nych do akcji kredytowej Banku;
8) niewystarczai4ce fundusze wrasne do finansowania aktyw6w strukturalnie nieptynnych;
9) ryzyko reputacji.
Bank ograniczania ryzyko plynno !;ci poprzez:
13
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limit6w systemu
1) stosowanie limit6w ogranic zai4cych ryzyko plynnoSci, w tym wewlgtrznych
Ochrony SGB;
plowadzenie
2) systematyczne testowanie planu awaryjnego ptynnosci, zapewniaj4cego niezakl6cone
dzialalnoSci w przypadku wyst4pienia sytuacji kryzysowych;
przettwania w sytuacji
3) lokowanie nadwyzek w aktywa plynne, kt6re ma14 za zade|rlie zapewnienie
skrajnej;

pomoc
4) uczestnictwo w systemie ochrony SGB, kt6re zapewnia w uzasadnionych przypadkach
piynnoSciow4 z Funduszu Pomocowego;
5) utrzymywanie Minimum Depozytowego w Banku Zrzeszajqcym;
6) okreslanie prognoz nadwyzki z uwzglgdnieniem dodatkowego bufora plynnosci.
Bank dywersyfikuje zr6d1a finansowania poprzez:
1) ograniczanie depozyt6w duZych deponent6w;
2) r6zne terminy wymagalno6ci depozyt6w;
3) r6my charakter depozyt6w: depozyty terminowe i bieZ4ce'
w ramach zarz4dzania ryzykiem ptynno6ci Bank przeprowadza testy walunk6w skajnych,

limit6w,
kt6rych wyniki wykorzystywane s4 do planowania awaryjnego, wyztaczania poziomu

dokonywania zmian w polityce plynnosciowej Banku oraz szacowania kapitalu wewngtrmego.
poprzez
Testy wamnk6w skrajnych zostaly zirfegtowane z awaryjnymi planami ptynno6ci
przypadkach,
wykorzystanie test6w jako scenariuszy uruchamiaj4cych awaryjny plan plynnosciowy. w
LCR lub
w kt6rych wyniki testu wsk az\E, 2e realizaqa scenariusza powoduje obnizenie wska2nik6w
czy
NSFR ponizej wartosci ostrzegawczej (okeslonej w Awaryjnym Planie Ptynnosci) Bank ocenia
(tj. Bank
dysponuje odpowiednimi instrumentami niweluj4cymi negatywne skutki realizacji scenariusza
ocenia, czy w famach opisanych w Awaryjnym Planie Plynnosci opcji naprawy, doprowadzilby
lub podejmuje
do poprawy wskalnika LCRAISFR do poziomu powy2ej wartosci ostrzegawczej)
dzialania ograni czaj4ce ryzyko (ezeli nie bylby w stanie naprawi6 sytuacji)'
z zawesu ryzyka plynnoSci w Banku funkcjonuje system informacj i zarz4dczey kt6ry pozwala
Zarzqdowi Banku i Radzie N adzorczej na m.in.:
1) monitorowanie poziomrt ryz1ka, w tym przyjqtych limit6w;
2) kontrolE realizacji cel6w sffategicmych w zakesie ryzyka piynnoSci;

3) oceng skutk6w podejmowanych decyzji;
4) podejmowanie odpowiednich dzialari w celu o graniczania ryzyka'
Raporty z ryzyka plynnosci dla Zarz4drt Banku sporz4dz ane s4 z czgstotliwosci4 przynajmniej
miesigcm4, a dla Rady Nadzorczej z czgstotliwosci4 przynajmniej kwartalnQ'
System informa cji zarz4dczej z zakses':t ryzyka piynnosci zawiera m.in. dane na temat:
uwzglgdnieniem depozyt6w;
I ) struktury zr6dei finansowania dzialalnosci Banku, ze szczeg6lnym
2) stabilnosci 2r6del finansowania dzialalnosci Banku, w tym oceny zagroaehwynikaj4cych z naglego
wycofania depozyt6w intemetowych i mobilnych, a takZe depozyt6w dla kt6rych Bank stosuje
ponadprzecigtne slawki oprocentowania:
stopnia niedopasowania termin6w platnosci pozycji bilansowych i pozabilansowych;
wplywu pozycji pozabilansowych na poziom ryzyka ptynnoSci;

