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Informacje o charakterze jakościowym 

dotyczące zarządzania ryzykiem płynności 

Banku Spółdzielczego w Krzywdzie 

 

Na podstawie wymagań Rekomendacji P 

 

 

System zarządzania ryzykiem płynności i finansowania Banku składa się z trzech niezależnych 

poziomów:  

a) zarządzania działalnością operacyjną Banku określoną w Zasadach zarządzania płynnością 

śróddzienną,  

b) monitorowanie ryzyka płynności i finansowania przez wyznaczone osoby,   

c) kontrola ryzyka płynności i finansowania realizowana przez Spółdzielnię Systemu Ochrony 

BPS. 

 

Głównym źródłem finansowania działalności Banku są depozyty podmiotów niefinansowych, ich 

łączna kwota stanowi 93,24% pasywów ogółem. Bank sporządza w okresach rocznych plan 

pozyskiwania długoterminowych źródeł finansowania. 

Bank dostosowuje skalę działania do możliwości zapewnienia stabilnego finansowania. 

Bank zakłada możliwość pozyskiwania dodatkowym źródeł środków z Banku Zrzeszającego na 

zasadach i w zakresie możliwości Banku Zrzeszającego; 

W sytuacji awaryjnej, dodatkowym źródłem finansowania mogą być środki uzyskane w ramach 

Minimum Depozytowego lub Funduszu Pomocowego na zasadach określonych w Umowie Systemu 

Ochrony a także pozyskanie kredytu refinansowego w Narodowym Banku Polskim. 

 

Bank jest członkiem Zrzeszenia oraz Uczestnikiem Systemu Ochrony. W związku z tym, zarządzanie 

ryzykiem płynności odbywa się zgodnie z zasadami ustalonymi w Zrzeszeniu i Systemie. 

Bank Zrzeszający realizuje następujące zadania: 

1) prowadzenie rozliczeń pieniężnych Banków Spółdzielczych, 

2) zabezpieczanie Banków Spółdzielczych przed ryzykiem związanym z zakłóceniami w realizacji 

rozliczeń międzybankowych, 

3) zabezpieczanie płynności śróddziennej dla Banków Spółdzielczych, 

4) prowadzenie rachunków bieżących Banków Spółdzielczych, 

5) udzielanie kredytów w rachunku bieżącym Bankom Spółdzielczym zgodnie z regulacjami 

wewnętrznymi Banku Zrzeszającego, 

6) gromadzenie nadwyżek środków Banków Spółdzielczych, 

7) prowadzenie rachunków Depozytu Obowiązkowego, 

8) utrzymywanie aktywów płynnych stanowiących pokrycie środków Depozytu Obowiązkowego. 

9) wyznaczanie i utrzymywanie zagregowanego wymogu pokrycia płynności (LCR), 

10) pośredniczenie w zakupie przez Banki Spółdzielcze papierów wartościowych w ramach limitów 

ustalonych przez Spółdzielnię, 

11) przeprowadzanie „zagregowanych” testów warunków skrajnych i awaryjnych planów płynności, 

12) wsparcie Banków Spółdzielczych w zakresie narzędzi analitycznych służących pomiarowi ryzyka 

płynności, w tym wyznaczanie krzywej krańcowego kosztu finansowania. 

Jednostka zarządzająca Systemem Ochrony realizuje następujące zadania: 

1) udzielanie pomocy płynnościowej Uczestnikom, zgodnie z przepisami obowiązującymi w 

Systemie Ochrony, 
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2) wyznaczanie minimalnego zasobu aktywów płynnych w Systemie Ochrony (m.in. poprzez 

aktualizację kwoty Depozytu Obowiązkowego), 

3) ustalanie limitów ryzyka płynności w Systemie Ochrony; 

4) monitorowanie poziomu płynności Uczestników na zasadzie indywidualnej i zagregowanej, 

5) prowadzenie wymiany informacji o ryzyku płynności pomiędzy Uczestnikami, 

6) opracowanie procedur wzorcowych dotyczących zarządzania ryzykiem płynności. 

Nadwyżki środków niewykorzystane na działalność kredytową lub nie przeznaczone przez Bank na 

zakup innych aktywów (w tym aktywów płynnych) gromadzi Bank Zrzeszający. 

Bank może w inny sposób zagospodarować nadwyżkę środków tylko za zgodą Banku Zrzeszającego. 

 

Na datę sporządzania niniejszej informacji Bank wykazywał nadwyżkę płynności (rozumianą jako 

maksymalna kwota środków, o którą mogą zostać zmniejszone aktywa płynne, aby regulacyjne miary 

płynności nie spadły poniżej wymaganego minimum: 

 

Nazwa nadwyżki 
Wartość nadwyżki 

w tys.zł. 

