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     Załącznik nr 1 

Do Polityki informacyjnej w zakresie  

     profilu ryzyka i poziomu kapitału 

     LBS w Strzałkowie 

 

INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU 

LUDOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZAŁKOWIE  

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU 

 

WSTĘP  

 

1. Niniejszy dokument jest realizacją postanowień uchwały nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 

17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji 

o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji 

podlegających ujawnianiu oraz zatwierdzonej przez Zarząd Banku i Radę Nadzorczą „Polityki 

informacyjnej w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Ludowego Banku Spółdzielczym w Strzałkowie”,  

2. Informacje te są ogłaszane z częstotliwością roczną, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego przez Zebranie Przedstawicieli. 

3. Informacje są ogólnie dostępne dla wszystkich uczestników rynku w placówkach Banku. 

 

I INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie z siedzibą w Strzałkowie, ul. Kolejowa 2A, przedstawia 

informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej wg stanu na dzień 

31.12. 2013 roku. 

2. W 2013 roku LBS w Strzałkowie prowadził działalność poprzez: 

Centralę w Strzałkowie, Oddział w Strzałkowie, Oddział w Kole, Oddział w Rzgowie, Oddział w Orchowie, 

Oddział w Świnicach Warckich, Filia w Brudzewie, Filia w Kościelcu, Filia w Osieku Małym, Filia w 

Grzegorzewie. 

Działalność operacyjna prowadzona była również za pośrednictwem punktów kasowych w Strzałkowie, 

Kole, Koninie. 

 

II CELE I ZASADY POLITYKI ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RYZYKAMI 

1. Zarządzanie ryzykiem odbywa się  w oparciu o opracowane w formie pisemnej i zatwierdzone przez Zarząd 

i Radę Nadzorczą wewnętrzne strategie i procedury, które określają sposób identyfikacji, pomiaru, 

monitorowania i raportowania poszczególnych rodzajów ryzyka uznanych przez Bank za istotne.  

2. Do ryzyk istotnych w swojej działalności Bank zalicza następujące ryzyka: 

1) ryzyko kredytowe, 

2) ryzyko koncentracji, 

3) ryzyko płynności 

4) ryzyko stopy procentowej, 
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5) ryzyko operacyjne  

Ryzyko kredytowe 

Celem strategicznym Banku w zakresie ryzyka kredytowego jest: 

 

- Bank dąży do ograniczania ryzyka kredytowego oraz ryzyka koncentracji wyznaczając  limity rozwoju 

akcji kredytowej, w odniesieniu do branż, zabezpieczeń, grup klientów, produktów itp.  

- Działalność kredytową Banku cechuje dążenie do zachowania równowagi pomiędzy dochodowością a 

bezpieczeństwem. Równowaga ta jest możliwa dzięki podejmowaniu przez Bank odpowiednich działań 

zabezpieczających przed skutkami ryzyka.  

 

Ryzyko koncentracji zaangażowań 

Celem strategicznym Banku w zakresie ryzyka  koncentracji zaangażowań  jest: 

 

- Dążenie do poprawy wskaźników koncentracji, przede wszystkim koncentracji branżowej, w celu 

utrzymywania ich na poziomie nie przekraczającym  ustalonych limitów. 

- Utrzymanie profilu ryzyka koncentracji w Banku na poziomie nie wyższym niż akceptowany. 

- Prowadzenie działań mających na celu zabezpieczenie ryzyka koncentracji w ramach prawidłowego 

zarządzania aktywami i pasywami. 

- Wyznaczenie limitów nie zezwalających na zaangażowanie powyżej akceptowanego poziomu ryzyka. 

