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I. Podmiot obj�ty informacj� 
 

Niniejsza informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitaCu dotyczy 
 
Banku SpóCdzielczego w Tyczynie 
 
Bank jest Uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, którego gCównym celem jest 
zapewnianie pCynno[ci i wypCacalno[ci. 
Z uczestnictwa w Systemie wynikaj� korzy[ci 3 mi�dzy innymi dost�p do [rodków 
pomocowych w sytuacjach zagro}enia pCynno[ci lub wypCacalno[ci, oraz obowi�zki, do 
których nale}y m.in. stosowanie systemu limitów ustalonych w Systemie oraz poddawanie si� 
dziaCaniom prewencyjnym podejmowanym przez jednostk� zarz�dzaj�c� Systemem. 
 
 
Bank posiada zaanga}owanie kapitaCowe w nast�puj�cych podmiotach (których sprawozdania 
nie podlegaj� konsolidacji ze sprawozdaniem Banku): 
 

Nazwa podmiotu Kwota 
zaanga}owania 

Przedmiot 
dziaCalno[ci 

Zaanga}owanie 
kapitaCowe 

pomniejsza/nie 
pomniejsza fundusze 

wCasne Banku 
Bank Polskiej 
SpóCdzielczo[ci S.A. 

1 105 538  nie pomniejsza 

    
 
II. Cele i strategie zarz�dzania rodzajami ryzyka uznanymi przez Bank za istotne 
 
Cele dla istotnych rodzajów ryzyka oraz sposób ich realizacji  
 
Cele strategiczne w zakresie zarz�dzania poszczególnymi rodzajami ryzyka Bank zawarC  
w opracowanej przez Zarz�d i przyj�tej przez Rad� Nadzorcz� Strategii zarz�dzania 
poszczególnymi rodzajami ryzyka.  
 
Ryzyko kredytowe: 
 
Celem strategicznym w zakresie dziaCalno[ci kredytowej jest budowa odpowiedniego do 
posiadanych funduszy wCasnych bezpiecznego portfela kredytowego oraz portfela 
inwestycji finansowych, zapewniaj�cego odpowiedni poziom dochodowo[ci. 

Cel ten jest realizowany poprzez zarz�dzanie ryzykiem kredytowym obejmuj�ce podstawowe 
kierunki dziaCaE (cele po[rednie): 

1) budowa bezpiecznego, zdywersyfikowanego portfela kredytowego, 
2) przeprowadzanie bezpiecznych inwestycji finansowych, 
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3) podejmowanie dziaCaE zabezpieczaj�cych w obszarze ryzyka pojedynczej transakcji oraz 
ryzyka portfela, 

4) dziaCania organizacyjno-proceduralne. 
 

Ryzyko kredytowe Banku nale}y rozpatrywa� w dwóch aspektach:  

a) ryzyka pojedynczej transakcji, 
b) ryzyka C�cznego portfela kredytowego.     
 

Ryzyko pojedynczej transakcji zale}y od wysoko[ci mo}liwej straty i prawdopodobieEstwa jej 
wyst�pienia. Ryzyko C�czne portfela kredytowego zale}ne jest od wysoko[ci pojedynczych 
kredytów, prawdopodobieEstwa ich niespCacenia i wspóCzale}no[ci mi�dzy poszczególnymi 
kredytami lub kredytobiorcami. Im mniejsza jest ta wzajemna zale}no[� (koncentracja) tym 
mniejsze jest ryzyko wyst�pienia sytuacji, w której czynniki powoduj�ce niespCacenie jednego 
kredytu b�d� równie} wpCywaCy na niespCacenie innych, zwi�kszaj�c w ten sposób C�czne 
ryzyko kredytowe. Metod� zabezpieczenia si� przed nadmiernym ryzykiem w dziaCalno[ci 
kredytowej jest odpowiednio prowadzone zarz�dzanie ryzykiem zarówno w odniesieniu do 
pojedynczego kredytu, jak i C�cznego zaanga}owania kredytowego.  

Zarz�dzanie ryzykiem kredytowym w odniesieniu do pojedynczego kredytu polega na: 

1. badaniu wiarygodno[ci i zdolno[ci kredytowej przed udzieleniem kredytu, w oparciu  
o zweryfikowane pod wzgl�dem wiarygodno[ci dokumenty, dostarczane przez klientów, 

2. wykorzystaniu w ocenie zdolno[ci kredytowej i zabezpieczeE dost�pnych baz danych, 
3. prawidCowym zabezpieczaniu zwrotno[ci ekspozycji kredytowych, zgodnie z regulacjami 

wewn�trznymi Banku, gwarantuj�cym zwrotno[� kredytów, 
4. bie}�cym monitoringu zabezpieczeE kredytowych, ze szczególnym uwzgl�dnieniem 

zabezpieczeE hipotecznych w caCym okresie kredytowania, 
5. dokonywaniu okresowych przegl�dów ekspozycji kredytowych oraz tworzeniu rezerw 

celowych, 
6. prawidCowym prowadzeniu windykacji i nadzoru nad trudnymi kredytami,  
7. kontroli dziaCalno[ci kredytowej. 

 