LCR ponad minimum – nadwyżka aktywów płynnych 9.766 

 

Wielkość miar płynności oraz wskaźnika LCR przedstawiają się następująco: 

 

Nazwa Wielkość Obowiązujący poziom 

Nadzorcza miara płynności 

długoterminowej 

181% 100% 

Wskaźnik LCR 296% 100% 

 

Wielkości charakterystyczne dla wskaźnika LCR na koniec czterech ostatnich kwartałów roku: 

 

Nazwa wielkości Kwartał poprzedni (n-3) Kwartał 

poprzedni 

(n-2) 

Kwartał (n-

1) 

Kwartał 

kończący 

rok (n) 

Zabezpieczenie przed 

utratą płynności 

16.515 53.962 17.727 14.752 

Wypływy środków 

pieniężnych netto 

15.611 17.865 17.618 19.944 

Wskaźnik pokrycia 

wypływów netto 

423% 413% 402% 296% 

 

Urealniona luka płynności dla pierwszych trzech przedziałów z uwzględnieniem pozycji bilansowych i 

pozabilansowych oraz skumulowane luki płynności przedstawiają się następująco: 

 

Przedział płynności do 1 miesiąca od 1 do 3 miesięcy od 3 do 6 miesięcy 

Luka bilansowa prosta 65.863 1.323 2.635 

Luka bilansowa skumulowana 79.736 81.059 83.694 

Luka prosta (z pozabilansem) 64.390 -791 2.635 

Luka skumulowana(z pozabilansem) 74.402 73.611 76.246 

 

Na datę sporządzania niniejszej informacji Bank posiadał możliwość skorzystania z następujących, 

dodatkowych źródeł finansowania: (wypisać z rejestru alternatywnych źródeł finansowania) 
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Rodzaj Kwota Warunki dostępu 

otwarte niewykorzystane limity kredytu w 

rachunku bieżącym w Banku Zrzeszającym 
2.326 w ciągu 1 dnia 

pożyczka płynnościowa z Funduszu Pomocowego - w sytuacji awaryjnej 

lokata płynnościowa ze środków Minimum 

Depozytowego  
11.629 w sytuacji awaryjnej 

 

Przyczyny, które mogą spowodować narażenie Banku na ryzyko płynności to:  

 niedopasowanie terminów zapadalności aktywów do terminów zapadalności pasywów i istnienie 

niekorzystnej skumulowanej luki płynności w poszczególnych przedziałach, 

 przedterminowe wycofywanie depozytów przez klientów zaburzające prognozy przypływów 

pieniężnych Banku, 

 nadmierna koncentracja depozytów pod względem dużych kontrahentów,  

 znaczące zaangażowanie depozytowe osób wewnętrznych Banku, 

 konieczność pozyskiwania depozytów po wysokim koszcie w sytuacji nagłego zapotrzebowania 

na środki, 

 wadliwe plany awaryjne płynności nie uwzględniające szokowych zachowań klientów, 

 niski stosunek depozytów, w tym depozytów stabilnych do akcji kredytowej Banku, 

 niewystarczające fundusze własne do finansowania aktywów strukturalnie niepłynnych, 

 ryzyko reputacji. 

 

Bank dywersyfikuje źródła finansowania poprzez: 

 ograniczanie depozytów dużych deponentów, 

 różne terminy wymagalności depozytów, 

 różny charakter depozytów: depozyty terminowe i bieżące, 

 

Bank ograniczania ryzyka płynności poprzez: 

 stosowanie limitów ograniczających ryzyko płynności, w tym wewnętrznych limitów systemu 

ochrony, 

 systematyczne testowanie planu awaryjnego płynności zapewniającego niezakłócone 

prowadzenie działalności w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, 

 lokowanie nadwyżek w aktywa płynne, które mają za zadanie zapewnienie przetrwanie w sytuacji 

skrajnej, 

 przystąpienie do Systemu Ochrony, które zapewnia w uzasadnionych przypadkach pomoc 

płynnościową z Funduszu Pomocowego, 

 utrzymywanie Depozytu Obowiązkowego w Banku Zrzeszającym, 

 określanie prognoz nadwyżki z uwzględnieniem dodatkowego bufora płynności. 

 

Głównymi pojęciami stosowanymi w procesie mierzenia pozycji płynności i ryzyka płynności są: 

1) Baza depozytowa - zobowiązania terminowe i bieżące wobec osób fizycznych oraz innych 

podmiotów niefinansowych z wyłączeniem transakcji dotyczących obrotu na hurtowym rynku 

finansowym.  