3)
4)
5) poziomu aktyw6wnieobci42onych;
6) ar:raliry wska2nik6w PlYnnoSci;
7) wynik6w test6w warunk6w skrajnych;
8) ryzyka zwi4zanego z plynnoSci4 dlugoterminow4;
9) wynik6w test6w warunk6w skrajnych;
10) stopnia przestrzegania limit6w.
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V. Ujawnienia informacji na podstawie Rekomendacji Z KNF'
W niniejszej czgdci Raportu Bank ujawnia informacje dotycz4ce:
1) przyjgtej w Bantu polityki zarzqdzania konfliktami interes6w,
istotnych zidentyfikowanych
i potencjalnych konflikt6w interes6w oraz sposobu nimi zarz4dzania,
zgodnie z Rekomendacj4 Z
nr 13.6;

2) okedlonego w zasadach wynagradzania w Banku, maksymalnego stosunku
Sredniego calkowitego
wynagrodzenia brutto czlonk6 w zav4du w okesie rocmym do
sredniego calkowitego
wynagrodzenia brutto pozostarych pracownik6w banku w okresie

rocznym. zgodnie

z Rekomendacj4 Z nr 30.1.

l.

Zarz4dzanie konfl iktami interes6w

W Banku obowiqzuje ,,Polityka

konfliktami interes6w w pyrzycko-stargardzkim
Banku Sp6ldzielczym", kt6ra okresla zasady identyfikacji, zapobiegania oraz
zarzqdzariakonfliktami
interes6w. celem polityki jest niedopuszczenie do naruszenia interes6w
klienta lub Banku.
zarz4dzania

Funkcjonui4cy w Banku proces zarz4dzaniakonfliktami interes6w obejmuje nastgpuiace
etapy:
1) pierwszy etap
zaklad,a generalne unikanie sytuacji, kt6re moglyby doprowadzii
do powstania
potencjalnego konfliktu interes6w, poprzez opracowywanie
wdrazanie w Banku rozwiagah
o charakterze organizacyjnym i procedurarnym, mai4cych eliminowa6
ryzyko naruszenia najlepiej
pojgtego interesu klienta lub Banku;
2) drugi etap - sprowadza sig do wlaSciw ego zarz4dzaniatymi konfliktami interes6w,
kt6rych nie udalo
sig unikn46, wl4czaj4c w to poinformowanie klienta o zaistnialym konflikcie
interes6w i uzaleznienie
Swiadczenia przez Bank uslug na rzecz klienta od swiadomej decyzji klienta.
Polityka okresla zasady postgpowania w zakresie konflikt6w interes6w, kt6re mog4
wyst4pii
w relacjach z podmiotami powipanymi a takze pomigdzy:
l) Bani<iem a klientem,ftlientami;
2) klientem/klientami a osob4 powi4zan4 lub osob4jej blisk4;
3) osob4 powi4zan4 lub osob4jej blisk4 a Bankiem;
4) klientami Banku;
5) Barkiem a istotnymi dostawcami lub parlnerami bimesowymi.

-

l)

i

Konflikt interes6w mo2e powstai w szczeg6lnosci, gdy Bank lub osoba powipana:
ma mozliwo6i uzyskania korzy5ci (zysk finansowy) lub uniknigcia straty koszem
poniesienia
lub nieuzyskania korzySci przez klienta lub klient6w;

2)

ma interes

straty

w

okre6lonym wyniku uslugi Swiadczonej na rzecz klienta albo transakcji
przeprowadzanej w imieniu klienta, kt6ry to interes jest rozbie2ny z interesem
klienta;
3) ma powody natury finansowej lub innej do tego, by ponad interesjednego klienta lub grupy
klient6w
przedklada(, interes innego klienta lub grupy klient6w;
4) posiada pow6d, aby preferowai interes wlasny lub osoby trzeciej w stosunku
do interes6w
klienta,/klient6w;
5) prowadzi tak4 sam4 dzialalno66 wzglgdem dzialalnoSci klienta;
6) otrzyma od osoby innej niz krient korzysd maiqtkow4