Zasady zarz�dzania ryzykiem kredytowym w odniesieniu do pojedynczej transakcji kredytowej 
obejmuj� procedury, praktyki, mechanizmy kontroli wewn�trznej skCadaj�ce si� na metodyk� 
oceny ryzyka kredytowego przed udzieleniem kredytu oraz w trakcie trwania umowy 
kredytowej.  
Stosowane w Banku metodyki oceny zdolno[ci kredytowej okre[laj� regulaminy, instrukcje, 
procedury oraz inne regulacje kredytowe zapewniaj�ce standaryzacj� [wiadczonych usCug oraz 
ograniczaj�ce ryzyko kredytowe. 
W stosunku do ekspozycji kredytowych zaliczanych do klasy ekspozycji detalicznych zgodnie 
z Rozporz�dzeniem CRR, Bank stosuje ujednolicone zasady oceny zdolno[ci kredytowej, 
dostosowane do ich charakterystyki ryzyka, okre[lone w >Instrukcji Metodyka oceny zdolno[ci 
kredytowej osób fizycznych=. 
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W stosunku do ekspozycji kredytowych zaliczanych do klasy ekspozycji wobec 
przedsi�biorców obok przyj�tych metod oceny zdolno[ci kredytowej, mo}na stosowa� 
indywidualne zasady zarz�dzania. 
Zabezpieczenia transakcji kredytowych dokonywane s� w stopniu adekwatnym do oceny 
sytuacji ekonomicznej klienta oraz charakteru i okresu trwania transakcji, z zastosowaniem 
zasad ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelno[ci. Bank udziela kredyty 
konsumenckie i zawiera z kredytobiorcami umowy o kredyty konsumenckie z zachowaniem 
zasad okre[lonych w Ustawie o kredycie konsumenckim. 
W przypadku udzielania kredytów klientom detalicznym (w rozumieniu rekomendacji T i S) 
Bank ustala wymagany poziom wska{nika DtI opisany w metodyce oceny zdolno[ci 
kredytowej, uwzgl�dniaj�cy minimum egzystencji.  
W Banku prowadzony jest systematyczny monitoring sytuacji ekonomicznej kredytobiorców 
oraz zabezpieczeE, zgodnie z wewn�trznymi regulacjami Banku. Narz�dziem monitoringu s� 
arkusze analityczne. 
Bank dokonuje wyceny i aktualizacji aktywów i zobowi�zaE pozabilansowych oraz tworzy 
rezerwy na ryzyko zwi�zane z dziaCalno[ci� banku zgodnie z obowi�zuj�cymi ustawami  
i rozporz�dzeniami oraz z >Instrukcj� monitoringu ekspozycji kredytowych, klasyfikacji  
i tworzenia rezerw celowych, odpisów aktualizuj�cych oraz monitoringu zabezpieczeE" 
obowi�zuj�c� w Banku. 
Zasady bezpiecznego zarz�dzania ryzykiem kredytowym w odniesieniu do C�cznego 
zaanga}owania kredytowego Banku obejmuj� dziaCania polegaj�ce na:  
1. dywersyfikacji ryzyka poprzez stosowanie limitów koncentracji, 
2. stosowanie limitów dotycz�cych rodzajów kredytów, 
3.  analizie ryzyka ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie,  
4. badaniu ekspozycji zagro}onych,  
5. przedsi�wzi�ciach organizacyjno- kadrowych.  
Podstawowa analiza ryzyka kredytowego jest przeprowadzana co najmniej raz w miesi�cu, po 
zakoEczeniu miesi�ca wraz z analiz� ogólnego poziomu ryzyka, w odniesieniu do realizacji 
planu podstawowych wska{ników charakteryzuj�cych ryzyko. Miesi�cznej analizie 
poddawane s� w szczególno[ci takie elementy jak: struktura portfela kredytowego, struktura  
i dynamika kredytów zagro}onych, wynik z tytuCu rezerw celowych. 
 
W Banku dokonuje si� pomiaru i oceny ryzyka portfela kredytowego i profilu ryzyka 
kredytowego w cyklach kwartalnych, na podstawie raportów sporz�dzonych przez ZespóC 
Zarz�dzania Ryzykami i Analiz. Raporty dotycz�ce: koncentracji bran}owej, adekwatno[ci 
kapitaCowej, ekspozycji przeterminowanych, koncentracji zabezpieczeE, kredytów 
zabezpieczonych hipotecznie i finansuj�cych nieruchomo[ci, analiz� detalicznych ekspozycji 
zawieraj� zastawienia liczbowe oraz ich interpretacj� z rekomendacj� dalszych dziaCaE. Analiza 
miesi�czna i kwartalna opracowywana jest i przedkCadana Zarz�dowi oraz Radzie Nadzorczej 
Banku, zgodnie z obowi�zuj�c� w Banku Instrukcj� sporz�dzania informacji zarz�dczej. 
Dane analityczne stanowi�ce {ródCo analizy ryzyka portfela kredytowego pobierane s�  
z systemu operacyjnego oraz innych systemów wspomagaj�cych. Ka}dorazowo po 
zaimportowaniu danych do systemu informatycznego i wygenerowaniu raportów, 
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przeprowadzana jest kontrola ich zgodno[ci ze sprawozdawczo[ci� Banku za analizowany 
okres oraz kontrola spójno[ci z poprzednimi okresami sprawozdawczymi. 
Badanie ryzyka C�cznego portfela kredytowego Banku obejmuje: 
1. analiz� ilo[ciow� i warto[ciow� portfela, 
2. analiz� wska{nikow�, 
3. ocen� realizacji limitów koncentracji, 
4. analiz� jako[ciow� portfela,  
5. analiz� wra}liwo[ci na wyst�pienie sytuacji skrajnej. 
W celu dywersyfikacji ryzyka kredytowego Bank wprowadza odpowiednie do skali  
i zCo}ono[ci dziaCalno[ci limity wewn�trzne ograniczaj�ce jego poziom. Przyj�te rodzaje 
limitów wewn�trznych oraz ich wysoko[� zatwierdza Zarz�d Banku na podstawie propozycji 
ZespoCu Zarz�dzania Ryzykami i Analiz. Wysoko[� limitów jest dostosowana do 
akceptowanego przez Rad� Nadzorcz� ogólnego poziomu ryzyka, zatwierdzonego w ramach 
zaCo}eE do planu ekonomiczno-finansowego. Wysoko[� limitów koncentracji jest 
weryfikowana co najmniej raz w roku w trakcie przegl�du zarz�dczego procedur w zakresie 
zarz�dzania ryzykiem kredytowym. Limity okre[laj�ce jednostkowe zaanga}owanie danego 
klienta s� monitorowane w momencie udzielania kredytu oraz podczas monitoringu sytuacji 
klienta po udzieleniu kredytu przez pracownika kredytowego prowadz�cego dokumentacj� 
danego klienta. 
Ka}dy przypadek lub mo}liwo[� przekroczenia limitów jednostkowych jest sygnalizowany 
osobie kieruj�cej komórk� udzielaj�c� kredyty, a nast�pnie Prezesowi Zarz�du nadzoruj�cemu 
ryzyko kredytowe. 
Powy}sze dziaCania pozwalaj� mierzy�, kontrolowa� i monitorowa� profil ryzyka kredytowego, 
wyst�puj�cego w dziaCalno[ci Banku. Gdy ryzyko wyst�puj�ce w portfelu kredytowym okazuje 
si� nieakceptowane, Zarz�d Banku stosuje nast�puj�ce rozwi�zania: 
1. Ograniczanie kwoty zaanga}owania poprzez wprowadzenie ostrzejszych limitów na 

kredyty udzielane okre[lonym kredytobiorcom, na du}e zaanga}owania kredytowe lub na 
pewne rodzaje kredytów o wysokim stopniu zbadanego ryzyka, 

2. Zwi�kszenie poziomu zabezpieczeE, 
3. Restrukturyzowanie zadCu}enia, 
4. Doskonalenie standardów kredytowych i systemu kontroli wewn�trznej, opracowanie 

odpowiednich procedur wewn�trznych, 
5. Podejmowanie innych zindywidualizowanych dziaCaE, zale}nych od skali i rodzaju 

stwierdzonego zagro}enia. 

