
Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach, 

poszukiwania adekwatnych form obrony przed nimi i dostosowywania działalności do 

zmieniających się warunków zewnętrznych. Ostrożnościowe podejmowanie ryzyka, oznacza 

utrzymywanie racjonalnej równowagi pomiędzy prowadzeniem działalności przychodowej i 

kontrolowaniem ryzyka. 

Do głównych zadań w zakresie zarządzania ryzykiem w Banku należy:  

∙ dostarczanie informacji na temat ryzyka i jego profilu, 

∙ stosowanie działań profilaktycznych redukujących ryzyko i jego skutki, 

∙ monitorowanie dopuszczalnego poziomu ryzyka, szacowanie wymogów    

kapitałowych na pokrycie poszczególnych rodzajów ryzyka, 

∙ raportowanie wyników oceny ryzyka 

Bank zarządza rodzajami ryzyka uznanymi przez Bank za istotne zgodnie  

z obowiązującymi wewnętrznymi regulacjami zarządzania tymi rodzajami ryzyka. Na system 

zarządzania każdym rodzajem ryzyka składa się: 

1) procedura opisująca zasady zarządzania ryzykiem; 

2) identyfikacja, pomiar (w tym testy warunków skrajnych) i monitorowanie; 

3) system limitów ograniczających ryzyko; 

4) system informacji zarządczej; 

5) odpowiednio dostosowana organizacja procesu zarządzania. 

Do rodzajów ryzyka uznanych przez Bank za istotne zaliczane są:  

1) ryzyko kredytowe; 

2) ryzyko operacyjne; 

3) ryzyko walutowe; 

4) ryzyko koncentracji; 

5) ryzyko płynności, w tym ryzyko finansowania i utraty reputacji; 

6) ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym; 

7) ryzyko kapitałowe, w tym ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej; 

8) ryzyko braku zgodności. 

System zarządzania ryzykiem w Banku spółdzielczym w Witkowie zorganizowany jest 

adekwatnie do charakteru, skali i złożoności prowadzonej działalności przy uwzględnieniu 

strategicznych celów Banku, w tym strategii zarządzania ryzykiem uwzględniającej tolerancję 

na ryzyko określoną przez Bank poprzez system limitów. 

W procesie zarządzania ryzykiem w Banku uczestniczą: 

1) Rada Nadzorcza; 

2) Zarząd; 

3) komórki organizacyjne lub pracownicy na specjalnie powołanych do tego 

stanowiskach. 

Członkiem zarządu nadzorującym zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku jest 

Prezes Zarządu.    

Zarządzanie ryzykiem jest zorganizowane w sposób umożliwiający zapobieganie konfliktom 

interesów pomiędzy pracownikami, czy też jednostkami organizacyjnymi Banku. Komórki 

organizacyjne Banku biorą udział w procesie zarządzania ryzykiem poprzez realizację celów 

zawartych w strategii Banku oraz w procedurach wewnętrznych, dotyczących zarządzania 

poszczególnymi rodzajami ryzyka. 

Przepływ informacji dotyczącej ryzyka jest sformalizowany i ujęty w Regulaminie 

funkcjonowania systemu informacji zarządczej w Banku Spółdzielczym w Witkowie, który 

definiuje częstotliwość, odbiorców i terminy sporządzania informacji. Zakres i częstotliwość 

raportowania jest dostosowana do poziomu ponoszonego przez Bank ryzyka. 

Wprowadzona przez Zarząd a zatwierdzona przez Radę Nadzorczą struktura organizacyjna 

dostosowana jest do wielkości i profilu ponoszonego przez Bank ryzyka. Podział 



realizowanych w Banku zadań zapewnia niezależność funkcji pomiaru, monitorowania i 

kontroli ryzyka od działalności operacyjnej, z której wynika podejmowanie ryzyka przez 

Bank.  

 