inna, riz standardowe prowizje i opraty,
w zwi4zku z uslug4 Swiadczon4 na rzecz klienta.
Konflikt interes6w moi'e takle powsta6" gdy wskutek dzialan lub zaniechari osoby powi4zanej
wzglgdem klienta w okolicznosciach podobnych do wskazanych powyzej, osoba
bliska <ila tej osoby
powi4zanej mo2e uzyska6 korzy3d lub unikn46 straty. Konflikt interes6w moze
takze powsta6, gdy
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osobapowiEzanalubosobabliskadlaniejmo2euzyska6korzy66lubunikn4istratkoszteminteres6w

u-\

celu wdro2enia skutecmych rozwiqzah

w

zakresie identyfikacji rzeczywistych lub

potencjalnychkonflikt6winteres6w,atakZeefektywnegozarz4dzalianimi,Bankokreslilprzykladowe
przykladowe sytuacje,
interesy poszczeg6lnych podmiot6w oraz
obszaru, w kt6rych mog4.ig p"jr*ie
rrimi '
* t Ory"f, -or" wyst4pi6 konflikt interes6w oraz sposoby zarz4dzania
na celu
prawne oraz tozwi4zania organizacyjne maj4
Przyjgte przez Bottkwewngtrzne akty
unikaniu konflikt6w interes6w oraz wlaSciwe
podjEcie wszelkich ni"rUgany";LokO- siuZ4cych
sig unikr46'
i^iiar*i" rt^i konfliktami interes6w' kt6rych nie udalo
podejmowane s4 nastqpuj4ce dzialania:
Przec\wdzialaj4ckonfliktom interes6w' w Banku
za poszczeg6lte obszar'v dziaialnoSci
1) wewngtrmy podziatr odpowiedzialnoSci czlonk6w Zatz4du
i jednomacmy' co majduje odzwierciedlenie
Banku dokonywany jesl w spos6b przejrzysty

2)
3)

w wewnqtrznych aktach prawnych Banku;
sig od podejmowania aktywnoSci zawodowej
czlonkowie Zarz4du Banku po#nni powstrzymywai
prowadzi6 do powstawania konflikt6w interes6w;
1ub pozazawodowej, kt6ra mogtraby
funkcje w Banku nie mog4 pe1ni6 dodatkowych
czlonkowie zarz4dn oruz osou] p"inia"" tt,r.zowe

funkcjiwpodmio"i"-t"^y,,'eankulubinnympodmiocienaleZ4cymdogrupy,wkt6rejmajduje
\ ptyn46 na efekrywnoS6 wykonywanych obowi4zk6w
sig Bank, jezeli mogloby to n"guty*"it
wBanku,wszczeg6lno6ciniegwarantowalobypoSwigcanianiezbgdnejiloSciczasuna
wykonywaniefunkcjiwBankulubpowodowalobypowstaniekonflikt6winteres6woslabiaj4cych
w Banku;
niezaleimoll os4du wobec funkcji pelnionej

4)Bankuwzglgdniasytuacje,wkt6rychwramachRadyNadzorczejitubZaru4d,lalbopomigdzy
pozostalymi osobami powiTanymi, wystqpuj4
czlonkami Rady Nadzorcz ej l,tb zarz4du oraz
np' z pokewieirstwem lub powinowactwem; w szczeg6lnoSci
relacje pozaslu2bo*",

'*if*t,

z uwagi na wystgpuj4ce wigzi pozasluzbowe mogtraby
Bank nie dopuszcza do sytuacji, w kt6rych
os6b
zadari slu2bowych niezaleZno6i os4du i decyzji
zosrae :Zagtozona niezugjna do *ykonywania
powi4zanYch;

5)przyoceniespelnieniawarunkuodpowiednioSciprzezczlottkowZarz4duiRadyNadzorczejBanku
uwzglgdniasigwszelkiesytuacje,kt6remog4doprowadzi1dorzeczywistegolubpotencjalnego
konfliktu interes6w;
organizacyjnych
6) planuj4c rcalizacig zadan ptzezosoby powiqzane' dyrektorzy kom6rek'/jednostek

Bankupowinnizadba(,abywstazanyczasredlizaqiorazistotatychzadariniepowodowaly
mo2liwoSci wyst4pienia konfl iktu interes6w;