Ryzyko pCynno[ci  
Celem strategicznym w zakresie zarz�dzania pCynno[ci� jest: 

1. Zapewnienie finansowania aktywów i terminowego wykonania zobowi�zaE w toku 
normalnej dziaCalno[ci Banku lub w innych warunkach, które mo}na przewidzie�, bez 
konieczno[ci poniesienia straty, 

2. Zapewnienie utrzymania pCynno[ci bie}�cej, krótkoterminowej, [rednioterminowej oraz 
dCugoterminowej dostosowanej do rozmiarów i rodzaju dziaCalno[ci, w sposób zapewniaj�cy 
wykonanie wszystkich zobowi�zaE pieni�}nych zgodnie z terminami ich pCatno[ci, 
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3. Minimalizowanie ryzyka przekroczenia zdefiniowanych w Banku limitów pCynno[ci, 
4. Monitorowanie sytuacji pCynno[ciowej Banku pod k�tem wyst�pienia sytuacji awaryjnej 

powoduj�cej konieczno[� uruchomienia planu awaryjnego utrzymania pCynno[ci, 
5. Minimalizowanie ryzyka utraty pCynno[ci przez Bank w przyszCo[ci, 
6. Optymalne zarz�dzanie nadwy}kami [rodków finansowych, 
7. Utrzymywanie nadzorczych miar pCynno[ci na bezpiecznym poziomie. Bank, pomimo 

dziaCania w systemie ochrony wylicza i utrzymuje zarówno krajowe miary nadzorcze, jak  
i unijne na wymaganym poziomie w uj�ciu indywidualnym. 

 

Bank zarz�dza pCynno[ci�: 

1. Bie}�c� w tym dzienn� i [róddzienn� tj. aktywnie zarz�dza [rodkami na rachunku 
bie}�cym, lokuj�c nadwy}ki gCównie w Banku Zrzeszaj�cym oraz w bezpieczne papiery 
warto[ciowe Narodowego Banku Polskiego oraz Skarbu PaEstwa, zarz�dza gotówk� 
poprzez ustalanie limitów kasowych, 

2. PCynno[ci� krótko i [rednioterminow� poprzez niezale}n� ocen� wska{ników pCynno[ci, 
wyznaczanie i monitorowanie limitów pCynno[ciowych oraz przeprowadzanie testów 
warunków skrajnych,  

3. PCynno[ci� dCugoterminow� poprzez badanie stabilno[ci bazy depozytowej oraz ustalanie 
limitów koncentracji aktywów i pasywów.   

GCównym {ródCem finansowania aktywów o dCugim terminie zapadalno[ci s� depozyty stabilne 
(obliczone na podstawie wska{ników osadu), stanowi�ce pewne {ródCo finansowania 
dCugoterminowego aktywów oraz fundusze wCasne Banku. Limity ostro}no[ciowe dotycz�ce 
finansowania dCugoterminowego, ograniczaj� znaczne zaanga}owanie si� Banku w tego typu 
aktywa. 

Bank dziaCa w ramach Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, co gwarantuje bezpieczeEstwo  
w obszarze pCynno[ci. 

W celu ksztaCtowania odpowiedniej struktury aktywów i pasywów Bank prowadzi aktywn� 
polityk� stóp procentowych. 

Ryzyko stopy procentowej  
Celem strategicznym w zakresie zarz�dzania ryzykiem stopy procentowej jest: 

1. Minimalizowanie ryzyka zwi�zanego z mo}liwo[ci� wyst�pienia niekorzystnych zmian 
rynkowych stóp procentowych i negatywnym wpCywem tych zmian na sytuacj� finansow� 
Banku, 

2. Zidentyfikowanie podstawowych zagro}eE zwi�zanych z ryzykiem stopy procentowej,  
z jednoczesnym zastosowaniem odpowiednich metod zarz�dzania tym ryzykiem, maj�cych 
na celu eliminacj� zagro}eE nierównomiernej reakcji ró}nych pozycji bilansowych na 
zmiany stóp procentowych, a przez to na ró}ny poziom zmian przychodów i kosztów,  
co w konsekwencji ma pozwoli� utrzyma� zdolno[� do wywi�zywania si� w sposób 
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optymalny z bie}�cych i przyszCych zobowi�zaE bilansowych, jak i pozabilansowych, przy 
zapewnieniu po}�danego wyniku finansowego oraz realnej warto[ci posiadanych kapitaCów. 
 

Realizacja strategii Banku w zakresie zarz�dzania ryzykiem stopy procentowej oparta 
jest m.in. na nast�puj�cych zasadach: 

1. do pomiaru ryzyka stopy procentowej Bank stosuje metod� luki stopy procentowej, 
2. do oceny tego ryzyka Bank mo}e dodatkowo wykorzystywa� równie} inne metody, np. 

badania symulacyjne wpCywu zmian stóp procentowych na przychody odsetkowe, koszty 
odsetkowe i w konsekwencji na zmiany wyniku odsetkowego  oraz warto[ci ekonomicznej 
kapitaCu Banku (wpCyw na fundusze wCasne), 

3. zarz�dzanie ryzykiem stopy procentowej koncentruje si� na zarz�dzaniu ryzykiem 
przeszacowania, ryzykiem bazowym, na kontroli ryzyka opcji klienta oraz na analizie zmian 
w zakresie krzywej dochodowo[ci (ryzyko krzywej dochodowo[ci) i ewentualnego wpCywu 
tych zmian na wynik odsetkowy oraz warto[� ekonomiczn� kapitaCu, 

4. Bank ogranicza poziom ryzyka stopy procentowej poprzez stosowanie systemu limitów  
i odpowiednie ksztaCtowanie struktury aktywów, pasywów i zobowi�zaE pozabilansowych. 