 

Ryzyko płynności  

Celem strategicznym Banku w zakresie ryzyka płynności jest: 

 

- Utrzymanie płynności bieżącej Banku, 

- Rozwijanie działalności handlowej oraz inwestycyjnej w granicach zatwierdzonych przez Zarząd i Radę 

Nadzorczą, przy założeniu zachowania bezpieczeństwa finansowego Banku, postanowień nadzorczych 

rekomendacji oraz norm płynności i adekwatności kapitałowej, 

- Zwiększenie potencjału operacyjnego na rynku międzybankowym w celu efektywnego zarządzania 

kapitałem i płynnością Banku, w tym zapobiegania stratom w wyniku ponoszenia dodatkowych 

kosztów związanych z utrzymaniem płynności oraz wykorzystania możliwości osiągnięcia zysku w 

ramach przyjętych założeń i limitów, 

- Wdrażanie rozwiązań wspomagających zarządzanie w sytuacjach kryzysowych zagrożenia płynności. 

 

Ryzyko stopy procentowej  

Celem strategicznym Banku w zakresie ryzyka stopy procentowej  jest: 

 

- Utrzymanie zmienności wyniku odsetkowego w granicach niezagrażających realizacji planu 

finansowego i adekwatności kapitałowej Banku. 

- Utrzymanie profilu ryzyka stopy procentowej w Banku na poziomie nie wyższym niż akceptowany. 

- Prowadzenie działań mających na celu zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej w ramach 

prawidłowego zarządzania aktywami i pasywami. 
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Ryzyko operacyjne oraz braku zgodności 

Celem strategicznym Banku w zakresie ryzyka operacyjnego jest: 

 

- osiągnięcie możliwie najwyższych standardów zarządzania ryzykiem operacyjnym,  

- utrzymanie bezpieczeństwa Banku i jego zasobów na akceptowalnym   poziomie. 

- zapewnienie adekwatnego poziomu kompetencji kadr uczestniczących w procesie zarządzania ryzykiem 

operacyjnym, 

- budowa optymalnych struktur zarządzania ryzykiem oraz systemów bezpieczeństwa, 

- wdrożenie i doskonalenie infrastruktury technicznej i technologicznej wspierającej zarządzanie 

ryzykiem operacyjnym. 

 

III ORGANIZACJA PROCESU ZARZĄDZANIA RYZYKAMI 

 

Uczestnicy – Schemat organizacyjny Zakres odpowiedzialności 

 

 

Rada Nadzorcza 

Dokonuje okresowej oceny realizacji przez Zarząd założeń 

Strategii w odniesieniu do zasad zarządzania ryzykiem 

oraz alokacji kapitału na pokrycie istotnych rodzajów 

ryzyka w Banku. 

W tym celu Zarząd Banku okresowo przedkłada Radzie 

Nadzorczej syntetyczną informację na temat skali i 

rodzajów ryzyka, na które narażony jest Bank, 

prawdopodobieństwa jego występowania, skutków i metod 

zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka.  

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad kontrolą systemu 

zarządzania ryzykiem oraz ocenia jej adekwatność i 

skuteczność.  

Rada Banku zatwierdza w strategii dot. Zarządzania 

ryzykami oraz  w planie ekonomiczno-finansowym ogólny 

poziom (profil) ryzyka Banku. 

 

 

 

 

 

Zarząd 

Odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii 

zarządzania  poszczególnymi rodzajami ryzyka, w tym za 

zorganizowanie, wdrożenie i funkcjonowanie systemu 

zarządzania ryzykiem oraz, jeśli to konieczne – dokonania 

weryfikacji w celu usprawnienia tego systemu. 

Instrukcje i procedury zarządzania ryzykiem obejmują 

pełny zakres działalności Banku. 
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Dział ds. Oceny Ryzyka Bankowego 

Monitoruje realizację wyznaczonych celów i zadań 

strategicznych, procesów tworzenia zysku oraz przedstawia 

i monitoruje pozycję Banku w zakresie bezpieczeństwa 

finansowego i operacyjnego.  

Podstawowe zadania Działu to gromadzenie, 

przetwarzanie, pomiar i raportowanie odpowiednim 

organom i komórkom Banku, informacji dotyczących 

podejmowanego przez Bank ryzyka oraz opracowywanie 

regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykami 

oraz szacowania wewnętrznych wymogów kapitałowych z 

tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka. 