7)istotnidostawcyipartnerzybimesowiBankumog4zostalzobowi4zanidozlo2eniaoswiadczeri
o odpowiednim zatz4dzaniu konfliktami interes6w;
8)zidentylrkowanekonfliktyinteres6w,wkt6rychuczestniczyBankikt6ryminiemo2eefektywnie
zarz4dzaa(tj.wlakispos6b,abyzapewni6,2eniedojdziedonaruszeniainteresuklienta)ujawniane
s4klientomwtakispos6b,abyklientm6glpodj46Swiadom4decyzjqwodniesieniudouslugi'
wszczeg6lno(cipoplzezwskazanieog6lnegocharakteruiir6d|akonfliktuinteres6w,atakze

g)

ryzykagroz4cegoklientowiwskutekpowstaniakonfliktuinteres6wv,razzewskazaniemdzialari
podjgtych przez Bank w celu ograniczenia takiego ryzyka;
jednego klienta (Swiadczy uslugi
jezeli Bank j est iLtz zaangr;.owiny w okreslon e dzialania na rzecz

lubpodjqlczynnoSciw'celuSwiadczeniatakichuslug),podjgciedzialahnarzeczinrregoklienta
motezoslaeuTlralleZaniepo24dane,je2eliniejestmoZliweprawidlowezarzqdz'aniekonfliktem
interes6wzw\4zanymzeSwiadczeniemusluglubjezelitakieograniczeniewynikazprzepis6w
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prawa; w takim pr4lpadku krient
informowanyjes to przy czynach niepodjgcia
dzialan najegorzecz
wraz z informacj4 o istocie i 2r6dle
konfliktu interes6w;
10) zasady wynagadzania/premiowania
os6b powiqzanych s4 ksaaitowane
w taki spos6b, aby nie
sklanialy tych os6b do przedkladania wlasnych
interes6w lub interes6w Banku nad interesami
klient6w;
11) wprowadzone zostaly zasady ladu korporacyjnego
stanowi4ce zbi6r zasad okreslaj4cych relacje
wewngtrzne i zewngtrzne Banku, w tym
relacje z klientami Banku, organiz*;g,1i,nt
nadzoru wewngtrznego oraz kTuczowych
"j.ro*rni.
system6w i funkcji wewngtrznych, a takZe
organ6w
statutowych i zasad ich wsp6ldzialania:
12) wprowadzone zostaly zasady i.mechanizmy
ochrony informacji, w
fm infomacji stanowi4cych
tajemnica bankow4, informacji poufnych
oraz informacji stanowi4cych tajemnica
zawodow4,
w celu przeciwdzialania niekontrolowanemu
przeplywowi tych informacji oraz nieuprawnionemu
wykorzystywaniu tych informacji; w szczeg6lnosci
ustanowione
w celu zapobie2enia konfliktowi interes6w, kazdy pracownikzostaty bariery informacyjne.
(lub odpowiednio inna osoba
powiqzana) jest zobowiqzany do:
1) ptzestrzegania obowi%uj4cych wewngtrznych
akt6w prawnych Banku,
szczeg6lnosci
reguluj4cych proces przeciwdz ialania
i zarzydzania konfliktami interes6w;
2) przestrzegania przepis6w prawa, w szczeg6lnosci
w zakesie obowi4zku zachowania tajemnicy
bankowej, zawodowej oraz przedsigbiorstwa,
a takze informacji poufnych;
3) w przypadku wyst4pienia potencjalnego
Iub rzeczywistego konfliktu interes6w
- powstrzymania sig
od decydowania rub zabierania glosu w
danej sp.u*i" ora, powiadomienia os6b,
kt6re uprawnione
sE do podejmowania decyzji:
4) przestrzegania zaleceh oraz wygcmy chwydawanych
przez pracownika Stanowiska ds.
zgodnosci.
osoby powiqzane zobowi4zane s4 do identyfikowania
wszelkich okolicznosci, kt6re mogq
spowodowa6 powstanie konfliktu interes6w
oruz do zgraszania ich do stanowiska ds.
zgodnodci
niezwlocznie (na pismie lub, za posrednictwem
pocai elektronicznei) w celu odnotowania ich
w rejestrze konflikt6w interes6w oraz ustalenia
i poijgcia odpowiednich iziaran zaradczych.
Na podstawie otrzymanych informacji
oa o.ou powraz-ych Stanowisko ds. zgodnosci
prowadzi
rejestr konflikt6w interes6w. Stanowisko
ds. zgodnodci monitoruje skutecmoii przyigtych
sposob6w
zarz4dzania