Ryzyko walutowe: 
Podstawowym celem zarz�dzania ryzykiem walutowym jest ograniczanie skutków 
nara}enia Banku oraz Klientów na nieoczekiwane zmiany kursów walut. 

Cel ten jest realizowany w oparciu o poni}sze cele po[rednie: 

1. Zarz�dzanie ryzykiem walutowym polega m.in. na zawieraniu transakcji o takiej strukturze 
oraz warunkach, które w najbardziej efektywny sposób zabezpieczaj� Bank przed 
potencjalnymi stratami z tytuCu zmian kursów walutowych minimalizuj�c zwi�zane z nim 
ryzyko. 

2. Podstawowym celem Banku jest utrzymywanie pozycji walutowej caCkowitej w wysoko[ci 
nie przekraczaj�cej 2% funduszy wCasnych. 

3. Strategi� Banku jest prowadzenie konserwatywnej polityki w zakresie ryzyka walutowego, 
tzn. ksztaCtowanie pozycji w granicach nie wi�}�cych si� z konieczno[ci� utrzymywania 
wymogu kapitaCowego, zgodnie z Rozporz�dzeniem 575/2013 UE. Nale}y podkre[li�, }e 
takie podej[cie nie ogranicza w }aden sposób rozwoju wolumenu transakcji walutowych 
oferowanych klientom Banku. 

4. Bank przykCada szczególn� uwag� do rozwoju operacji z klientami i prowadzi ci�gCe prace 
nad rozszerzeniem zakresu i udoskonaleniem oferty produktów i usCug. DziaCania swoje 
opiera w szczególno[ci na uelastycznieniu oferty produktowej, pozwalaj�cej na lepsze 
zaspokojenie indywidualnych potrzeb klientów adekwatnie do sytuacji rynkowej. 

5. Zgodnie z profilem biznesowym Banku oraz struktur� jego bazy klientów, szczególny 
nacisk poCo}ono na dopasowywanie oferty produktowej i kanaCów zawierania transakcji 
do potrzeb maCych i [rednich przedsi�biorstw prowadz�cych wymian� handlow�  
z zagranic�. 

6. W ramach stosowanej polityki ograniczania ryzyka Bank d�}y do utrzymywania 
maksymalnie zrównowa}onej pozycji walutowej. 



8 
 

7. Poziom ryzyka walutowego w dziaCalno[ci Banku z tytuCu ryzyka kursowego ograniczony 
jest poprzez limity maksymalnej pozycji walutowej (w tym limity pozycji dla 
poszczególnych walut). 

8. Wszystkie limity z zakresu ryzyka walutowego uchwala Zarz�d Banku. 
9. Monitoring wykorzystania limitów w zakresie ryzyka walutowego realizowany jest przez 

osoby zatrudnione w komórce monitorowania ryzyka, z zachowaniem niezale}no[ci oceny 
ryzyka od dziaCalno[ci, która to ryzyko generuje. 

10. Pomiar ryzyka walutowego dokonywany jest codziennie. Do wyliczenia ryzyka 
walutowego wyznaczane s� pozycje walutowe dla poszczególnych walut oraz pozycja 
caCkowita dla wszystkich walut  C�cznie, przeliczone na PLN po kursie [rednim NBP. 
Wyliczenia pozycji dokonywane s� zgodnie z obowi�zuj�cymi wytycznymi Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego oraz Komisji Nadzoru Finansowego. 

11. Bank zakCada, }e skala dziaCalno[ci walutowej b�dzie nie znacz�ca, tj. udziaC obrotów 
walutowych w obrotach ogóCem Banku nie przekroczy 5%. 

Ryzyko operacyjne:  
Celem strategicznym w zakresie zarz�dzania ryzykiem operacyjnym jest: 

1. Utrzymanie nara}enia Banku na wyst�pienie strat z tytuCu zdarzeE ryzyka operacyjnego na 
akceptowalnym przez Zarz�d i Rad� Nadzorcz�, bezpiecznym dla dziaCania i rozwoju 
poziomie, 

2. Optymalizacja efektywno[ci gospodarowania poprzez zapobieganie i minimalizowanie strat 
operacyjnych oraz wyeliminowanie przyczyn ich powstawania, racjonalizacja kosztów, jak 
równie} zwi�kszenie szybko[ci oraz adekwatno[ci reakcji Banku na zdarzenia niezale}ne od 
jego dziaCaE, 

3. Wdro}enie efektywnej struktury zarz�dzania ryzykiem operacyjnym, w tym okre[lenie ról  
i odpowiedzialno[ci w zakresie zarz�dzania ryzykiem operacyjnym, zgCaszania, 
rejestrowania i analizowania zdarzeE ryzyka operacyjnego oraz wprowadzania dziaCaE 
zabezpieczaj�cych, 

 
Cele szczegóCowe to: 
1. zapewnienie [wiadomo[ci wyst�powania ryzyka operacyjnego obci�}aj�cego Bank na 

wszystkich szczeblach zarz�dzania, 
2. wdro}enie i systematyczna weryfikacja procesów zapobiegania wyst�powaniu oraz 

zmniejszania skutków ryzyka, odpowiednio do rodzaju ryzyka i jego mo}liwego wpCywu na 
wynik Banku, 

3. zapewnienie opCacalno[ci stosowania wybranych metod ograniczania ryzyka, odpowiednio 
do skali dziaCania Banku i wielko[ci ryzyka, 

4. ochrona informacji poprzez wdro}enie metod ochrony danych osobowych w oparciu  
o zapisy ustawy o ochronie danych osobowych, RODO oraz zapewnienia bezpieczeEstwa 
systemów informatycznych i informacji, zgodnie z zapisami Rekomendacji >D=, 

5. zapewnienie skutecznego systemu przeciwdziaCania wprowadzaniu do obrotu [rodków 
pochodz�cych z nielegalnych {ródeC oraz przeciwdziaCaniu terroryzmu, 

6. zapewnienie bezpieczeEstwa pCatno[ci elektronicznych.  
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ZakCadany wzrost skali dziaCalno[ci stanowi jednocze[nie wzrost ekspozycji Banku na ryzyko 
operacyjne. W zwi�zku z powy}szym istotnym jest zwi�kszenie efektywno[ci procesu 
zarz�dzania ryzykiem operacyjnym, m.in. poprzez wzmocnienie mechanizmów kontrolnych, 
w celu ograniczania mo}liwo[ci wyst�pienia zdarzeE operacyjnych, generuj�cych straty. 