 

 

Zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 

7/2013 z dn. 12.04.2013, Uchwałą nr 22/2014 z dn. 21.06.2013, Uchwałą nr 34/2014 z dn. 20.12.2013r. w Banku 

komórką zajmującą się identyfikacją obszaru ryzyk, gromadzeniem, przetwarzaniem i opracowywaniem 

niezbędnej informacji zarządczej, projektowaniem standardów zarządzania tymi ryzykami oraz wskazanie 

możliwości ich redukcji jest Dział ds. oceny ryzyka bankowego. 

 

IV METODY POMIARU ORAZ SYSTEM RAPORTOWANIA RYZYKA 

 

W stosunku do ryzyk objętych szczególnym nadzorem opracowane zostały metody ich pomiaru oraz 

opracowany system raportowania. 

 

a) Za skuteczność systemu zarządzania poszczególnymi ryzykami odpowiada Zarząd. 

b) Za nadzór nad zarządzaniem poszczególnymi ryzykami w Banku odpowiada Wiceprezes Zarządu ds. 

zarządzania ryzykami. 

c) Zadania związane z pomiarem, monitorowaniem i kontrolowaniem poszczególnych ryzyk w Banku 

wykonywane są przez wyznaczonych pracowników na poszczególnych  stanowiskach. 

d) Oceny bieżącego i planowanego poziomu występującego ryzyka w Banku w ramach poszczególnych 

ryzyk dokonuje Zarząd. 

e) Rada Nadzorcza zatwierdza poziom występującego ryzyka w Banku w ramach poszczególnych ryzyk. 

f) Zarządzanie ryzykiem w Banku realizowane jest w oparciu o opracowane w formie pisemnej i 

zatwierdzone przez Zarząd i Radę Nadzorczą strategię do wszystkich materialnych ryzyk na jakie bank 

jest i może być narażony oraz zasady, regulaminy lub instrukcje, które odnoszą się do zarządzania 

poszczególnymi rodzajami ryzyka, które bank w strategiach określił jako istotne. 

 

 Raporty z zakresu oceny poziomu poszczególnych rodzajów ryzyka Banku otrzymują: 

         

1) Zarząd: 

 – w cyklach miesięcznych  – z zakresu ryzyka płynności, 

      – z zakresu ryzyka stopy procentowej, 
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    - z zakresu ryzyka kredytowego (analiza skrócona). 

– w cyklach kwartalnych    – z zakresu ryzyka kredytowego i koncentracji zaangażowań,  

                – z zakresu ryzyka operacyjnego, 

    – z zakresu oceny adekwatności kapitałowej,   

– w cyklach półrocznych     – z zakresu ryzyka braku zgodności, 

- w cyklach rocznych  - z zakresu ryzyka biznesowego. 

 

2) Rada Nadzorcza 

 – kwartalnie       – z zakresu ryzyka: płynności, stopy procentowej, operacyjnego, 

kredytowego i koncentracji zaangażowań oraz z zakresu oceny adekwatności 

kapitałowej, ryzyka rezydualnego 

 – półrocznie          – z zakresu ryzyka braku zgodności,  

- w cyklach rocznych  - z zakresu ryzyka biznesowego 

 

V ZASADY POLITYKI STOSOWANIA ZABEZPIECZEŃ I OGRANICZANIA RYZYKA ORAZ 

STRATEGIE I PROCESY MONITOROWANIA SKUTECZNOŚCI ZABEZPIECZEŃ I METOD 

OGRANICZANIA RYZYKA 

 

Bank stosuje metody identyfikowania i pomiaru ryzyka związanego z jego działalnością dostosowane do profilu, 

skali i złożoności ryzyka. Zostały wprowadzone odpowiednie limity wewnętrzne ograniczające poziom ryzyka 

występującego w poszczególnych obszarach działania Banku. 

Monitorowanie ryzyka stanowi część bieżącego procesu zarządzania ryzykiem i raportowania o poziomie 

występującego ryzyka w działalności Banku. Zakres informacji zawartych w raportach wewnętrznych umożliwia 

podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem. 

Monitorowanie ryzyka odbywa się w Banku z częstotliwością  umożliwiającą dostarczenie informacji o 

zmianach profilu działalności.  