,

w

-

-

konfliktami interes6w wprowadzonymi do rejestru
konflikt6w inieiesow. Rejestr
potencjalnych konflikt6w interes6w podlega
biez4cej i okresowej aktualizacji. stanowisko
ds.

zgodnosci inicjuje proces aktualizacji rejestru
potencjalnych konflikt6w interes6w-nie rzadziej
niz raz
w roku' Z przeprowadzonego przegl4du Stanowisko
ds. zgodnosci sporz4dzapisemne sprawozdanie
wciqgu 30 dni od momentu jego zakoriczenia. stanowisko
ds. zgodnodci raportuje o dokonanym
przegl4dzie do prezesa Zarz4du.
w Banku na 31 grudnia 202r r. nie zidentyfikowano istotnych faktycmych
lub potencjalnych
konflikt6w interes6w, kt6re podlegatyby ujawnieniu
co do ich charakteru.

2' Maksymalny stosunek sredniego carkowitego wynagrodzenia
brutto
w okresie rocznym do sredniego calkowitego
wynagrodzenia
pracownik6w Banku w okresie rocznvm

Czlonkri

brutto

w zarz4du
pozostarych

Bank ustalil w ,,Reguraminie wy ragrad,zania czLonk6w
ZarzEdupyrzycko-stargardzkiego Banku
Sp6ldzielczego", maksymalny stos,nek sredniego
calkowitego wynagrodzenia brutto czronk6w
Zarz4du w okresie rocznym do sredniego calkowitego
wynagrodzenia brutto pozostatych pracownik6w
w okresie rocznym na poziomie maksymalnie 6.
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Stosunek ten zostal ustalony na poziomie umo2liwiaj4cym skuteczne wykonywanie zadah ptzez

pracownik6w Banku, z uwzglgdnieniem potrzeby ostro2nego
zaslosowanie pocz4wszy od 01 .01.2022 r.

VI.

i

stabilnego zarz4dzania Bankiem

i

ma

Opis systemu kontroli wewngtrznej

System kontroli wewngtrmej obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Banku i jest
dostosowany do charakteru i profilu ryzyka i skali dzialalnoici Banku.
Zarz4d Banku odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz zapewnienie we wszystkich
jednostkach,/kom6rkach/stanowiskach organizacyjnych Banku, funkcjonowanie adekwatnego
i skutecmego systemu kontroli wewngtrznej, kt6ry obejmuje funkcjg kontroli i Stanowisko ds.
zgodnoSci.

Rada Nadzorcza sprawuje nadz6r nad wprowadzeniem i zapewnieniem funkcjonowania
adekwatnego systemu kontroli wewngtrznel oraz odpowiedzialna jest za monitorowanie jego
skutecznoSci.

w Banku system zarz4dzutia ryzykiem i

system kontroli wewngtrznej sq
zorgartizowane na trzech, niezaleinych i wzajemnie uzupelniaj4cych sig liniach obrony (poziomach).
Na pierwszq linig obrony sklada sig operacyjne zxz4dzanie ryzykiem, powstalym w zwi?zku
z dziala\nolci4 prowadzon4 przez Bank. Kom6rki pierwszego poziomu odpowiedzialne s4 m.in.
za zapewnienie zgodnoSci wykonywanych czynno3ci z procedurami wewngtrmymi, a takZe bieZ4ce
reagowanie na stwierdzone nieprawidlowoSci oraz monitorowanie mechanizm6w kontrolnych.
Na drugi poziom sklada siE zarz4dzanie przez pracownik6w na specjalnie powolanych do tego
stanowiskach i kom6rkach organizacyjnych niezalelne od operacyjnego zarz4dzania ryzykiem na
pierwszym poziomie. Druga linia obrony odpowiedzialna jest m.in. za monitorowanie bieZ4ce
przyjgtych mechanizm6w kontrolnych, przeprowadzanie pionowych test6w mechanizm6w
kontrolnych, oceng adekwatnosci i skuteczno5ci mechanizm6w kontrolnych, matryce funkcji kontroli,
prowadzenie rejestru nieprawidlowoici znacz cych i krytycmych oraz raportowanie o tych
Funkcjonuj4cy