Celem strategicznym w zakresie systemów informatycznych i ich bezpieczeEstwa, jako 
istotnego elementu ryzyka operacyjnego, jest: 

1. bie}�ce dostosowywanie systemu do wymogów prawa, 
2. wprowadzanie nowych produktów, 
3. wprowadzanie nowych wersji oprogramowania, w tym oprogramowania wspomagaj�cego 

zarz�dzanie ryzykiem, a tak}e programów sCu}�cych bezpieczeEstwu sieci i systemów 
informatycznych, 

4. bezpieczeEstwo przetwarzania danych osobowych, 
5. monitorowanie zgodno[ci z zaleceniami Rekomendacji D. 
 
Ryzyko wyniku finansowego: 
Celem strategicznym w zakresie ryzyka wyniku finansowego jest wypracowanie takiej 
wielko[ci zysku, który zagwarantuje staCy wzrost funduszy wCasnych, dostosowany do 
poziomu podejmowanego ryzyka. 
 
Proces zarz�dzania ryzykiem wyniku finansowego jest elementem zarz�dzania ryzykiem 
biznesowym  i obejmuje proces planowania, w tym planowania wieloletniego (strategia 
dziaCania) oraz monitorowania wykonania planu. 
Realizacja celu strategicznego w zakresie ryzyka biznesowego (w tym wyniku finansowego) 
odbywa si� poprzez podejmowanie nast�puj�cych dziaCaE: 
1. Anga}owanie si� Banku w lokalny rozwój poprzez wspóCprac� z klientami i jednostkami 

samorz�du terytorialnego, 
2. Analiza potrzeb klientów i rozpoznanie mo}liwo[ci ich zaspokajania, 
3. Analiza konkurencji w zakresie rozwoju oferty oraz polityki cenowej, 
4. Dostosowanie oferty produktowej oraz cenowej do oczekiwaE klientów, 
5. Zapewnienie konkurencyjno[ci cen oferowanych produktów, 
6. Elastyczno[� w zakresie konstrukcji produktów oraz negocjowania cen, 
7. Prowadzenie dziaCaE promocyjnych i reklamowych, w tym wspóCpraca z Bankiem 

Zrzeszaj�cym, udziaC w lokalnych imprezach (do}ynki, dni Miasta itp.), 
8. Aktywizacja sprzeda}y poprzez szkolenia sprzeda}owe, budowanie postaw 

prosprzeda}owych, 
9. Optymalizacja kosztów poprzez mi�dzy innymi automatyzacj� procesów obsCugi klienta 

oraz procesów sprawozdawczych. 
Bank w ramach procesu planowania okre[la plany sprzeda}owe, przeprowadza analiz� 
czynników mog�cych mie� wpCyw na wynik finansowy, tworzy plany dziaCaE awaryjnych 
maj�cych na celu wypracowanie zaCo}onych wyników finansowych. 
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Informacja o stopniu realizacji planów ekonomiczno - finansowych oraz strategicznych jest 
okresowo raportowana Zarz�dowi oraz Radzie Nadzorczej, zgodnie z Systemem Informacji 
Zarz�dczej. 
  
Ryzyko kapitaCowe: 
Poziom funduszy wCasnych Banku powinien by� dostosowany (adekwatny) do skali, zCo}ono[ci 
i profilu ryzyka Banku. 

Podstawowym celem strategicznym w zakresie adekwatno[ci kapitaCowej jest budowa 
odpowiednich funduszy wCasnych, zapewniaj�cych bezpieczeEstwo zgromadzonych 
depozytów, przy osi�ganiu planowanego poziomu rentowno[ci prowadzonej dziaCalno[ci. 

Cel ten jest realizowany poprzez zarz�dzanie adekwatno[ci� kapitaCow� obejmuj�ce 
podstawowe kierunki dziaCaE (cele po[rednie): 
1) sukcesywne zwi�kszanie wysoko[ci funduszy wCasnych, 
2) zapewnienie odpowiedniej struktury funduszy wCasnych, 
3) odpowiednie ksztaCtowanie struktury bilansu Banku w celu utrzymania planowanego 

poziomu wymogów kapitaCowych, dostosowanych do wymagaE Rozporz�dzenia 575/2013 
UE. 

4) Optymalne zarz�dzanie ryzykiem bankowym, 
5) Monitorowanie poziomu wska{nika d{wigni finansowej, 
6) Uwzgl�dnianie poziomu wska{ników kapitaCowych oraz wska{nika d{wigi w okre[laniu 

Polityki dywidendowej Banku. 
 
Poziom funduszy wCasnych: 
1. Bank jest zobowi�zany utrzymywa� KapitaC zaCo}ycielski w wysoko[ci nie ni}szej 

ni} równowarto[� 1 000 000 euro, przeliczonej wedCug kursu [redniego ogCaszanego 
przez NBP, obowi�zuj�cego w dniu sprawozdawczym. 

2. Bank jest zobowi�zany do utrzymywania sumy funduszy wCasnych na poziomie nie ni}szym 
ni} wy}sza z nast�puj�cych warto[ci: 
1) suma wymogów kapitaCowych z tytuCu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów 

kapitaCowych z tytuCu przekroczenia limitów i naruszenia innych norm okre[lonych  
w ustawie Prawo bankowe, powi�kszonych o bufory kapitaCu (bezpieczeEstwa  
i antycykliczny), z uwzgl�dnieniem okresów przej[ciowych okre[lonych w pakiecie CRD 
IV / CRR. 

2) oszacowana przez bank kwota, niezb�dna do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych, 
istotnych rodzajów ryzyka wyst�puj�cych w dziaCalno[ci banku oraz zmian otoczenia 
gospodarczego, uwzgl�dniaj�ca przewidywany poziom ryzyka (kapitaC wewn�trzny), 
powi�kszona o bufory kapitaCu (bezpieczeEstwa i antycykliczny), z uwzgl�dnieniem 
okresów przej[ciowych okre[lonych w pakiecie CRD IV / CRR. 