 

VI INFORMACJE Z ZAKRESU STOSOWANIA NORM OSTROŻNOŚCIOWYCH 

 

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie na dzień 31.12.2013 roku nie posiadał udziałów w podmiotach 

zależnych nie objętych konsolidacją. 

 

VII FUNDUSZE WŁASNE 

1. Zapewniając bezpieczeństwo ekonomiczne, Bank utrzymuje fundusze własne Banku dostosowane do 

rozmiaru prowadzonej działalności. 

2. Fundusze własne Banku obejmują: 

1) fundusze podstawowe Banku, 

2) fundusze uzupełniające Banku w kwocie nie przewyższającej funduszy podstawowych.  

3. Fundusze podstawowe Banku  obejmują: 

1) fundusze zasadnicze, które stanowią: 

a) fundusz udziałowy, tworzony z wpłat udziałów członkowskich oraz z odpisów na oprocentowanie 

udziałów członkowskich z podziału zysku netto, 

b) fundusz zasobowy, tworzony z podziału zysku  netto oraz wpisowego członków, 
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c) fundusz rezerwowy, tworzony z podziału zysku netto, 

2) pozycje dodatkowe  funduszy podstawowych, które stanowią: 

a) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej, 

b) niepodzielony  zysk z lat ubiegłych, 

c) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone zgodnie 

z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie przewidywane obciążenia i 

dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów, 

d) inne pozycje bilansu, określone przez KNF, 

3) inne pomniejszenia funduszy podstawowych Banku, określone przez KNF. 

4. Fundusze uzupełniające Banku obejmują: 

1) fundusz z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych - utworzony na podstawie odrębnych 

przepisów. 

5. Zmniejszenia podstawowych i uzupełniających funduszy własnych 

a) Zmniejszenia funduszy własnych podstawowych o inwestycje kapitałowe w podmioty finansowe, 

b) Zmniejszenie funduszy własnych uzupełniających o inwestycje kapitałowe w podmioty finansowe. 

g) Poniższe zestawienie przedstawia poziom poszczególnych pozycji funduszy własnych Banku według stanu 

na dzień 31.12.2013 roku. 

 

Struktura funduszy własnych na dzień 31.12.2013 roku (w tys. zł) 

Wyszczególnienie Kwota 

Fundusze podstawowe 24 529,- 

Wpłacony kapitał udziałowy 1 063,- 

Kapitał zasobowy  20 571,- 

Niepodzielony zysk z lat ubiegłych   

Zysk netto roku bieżącego oraz zysk w trakcie zatwierdzania 

Korekta zysku netto w trakcie zatwierdzania 

 2 350,- 

-2 350,- 

Fundusz ogólnego ryzyka bankowego  2 900,- 

Inne fundusze własne zaliczone do funduszy podstawowych za zgodą KNF - 

Wartości niematerialne i prawne -5,- 

Fundusze uzupełniające 439,- 

Fundusz z aktualizacji majątku trwałego   439,- 

Zmniejszenia podstawowych i uzupelniających funduszy własnych  - 2 500,- 

Zmniejszenia funduszy własnych podstawowych  - 2 061,- 

Zmniejszenia funduszy własnych uzupełniających  - 439,- 

Razem fundusze własne podstawowe do obliczania współczynnika wypłacalności 22 468,- 

Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego  12 480,- 

Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego 1 879,- 

Całkowity wymóg kapitałowy 14 359,- 

Nadwyżka funduszy własnych  8 109,- 

Współczynnik wypłacalności  12,52% 
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Wartość jednego udziału wynosi 540 zł. 

h) Bank nie dokonywał sekurytyzacji aktywów. 