2) Depozyty stabilne (stałe) - depozyty, które w długim okresie czasu wykazują nieznaczne wahania; 

dzięki tym depozytom Bank może finansować aktywa o dłuższych terminach zapadalności; 

wartość depozytów stabilnych jest wyznaczana jako iloczyn wartości depozytów  

w poszczególnych grupach podmiotowych i rodzajowych oraz wskaźnika osadu, wyliczonego dla 

danej grupy depozytów w analizowanym okresie.  

3) Płynność śróddzienna (bieżąca) - zdolność wykonywania wszystkich zobowiązań pieniężnych w 

bieżącym dniu   
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4) Płynność krótkoterminowa - zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w terminie 

płatności przypadającym w okresie 30 kolejnych dni;  

5) Płynność średnioterminowa - zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w terminie 

płatności przypadającym w okresie powyżej 1 miesiąca i do 12 miesięcy  

6) Płynność długoterminowa - zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w terminie 

płatności przypadającym w okresie powyżej 12 miesięcy;  

7) Bufor płynnościowy – aktywa płynne   

 

Bank wykorzystuje wyniki testów warunków skrajnych przy ustalaniu i weryfikacji tzw. apetytu na 

ryzyko poprzez odpowiednie kształtowanie limitów ostrożnościowych ustalonych w Banku.  

Wyniki testów warunków skrajnych wykorzystywane są w procesie zarządzania ryzykiem, a w 

szczególności w ramach awaryjnych planów płynności oraz w procesie planowania strategicznego 

banku.  

 

W celu utrzymywania ryzyka płynności na odpowiednim poziomie oraz sprostania zapotrzebowaniom 

na środki płynne w sytuacjach kryzysowych Bank utrzymuje odpowiednią wielkość aktywów 

nieobciążonych lub dodatkowych źródeł finansowania, które mogą być natychmiast wykorzystywane 

przez Bank jako źródło środków płynnych. 

W ramach alternatywnych źródeł finansowania Bank wyróżnia: 

1) sprzedaż wysokopłynnych aktywów (aktywa nieobciążone) lub zaciągnięcie kredytów 

zabezpieczonych tymi aktywami, 

2) dodatkowe źródła finansowania w postaci: 

a) wykorzystania przyznanych linii kredytowych, 

b) sprzedaży innych aktywów, w tym kredytów, 

c) pozyskania niezabezpieczonego finansowania z Banku Zrzeszającego, 

d) pozyskania pożyczki płynnościowej ze Spółdzielni, 

Do aktywów nieobciążonych mogą być zaliczane aktywa, które spełniają wszystkie z wymienionych 

warunków: 

1) brak obciążeń, 

2) wysoka jakość kredytowa, 

3) łatwa zbywalność, 

4) brak prawnych, regulacyjnych i operacyjnych przeszkód do wykorzystania aktywów w celu 

pozyskania środków, 

5) sprzedaż aktywa nie oznacza konieczności podejmowania nadzwyczajnych działań. 

Bank utrzymuje aktywa nieobciążone (liczone według wartości bilansowej) na poziomie równym lub 

wyższym od wyznaczonego bufora płynności. 

 

Z zakresu ryzyka płynności w Banku funkcjonuje system informacji zarządczej, który pozwala 

Zarządowi i Radzie Nadzorczej na m.in.:  

1) monitorowanie poziomu ryzyka, w tym przyjętych limitów, 

2) kontrolę realizacji celów strategicznych w zakresie ryzyka płynności, 

3) ocenę skutków podejmowanych decyzji, 

4) podejmowanie odpowiednich działań w celu ograniczania ryzyka. 

 

Raporty z ryzyka płynności dla Zarządu sporządzane są z częstotliwością przynajmniej miesięczną, a 

dla Rady Nadzorczej z częstotliwością przynajmniej kwartalną. 

System informacji zarządczej z zakresu ryzyka płynności zawiera m.in. dane na temat: 

1) struktury źródeł finansowania działalności Banku, ze szczególnym uwzględnieniem depozytów, 
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2) stabilności źródeł finansowania działalności Banku, w tym oceny zagrożeń wynikających z 

nagłego wycofania depozytów internetowych i mobilnych, a także depozytów dla których Bank 

stosuje ponadprzeciętne stawki oprocentowania, 

3) stopnia niedopasowania terminów płatności pozycji bilansowych i pozabilansowych; 

4) wpływu pozycji pozabilansowych na poziom ryzyka płynności, 

5) poziomu aktywów nieobciążonych, 

6) analizy wskaźników płynności, 

7) wyników testów warunków skrajnych, 

8) ryzyka związanego z płynnością długoterminową, 

9) wyników testów warunków skrajnych, 

10) stopnia przestrzegania limitów. 

 

 