3. Bank jest zobowi�zany do utrzymywania C�cznego wska{nika kapitaCowego (TCR) na 
poziomie co najmniej 10,5%, oraz wspóCczynnika kapitaCu TIER 1 (T1) na poziomie nie 
ni}szym ni} 9,5%. 
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4. W przypadku obni}enia C�cznego wska{nika kapitaCowego poni}ej poziomu 10,5%, Bank 
przeprowadza szczegóCow� analiz� wymogów kapitaCowych ksztaCtuj�cych poziom 
C�cznego wska{nika kapitaCowego oraz podejmuje dziaCania ograniczaj�ce poszczególne 
rodzaje ryzyka. 

5. Bank jest zobowi�zany do przeprowadzenia przegl�du i weryfikacji procesu szacowania  
i utrzymania kapitaCu wewn�trznego nie rzadziej ni} raz do roku, w celu zapewnienia, 
}e proces ten jest kompleksowy i odpowiedni do charakteru, skali i zCo}ono[ci dziaCalno[ci. 

6. Niezale}nie od rocznych przegl�dów, proces szacowania kapitaCu wewn�trznego jest 
odpowiednio dostosowywany w szczególno[ci w sytuacji pojawienia si� nowych rodzajów 
ryzyka, znacz�cych zmian w strategii i planach dziaCania oraz [rodowisku zewn�trznym,  
w którym dziaCa Bank. 

7. Bank dostosowuje strategi� i polityk� budowy funduszy wCasnych do wymagaE pakietu 
CRD IV / CRR. Bank speCnia normy kapitaCowe okre[lone w pakiecie CRD IV / CRR . 

8. W celu utrzymania wska{ników kapitaCowych na wymaganym poziomie Bank podejmuje 
nast�puj�ce dziaCania: 
1) Wzrost funduszu zasobowego z tytuCu odpisu z zysku w kolejnych latach, 
2) Analiza zasad tworzenia wymogów kapitaCowych, 
3) Zmiana struktury aktywów pod k�tem wag ryzyka, 
4) Zmiana struktury aktywów na bardziej dochodowe, 
5) Sprzeda} cz�[ci portfela kredytowego. 

Ww. dziaCania maj� za zadanie osi�gni�cie wska{ników kapitaCowych zatwierdzonych przez 
Rad� Nadzorcz�. 
 
III. Fundusze wCasne 
 

Lp* Pozycja Kwota 
1 Instrumenty kapitaCowe i powi�zane a}io emisyjne 75 822 
2 Zyski zatrzymane  
3 Skumulowane inne caCkowite dochody (i pozostaCe 

kapitaCy rezerwowe) 
8 332 904 

3a Fundusze ogólne ryzyka bankowego   
4 Kwota kwalifikuj�cych si� pozycji o których mowa w art. 

484 ust. 3 i powi�zane a}io emisyjne przeznaczone do 
wycofania z kapitaCu podstawowego Tier I 

 

5a Niezale}nie zweryfikowane zyski z bie}�cego okresu po 
odliczeniu wszelkich mo}liwych do przewidzenia obci�}eE 
i dywidend 

 

6 KapitaC podstawowy Tier I przed korektami regulacyjnymi 8 408 726 
7 Dodatkowe korekty warto[ci (kwota ujemna)  
7a Dodatkowe odliczenie z tytuCu rezerw  
8 Warto[ci niematerialne i prawne (po odliczeniu 

powi�zanej rezerwy z tytuCu odroczonego podatku 
dochodowego) (kwota ujemna) 

-9 858 
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17 Bezpo[rednie, po[rednie i syntetyczne udziaCy kapitaCowe 
w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I 
podmiotów sektora finansowego, je}eli podmioty te maj� z 
instytucj� krzy}owe powi�zania kapitaCowe maj�ce na celu 
sztuczne zawy}anie funduszy wCasnych instytucji (kwota 
ujemna) 

 

18 Posiadane przez instytucj� bezpo[rednie, po[rednie i 
syntetyczne udziaCy kapitaCowe w instrumentach w 
kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora 
finansowego, je}eli instytucja nie dokonaCa znacznej 
inwestycji w te podmioty (kwota przekraczaj�ca próg 10% 
oraz po odliczeniu kwalifikowanych pozycji krótkich) 
(kwota ujemna) 

  

19 Posiadane przez instytucj� bezpo[rednie, po[rednie i 
syntetyczne udziaCy kapitaCowe w instrumentach w 
kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora 
finansowego, je}eli instytucja dokonaCa znacznej 
inwestycji w te podmioty (kwota przekraczaj�ca próg 10% 
oraz po odliczeniu kwalifikowanych pozycji krótkich) 
(kwota ujemna) 

 

21 Aktywa z tytuCu odroczonego podatku dochodowego 
wynikaj�ce z ró}nic przej[ciowych (kwota przekraczaj�ca 
próg 10% po odliczeniu powi�zanej rezerwy z tytuCu 
odroczonego podatku dochodowego w przypadku 
speCnienia warunków okre[lonych w art. 38 ust. 3 (kwota 
ujemna) 

 

22 Kwota przekraczaj�ca próg 17,65% (kwota ujemna)  
23 W tym: posiadane przez instytucj� bezpo[rednie i 

po[rednie instrumenty w kapitale podstawowym Tier I 
podmiotów sektora finansowego, je}eli instytucja 
dokonaCa znacznej inwestycji w te podmioty 

 

25 W tym: aktywa z tytuCu odroczonego podatku 
dochodowego wynikaj�ce z ró}nic przej[ciowych 

 

25a Straty za bie}�cy rok obrachunkowy (kwota ujemna)  
25b Mo}liwe do przewidzenia obci�}enia podatkowe zwi�zane 

z pozycjami kapitaCu podstawowego Tier I (kwota ujemna) 
 

27 Kwalifikowalne odliczenia od pozycji w kapitale 
dodatkowym Tier I które przekraczaj� warto[� kapitaCu 
dodatkowego Tier I instytucji (kwota ujemna) 

 

28 CaCkowite korekty regulacyjne w kapitale podstawowym 
Tier I 

-9 858 

29 KapitaC podstawowy Tier I 8 398 868 
33 Kwota kwalifikuj�cych si� pozycji o których mowa w art. 

484 ust. 4 i powi�zane a}io emisyjne przeznaczone do 
wycofania z kapitaCu dodatkowego Tier I 