 

VIII INFORMACJA W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA WYMOGÓW KAPITAŁOWYCH 

 

A. Adekwatność kapitałowa 

 

Za całkowity wymóg kapitałowy przyjmuje się sumę wymogów kapitałowych, obliczonych, z tytułu: 

1) Ryzyka kredytowego w zakresie portfela bankowego i handlowego łącznie - zgodnie z załącznikiem nr 4 

do Uchwały nr 76/2010 KNF z późniejszymi. zmianami,  

2) Przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań - zgodnie z załącznikiem 

nr 12 do Uchwały nr 76/2010 z późniejszymi zmianami,  

3) Przekroczenia progu koncentracji kapitałowej - zgodnie z załącznikiem nr 13 do Uchwały nr 76/2010 

KNF z późniejszymi zmianami, 

4) Ryzyka operacyjnego - zgodnie z załącznikiem nr 14 do Uchwały nr 76/2010 KNF z późniejszymi   

zmianami.  

 

W celu ustalenia sumarycznego wymogu kapitałowego, Bank dokonuje zestawienia wymogów kapitałowych z 

tytułu poszczególnych ryzyk dotyczących zarówno Filaru I jak  i Filaru II. 

1) Suma wewnętrznych wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka stanowi łączną 

wartość wewnętrznych wymogów kapitałowych. 

2) Sumaryczny wewnętrzny wymóg kapitałowy nie może być niższy niż całkowity wymóg kapitałowy, 

ustalony w Filarze I. 

 

Poniższa tabela przedstawia kwoty stanowiące 8% ekspozycji ważonej ryzykiem dla każdej z klas ekspozycji w 

zł. 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 

1.  
Rządy i banki centralne  0 

2.  
Samorządy terytorialne i władze lokalne  275 057 

3.  
Organy administracji i podmioty nieprowadzące działalności  40 601 

4.  
Instytucje – banki 1 988 316 

5.  
Zabezpieczenie na nieruchomościach 5 242 911 

6.  
Detaliczne  3 440 249 

 

7.  
Przedsiębiorcy 459 199 

8. Przeterminowane  115 790 

9. Pozostałe  745 809 

10. Pozabilansowe 172 709 

 RAZEM 12 480 641 
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Poniższe zestawienie przedstawia poziom minimalnych wymogów kapitałowych na poszczególne rodzaje 

ryzyka według stanu na dzień 31.12.2012 roku.  

Wyszczególnienie Kwota 

Ryzyko kredytowe 

Ryzyko rynkowe 

Ryzyko operacyjne 

Pozostałe wymogi 

12 480 641,- 

 

1 878 827,- 

Łączny wymóg na ryzyka Filaru I    14 359 468,- 

Redukcja wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego  

Ryzyko koncentracji zaangażowań 

Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej 

Ryzyko płynności 

Ryzyko wyniku finansowego  

Ryzyko kapitałowe 

Pozostałe ryzyka 

 

Łączna wartość wewnętrznych wymogów kapitałowych    14 359 468,- 

Rezerwa na ryzyko ogólne 

Wewnętrzne wymogi kapitałowe po uwzględnieniu rezerwy na ryzyko ogólne 

 

Sumaryczny wewnętrzny wymóg kapitałowy     14 359 468,- 

Współczynnik wypłacalności [%] 

Wewnętrzny współczynnik wypłacalności [%] 

12,52% 

12,52% 

 

Zatem łączny wymagany kapitał na zabezpieczenie ryzyk występujących w działalności Banku wynosi według 

stanu na dzień 31.12.2013 roku – 14 359 468 zł. Bank posiadał wymóg kapitałowy wyłącznie z tytułu ryzyka 

kredytowego i ryzyka operacyjnego w wysokości odpowiednio: 12 480 641 zł oraz 1 878 827 zł. 

 

B. Ryzyko kredytowe  

1. Dla wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego, ekspozycję uznaje 

się za przeterminowaną, jeżeli przeterminowanie przekracza 90 dni, a przeterminowana kwota przekracza w 

przypadku ekspozycji detalicznych 500,00 złotych, a w przypadku pozostałych klas ekspozycji 

przeterminowana kwota przekracza 3.000,00 złotych. 

2. Dla potrzeb naliczenia odpowiedniej wysokości rezerw celowych od ekspozycji kredytowych 

klasyfikowanych do kategorii „normalnej”, „pod obserwacją”, „poniżej standardu”, „wątpliwe”, lub 

„stracone”, stosuje się zasady wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008r. w 

sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków ( Dz. U. Nr 235 poz. 1589) oraz 

zasady określone w procedurze wewnętrznej w sprawie tworzenia rezerw celowych. 