nieprawidlowoSciach.
Trzeci poziom stanowi audyt wewngtrzny realizowany przez Sp6ldzielczy System Ochrony SGB.
Audyt wewngtrzny odpowiedzialny jest za badante oraz ocenQ adekwatnoSci i skutecmoSci
mechanizm6w kontroli i niezaleinego monitorowania ich przestrzegania odpowiednio w ramach
pierwszej i drugiej linii obrony, zar6wno w odniesieniu do systemu zarz4dzaniaryzykiem, jak i systemu

kontroli wewngtrmej.
Celem systemu kontroli wewngtrznej Banku jest wspomaganie zarz4dzaria Bankiem, realizacja
wyznaczonych ce16w, w tym usprawnianie realizacji zadari Banku oraz zapewnienie bezpieczefstwa
i stabilnego jego funkcjonowania, przyczytiajqce sig w szczeg6lno5ci do zapewnienia:
1) skutecznoSci i efektywno6ci dzialania Banku;
2) wiarygodnoSci sprawozdawczo6ci finansowej;
3) przestrzegania zasad zarz4dzania ryzykiem w Banku;
4) zgodnoSci dzialutia Banku z przepisami prawa, regulacjami wewngtrznymi i standardami

1)

rynkowymi.
W ramach systemu kontroli wewnEtrznej w Banku wyodrgbniona jest:
funkcja kontroli, na kt6r4 skladaj4 sig wszystkie mechanizmy kontrolne w procesach
funkcjonuj4cych w Banku, niezaleime monitorowanie przestrzegania tych mechanizm6w
kontrolnych oraz raportowanie w ramach funkcji kontroli;
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2)

Stanowisko ds. zgodno6ci, kt6rego zadaniem jest identyfikacja, ocena! kontrola i monitorowanie
ryzyka braku zgodnoSci dzialalnoSci banku z przepisami zewngtrznymi. regulacjami wewngtrznymi
i standardami ryntowymi oraz przedstawianie raport6w w tym zakresie;
3) niezale2na kom6rka audytu wewngtrznego kom6rka Sp6ldzielni wykonuj4ca zadania zwiqzane
z przeprowadzaniem audytu w Systemie Ochrony SGB.
Na wszystkich poziomach, w ramach systemu zarz4dzania ryzykiem i systemu kontroli
wewngtrznej stosowane, s4 odpowiednie mechanizmy kontrolne lub niezale2ne monitorowanie ich
przestrzegania. Mechanizmy kontrolne przyjEte w Banku wbudowane sA w funkcjonujqce procesy,
czynnoSci, w codzienn4 dzialalnoS6 operacyjn4 Banku. Proces projektowania. zatwierdzania
i wprowadzania w Banku mechanizm6w kontrolnych jest odpowiednio udokumentowany i umo2liwia
przypisanie kom6rkom organizacyjnym odpowiedzialnod ci za realizacjg zadafi w poszczeg6lnych
etapach tego procesu.

W Banku zapewniona jest niezale2noSi monitorowania pionowego poprzez jednoznaczne
wyodrqbnienie linii obrony oraz poziomego poprzez rozdzielenie zad,ai dotycz4cych stosowania
i

niezaleZnego monitorowania jego przestrzegania w ramach danej
linii. Za monitorowanie odpowiednio:

danego mechanizmu kontrolnego

1) poziome (weryfikacja biel4ca, testowanie) w ramach danej linii odpowiedzialna jest