  

36 KapitaC dodatkowy Tier I przed korektami regulacyjnymi  
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39 Bezpo[rednie, po[rednie i syntetyczne udziaCy kapitaCowe 
we wCasnych instrumentach dodatkowych w kapitale Tier I 
podmiotów sektora finansowego, je}eli instytucja nie 
dokonaCa znacznej inwestycji w te podmioty (kwota 
przekraczaj�ca próg 10% oraz po odliczeniu 
kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota ujemna) 

 

40 Posiadane przez instytucj� bezpo[rednie, po[rednie i 
syntetyczne udziaCy kapitaCowe we wCasnych 
instrumentach dodatkowych w kapitale Tier I podmiotów 
sektora finansowego, je}eli instytucja dokonaCa znacznej 
inwestycji w te podmioty (po odliczeniu kwalifikowanych 
pozycji krótkich) (kwota ujemna) 

 

42 Kwalifikowalne odliczenia od pozycji w kapitale Tier II 
które przekraczaj� warto[� kapitaCu Tier II instytucji 
(warto[� ujemna) 

 

43 CaCkowite korekty regulacyjne w kapitale dodatkowym 
Tier I 

 

44 KapitaC dodatkowy Tier I  
45 KapitaC Tier I (kapitaC Tier I = kapitaC podstawowy Tier I + 

kapitaC dodatkowy Tier I) 
8 398 868 

46 Instrumenty kapitaCowe i powi�zane a}io emisyjne  
47 Kwota kwalifikuj�cych si� pozycji o których mowa w art. 

484 ust. 5 i powi�zane a}io emisyjne przeznaczone do 
wycofania z kapitaCu Tier II 

 

50 Korekty z tytuCu ryzyka kredytowego  
51 KapitaC Tier II przed korektami regulacyjnymi  
54 Bezpo[rednie i po[rednie udziaCy kapitaCowe w 

instrumentach w kapitale Tier II i po}yczki 
podporz�dkowane podmiotów sektora finansowego, je}eli 
instytucja nie dokonaCa znacznej inwestycji w te podmioty 
(kwota przekraczaj�ca próg 10% oraz po odliczeniu 
kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota ujemna) 

 

55 Posiadane przez instytucj� bezpo[rednie i po[rednie 
udziaCy kapitaCowe w instrumentach w kapitale Tier II i 
po}yczki podporz�dkowane podmiotów sektora 
finansowego, je}eli instytucja dokonaCa znacznej 
inwestycji w te podmioty (po odliczeniu kwalifikowanych 
pozycji krótkich) (kwota ujemna) 

 

57 CaCkowite korekty regulacyjne w kapitale Tier II  
58 KapitaC Tier II  
59 A�czny kapitaC (C�czny kapitaC = kapitaC Tier I + kapitaC 

Tier II) 
8 398 868 

60 Aktywa wa}one ryzykiem razem 39 779 110 
61 KapitaC podstawowy Tier I (wyra}ony jako odsetek kwoty 

ekspozycji na ryzyko) 
17,68 
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62 KapitaC Tier I (wyra}ony jako odsetek kwoty ekspozycji na 
ryzyko) 

17,68 

63 A�czny kapitaC (wyra}ony jako odsetek kwoty ekspozycji 
na ryzyko) 

17,68 

64 Wymóg bufora dla poszczególnych instytucji (wymóg 
dotycz�cy kapitaCu podstawowego Tier I zgodnie z art. 92 
ust. 1 lit. a) powi�kszony o wymogi utrzymywania bufora 
zabezpieczaj�cego i antycyklicznego, jak równie} bufor 
ryzyka systemowego oraz bufor instytucji o znaczeniu 
systemowym wyra}ony jako odsetek kwoty ekspozycji na 
ryzyko) 

10,5% 

65 W tym: wymóg utrzymywania bufora zabezpieczaj�cego 2,5% 
66 W tym: wymóg utrzymywania bufora antycyklicznego 0% 
67 W tym: wymóg utrzymywania bufora ryzyka 

systemowego 
0% 

67a W tym: bufor globalnych instytucji o znaczeniu 
systemowym lub bufor innych instytucji o znaczeniu 
systemowym 

0% 

68 KapitaC podstawowy Tier I dost�pny w celu pokrycia 
buforów (wyra}ony jako odsetek kwoty ekspozycji na 
ryzyko) 

13% 

72 Bezpo[rednie i po[rednie udziaCy kapitaCowe podmiotów 
sektora finansowego, je}eli instytucja nie dokonaCa 
znacznej inwestycji w te podmioty (kwota poni}ej progu 
10% oraz po odliczeniu kwalifikowanych pozycji 
krótkich) 

 

73 Posiadane przez instytucj� bezpo[rednie i po[rednie 
udziaCy kapitaCowe w instrumentach w kapitale 
podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego 
je}eli instytucja dokonaCa znacznej inwestycji w te 
podmioty (kwota poni}ej progu 10% oraz po odliczeniu 
kwalifikowanych pozycji krótkich) 

839 887 

75 Aktywa z tytuCu odroczonego podatku dochodowego 
wynikaj�ce z ró}nic przej[ciowych (kwota poni}ej progu 
10% po odliczeniu powi�zanej rezerwy z tytuCu 
odroczonego podatku dochodowego w przypadku 
speCnienia warunków okre[lonych w art. 38 ust. 3 

138 259 

76 Korekty z tytuCu ryzyka kredytowego uwzgl�dnione w 
kapitale Tier II w odniesieniu do ekspozycji obj�tych 
metod� standardow� (przed zastosowaniem puCapu) 

 

77 PuCap uwzgl�dniania korekt z tytuCu ryzyka kredytowego 
w kapitale Tier II zgodnie z metod� standardow� 

 

80 Bie}�cy puCap w odniesieniu do instrumentów w kapitale 
podstawowym Tier I b�d�cych przedmiotem ustaleE 
dotycz�cych wycofania 
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81 Kwota wyC�czona z kapitaCu podstawowego Tier I ze 
wzgl�du na puCap (nadwy}ka ponad puCap po upCywie 
terminów wykupu i zapadalno[ci) 

 

82 Bie}�cy puCap w odniesieniu do instrumentów 
dodatkowych w kapitale Tier I b�d�cych przedmiotem 
ustaleE dotycz�cych wycofania 

 

83 Kwota wyC�czona z kapitaCu dodatkowego Tier I ze 
wzgl�du na puCap (nadwy}ka ponad puCap po upCywie 
terminów wykupu i zapadalno[ci) 

 

84 Bie}�cy puCap w odniesieniu do instrumentów w kapitale 
Tier II b�d�cych przedmiotem ustaleE dotycz�cych 
wycofania 

 

85 Kwota wyC�czona z kapitaCu Tier II ze wzgl�du na puCap 
(nadwy}ka ponad puCap po upCywie terminów wykupu i 
zapadalno[ci) 

 



16 
 

 
IV. D{wignia finansowa  
 
Zgodnie z art. 429 ust. 2 Rozporz�dzenia CRR Bank mierzy ryzyko d{wigni finansowej 
poprzez obliczanie wska{nika d{wigni finansowej liczonego jako wyra}ony w procentach 
udziaC kapitaCu Tier I (miara kapitaCu) w aktywach wedCug warto[ci bilansowej, powi�kszonych 
o C�czn� kwot� zobowi�zaE pozabilansowych udzielonych (miara ekspozycji caCkowitej), przy 
czym: 
1) w aktywach wedCug warto[ci bilansowej Bank nie uwzgl�dnia pozycji pomniejszaj�cych 

kapitaC podstawowy i dodatkowy Tier I, w szczególno[ci: warto[ci niematerialnych  
i prawnych pomniejszaj�cych kapitaC podstawowy Tier I, udziaCów kapitaCowych 
pomniejszaj�cych kapitaC podstawowy i dodatkowy Tier I, aktywów z tytuCu podatku 
odroczonego opartych na przyszCej rentowno[ci pomniejszaj�cych kapitaC podstawowy  
Tier I; 

2) warto[� ekspozycji pozabilansowych jest wyliczana od warto[ci nominalnej (bez 
uwzgl�dniania korekt z tytuCu rezerw celowych i odpisów aktualizuj�cych odnosz�cych si� 
do odsetek) z uwzgl�dnieniem wspóCczynników konwersji, z zastrze}eniem dolnego limitu 
10% dla pozycji pozabilansowych niskiego ryzyka  

 
Zestawienie dotycz�ce uzgodnienia aktywów ksi�gowych i ekspozycji wska{nika d{wigni: 

 
Lp.* Pozycja Kwota  
1 Aktywa razem wedCug opublikowanych sprawozdaE 

finansowych 
162 096 236 

6 Korekta z tytuCu pozycji pozabilansowych (tj. konwersja 
na kwoty ekwiwalentu kredytowego ekspozycji 
pozabilansowych) 

2 297 270 

7 Inne korekty  
8 Miara ekspozycji caCkowitej skCadaj�cej si� na wska{nik 

d{wigni 
164 393 506 

 
*) numeracja zgodna z Rozporz�dzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2016/200 z dnia 15 lutego 2016 roku 
ustanawiaj�cym standardy techniczne w odniesieniu do ujawniania informacji na temat wska{nika d{wigni 
instytucji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

Ujawnienie wska{nika d{wigni 
 

Lp. Pozycja 

Ekspozycje 
wska{nika d{wigni 

okre[lone  
w rozporz�dzeniu  

w sprawie wymogów 
kapitaCowych 

Ekspozycje bilansowe (z wyC�czeniem instrumentów pochodnych, transakcji 
finansowanych z u}yciem papierów warto[ciowych i aktywów powierniczych) 
1 Pozycje bilansowe (z wyC�czeniem instrumentów 

pochodnych, transakcji finansowanych z u}yciem 
papierów warto[ciowych i aktywów powierniczych ale  
z uwzgl�dnieniem zabezpieczenia) 

162 096 236 

2 (Kwoty aktywów odliczane przy ustalaniu kapitaCu Tier I)  
3 CaCkowite ekspozycje bilansowe (z wyC�czeniem 

instrumentów pochodnych, transakcji finansowanych  
z u}yciem papierów warto[ciowych i aktywów 
powierniczych) (suma wierszy 1 i 2) 

162 096 236 

Inne pozycje pozabilansowe 
17 Ekspozycje pozabilansowe wyra}one warto[ci� nominaln� 

brutto 
2 297 270 

18 (Korekty z tytuCu konwersji na kwoty ekwiwalentu 
kredytowego) 

 

19 Inne ekspozycje pozabilansowe (suma wierszy 17-18)  
KapitaC i miara ekspozycji caCkowitej 
20 KapitaC Tier I 8 398 868 
21 Miara ekspozycji caCkowitej skCadaj�cej si� na wska{nik 

d{wigni (suma wierszy 3, 11, 16, 19, EU-19a, EU-19b 
164 393 506 

Wska{nik d{wigni 
22 Wska{nik d{wigni 5,11% 

 
 
V. Rekomendacja M  
 
Informacja o sumach strat brutto z tytuCu ryzyka operacyjnego odnotowanych w okresie od 
01.01.2021r. do 31.12.2021r.: 
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w tys. zC 

Rodzaje / kategorie ryzyka 
operacyjnego Suma strat brutto transfer ryzyka Suma strat faktycznie 

poniesionych przez Bank 

1. Oszustwa zewn�trzne,  -  - -  

2. Oszustwa wewn�trzne,  -  -  - 

3. Polityka kadrowa i 
bezpieczeEstwo w miejscu pracy,  -  -  - 

4. Klienci, produkty i praktyki 
biznesowe,  -  -  - 

5. Uszkodzenia aktywów,  -  -  - 

6. ZakCócenia dziaCalno[ci i bC�dy 
systemów  -  -  - 

7. Dokonywanie transakcji, 
dostawa oraz zarz�dzanie 
procesami 

 - -   - 

 
Informacja o najpowa}niejszych zdarzeniach operacyjnych, jakie wyst�piCy w minionym roku:  
Bank nie odnotowaC znacz�cych zdarzeE operacyjnych w 2021 roku. 

 
 
Sporz�dziC:  
Urszula Jaworska 
ZZRiA BS w Tyczynie 
 
WeryfikowaC:  
Kazimiera HaCoE 
GCówny Ksi�gowy 
 
ZatwierdziC: 
 
Zarz�d:        Rada Nadzorcza: 
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