kadra

kierownicza lub wyznaczen i pracownicy:
2) pionowe pierwszej linii obrony przez drug4 linig obrony - odpowiada Stanowisko kontroli
wewngtrznej oraz Stanowisko ds. zgodno6ci.
Monitorowanie przestzegania mechanizm6w kontrolnych obejmuje weryfikacjg biez4c4
i testowanie w ramach monitorowania pionowego i poziomego z uwzglEdnieniem:
a) ce16w systemu kontroli wewngtrzne.j;
b) zlo2onoSci proces6w, w tym zwlaszcza proces6w istotnych;
c) liczby, rodzaju i stopnia zlo2ono5ci mechanizm6w kontrolnych;
d) ryzyka zaistnienia nieprawidlowoSci;
e) zasob6w poszczeg6lnych linii obrony, w tym kwalifikacji, doSwiadczenia i umiejgtnoSci
pracownik6w tych linii;
t) zasady proporcjonalnoSci.
Podstawowym narzgdziem do op eracyjnego z-arz4dzania systemem kontroli w Bankujest matry ca
funkcji kontroli, w kt6rej powi4zano cele og6lne systemu kontroli wewngtrmej i wyodrgbnione w ich
ramach cele szczeg6lowe z procesami istotnymi wraz z wpisanymi w te procesy kluczowymi
mechanizrnami kontrolnymi i niezaleZnym monitorowaniem tych mechanizm6w.
Bank oke5lil kategorie nieprawidiowo5ci wykrytych przez system kontroli wewngtrznej, bior4c
pod uwagq ich negatywny wptyw na zapewnienie osi4gania okre6lonych cel6w systemu kontroli
wewngtrznej. Nadanie odpowiedniej kategorii nieprawidlowoSci stwierdzonej, w ramach niezaleznego
monitorowania, polega na oszacowaniu poziomu ryzyka zwi4zanego z tq nieprawidlowodci4. W Banku
prowadzony jest rejestr wszystkich nieprawidlowo5ci znacz4cych i krylvcznych. Wykryte w ramach
pierwszej linii obrony nieprawidlowoS ci znacz4ce lub krytyczne. s4 niezwlocznie rapofiowane do
kom6rki organizacyjnej drugiej linii obrony, odpowiedzialnej za niezalehne monitotowanie procesu,
w ramach kt6rego zaistniata dana nieprawidtrowoSi znacz4ca lub krytyczna, a w przypadku
nieprawidlowoSci krytycznych r6wnieZ do Zarz4dt Banku oraz Kom6rki audytu wewngtrmego.
Stwierdzone w ramach drugiej linii obrony nieprawidlowoSci znaczqce 1ub krytyczne. s4 niezwlocznie
rapofiowane d,o ZarzEdl Banku i Rady Nadzorczej, a w przypadku nieprawidlowoSci krytycznych
r6wnieZ do Kom6rki audytu wewngtrznego.
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Zuz4d otrzymuje w okresach kwartalnych a Rada Nadzorcza w okesach p6lrocznych informacje
o wynikach testowania pionowego i poziomego przestrzegania kluczowych mechanizm6w kontrolnych
z uwzglgdnieniem m.in. zestawienia wykrytych nieprawidlowoSci znaczqcych i krytycznych oraz
informacji dotycz4cych efekt6w dzialaf podjgtych w celu usunigcia tych nieprawidlowoSci.
Zgodnie z Umow4 Systemu Ochrony kom6rka audytu wewngtrznego przygotowuje syntetycm4
informacjg o najistotniejszych nieprawidlowoSciach, stwierdzanych w trakcie audyt6w wewngtrmych
i w okresach p6lrocznych przekazt\e do Banku. Bank wykorzystuje ww. informacje w celu poprawy
jakodci wykonywanych uslug i obniZenia poziomu ryzyka prowadzonej dzialalnodci.

Rada Nadzorcza dokonuje corocmej oceny adekwatnoSci i skutecznoSci systemu kontroli
wewngtrmej, w tym funkcji kontroli, Stanowiska kontroli wewngtrmej, Stanowiska ds. zgodnodci oraz
wynik6w audytu przeprowadzonego przez Kom6rkg audytu wewngtrznego. Dokonuj4c oceny, Rada
Nadzorczej bierze pod uwagg informacj e przekazane przez Zarz4d o sposobie wypelniania zadah przez
pracownik6w Banku w ramach funkcji kontroli, Stanowiska kontroli wewngtrznej oraz Stanowiska ds.
zgodnoSci ze szczegolnym uwzglgdnieniem:
1) adekwatnodci i skutecznoSci systemu kontroli wewnEtrznej w zaper.mieniu osi4gania ka2dego
z cel6w systemu kontroli wewngtrznej;
2) skali i charakterze nieprawidlowoSci znacz4cych i krytycznych oraz najwa2niej szycb dzialah
zmierzajqcych do usunigcia tych nieprawidlowoSci, w tym o podjEtych Srodkach naprawczych
i dyscyplinuj4cych,
3) zapewnienia niezaleZnoSci Stanowisku ds. zgodnoSci,
4) zapewnienia Srodk6w finansowych niezbgdnych do skutecmego wykonywania przez pracownik6w
Stanowiska ds. zgodno6ci, systematycznego podnoszenia kwalifikacji oraz zdobywania
doSwiadczenia i umiejgtno6ci przez pracownik6w tej kom6rki.

VII.

Informacje o spelnianiu przez Czlonk6w Rady NadzorczeiiZarz4du wymog6w
okreSlonych w
22^a Ustarry Prawo bankowe

^rt.

Czlonkowie Rady Nadzorczej oraz ZNz4du Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Sp6ldzielczego
z siedzibq w Pyrzycach posiadaj4 wiedzg, umiejEtnoici i do6wiadczenie, odpowiednie i niezbgdne do
peinionych przez nich funkcji i powierzonych obowi4zk6w, a ich osobista reputacja nie stwarza
zagroZetia dla utraty reputacji Banku. Zebranie Przedstawicieli pozytywnie oceniio odpowiednioS6
poszczeg6lnych czlonk6w Rady Nadzorczej, jak i rady Nadzorczej jako organu kolegialnego, natomiast
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenila odpowiednioSd zar6wno poszczeg6lnych czlonk6w Zarzqdt,
jak i Zanq&t jako organu kolegialnego.
Czlonkowie Zarz4dl oraz Rady Nadzorczej Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Sp6ldzielczego
z siedzib4 w Pyrzycach zgodnie z dokonanq ocen4 spelniaj4 wymagania art. 22aa ustawy Prawo
bankowe i daj4 rgkojmig nale2ytego wykonywania powierzonych im obowiqzk6w.
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V[I.

O5wiadczenie Zarz1du Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Sp6ldzielczego
z siedzib4 w Pyrzycach

z siedzlb4 w Pyrzycach:
1) oSwiadcza, 2e wedlug jego najlepszej wiedzy. niniejszy Raport zostal przygotowany zgodnie
ze slormalizowanymi procedurami obowiEzuj4cymi w Banku, sluZ4cymi zapewnieniu zgodno6ci
z wymogami dotycz4cymi ujawniania informacji wynikaj4cymi z CzE!;ci Osmej Rozporz4dzenia
CRR
Zatzqd, Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Sp6idziel czego

2) oSwiadcza, 2e wedlug jego najlepszej wiedzy, adekwatno5d przyjEtych w Banku rozwiqza,it
w zakresie zarz4dzutia ryzykiem daje pewno5i. 2e funkcjonuj4cy w Banku system zarz4dzania
ryzykiem jest odpowiedni z punktu widzenia profilu ryzyka i strategii Banku
3) zalwierdza niniejszy Raport, zawierajqcy kluczowe wskamiki i dane liczbowe zapewniaj4ce
zewngtrmym zainteresowanym stronom calo5ciowy obraz procesu zarz4dzania ryzykiem przez
Bank. w tym interakcji migdzy profilem ryzyka Banku a tolerancj4 na ryzyko

Podpisy wszystkich Czlonk6w ZarzEdu Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Sp6ldzielczego
z siedzibq w Pyrzycach:
DATA

rMr4 r NAZWTSKO

STANOWISKO

08.07.2022 r.

Miroslaw Skrobek

Prezes Zarz4&,t

08.07.2022 r.

Anna Druz

08.07.2022 r.

08.07 .2022

r.

Beata fruszkowska

Malgorzata Kazmierczak

Wiceprezes Zarz4du
ds. handlowych

Wiceprezes Zarz4drt
ds. finansowych

Wiceprezes Zarz4du
ds. wsparcia
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