3. Bank w swoich analizach nie przyjmuje podziału na istotne obszary geograficzne ze względu na 

ograniczony obszar działania Banku wynikający ze Statutu.  

4. Ekspozycje kredytowe według wyceny bilansowej (po korektach rachunkowych) na dzień 31.12.2013 roku, 

bez uwzględnienia skutków ograniczania ryzyka kredytowego oraz średnią kwotę ekspozycji w okresie od 

31.12.2012 roku do 31.12.2013 roku w podziale na klasy przedstawia poniższe zestawienie. 
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Lp. 

 

Wyszczególnienie ekspozycji bilansowych 

Stan na dzień 

31.12.2013. r. 

w zł 

Średnia kwota w 

okresie od 

31.12.2012 r. do 

31.12.2013r. 

1.  
ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec rządów i banków 

centralnych 

- - 

2.  
ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec jednostek 

samorządu terytorialnego i władz lokalnych 

17 191 062,22,- 15 172 128,10,- 

3.  
ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec organów 

administracji i podmiotów nieprowadzących działalności 

gospodarczej 

181 624,77,- 213 314,63,- 

4.  
ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec wielostronnych 

banków rozwoju 

- - 

5.  
ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec organizacji 

międzynarodowych 

- - 

6.  
ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec instytucji -  

7.  
ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec przedsiębiorców 5 739 992,35,- 4 831 207,48,- 

8.  
ekspozycje detaliczne lub warunkowe ekspozycje detaliczne 57 401 916,96,- 52 586 817,63,- 

9.  
ekspozycje lub ekspozycje warunkowe zabezpieczone na 

nieruchomościach 

83 657 020,90,- 77 587 113,00,- 

10.  
ekspozycje przeterminowane 1 446 877,42,- 1 073 815,41,- 

11.  
ekspozycje należące do nadzorczych kategorii wysokiego ryzyka - - 

12.  
ekspozycje z tytułu obligacji zabezpieczonych - - 

13.  
pozycje sekurytyzacyjne - - 

14.  
ekspozycje krótkoterminowe wobec instytucji i przedsiębiorców - - 

15.  
ekspozycje z tytułu jednostek uczestnictwa w instytucjach 

zbiorowego inwestowania 

- - 

16.  
inne ekspozycje - - 

 RAZEM 165 618 494,62,- 151 464 396,25,- 

 

Do istotnych klas ekspozycji kredytowych zaliczane są zatem następujące klasy: 

- ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec samorządów terytorialnych, 

- ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec przedsiębiorców,  

- ekspozycje detaliczne lub warunkowe ekspozycje detaliczne, 

- ekspozycje lub ekspozycje warunkowe zabezpieczone na nieruchomościach, 

- ekspozycje przeterminowane. 
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5. Struktura zaangażowania Banku wobec poszczególnych sektorów lub według typu kontrahenta w rozbiciu 

na klasy ekspozycji. 

1) Strukturę zaangażowania Banku wobec sektora finansowego według typu kontrahenta według stanu na 

dzień 31.12.2013 roku przedstawia poniższa tabela (dane w zł). 

Lp. Typ kontrahenta  Wartość Bilansowa 

Ekspozycji  

Salda korekt wartości  

i rezerw 

1.  
Sektor finansowy – Leasing SGB 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

2 843 040,00,- 

2 843 040,00,- 

- 

- 

10 235,10,- 

10 235,10,- 

- 

- 

 

2) Strukturę zaangażowania Banku wobec sektora niefinansowego w podziale na typ kontrahenta według 

stanu na dzień 31.12.2013 roku przedstawia poniższa tabela.(dane w zł) 

 

Lp. Typ kontrahenta  Wartość Bilansowa 

Ekspozycji  

Salda korekt wartości  

i rezerw 

2.  
Przedsiębiorstwa i spółki państwowe  

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

- - 

3.  
Przedsiębiorstwa i spółki prywatne oraz 

spółdzielnie 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

17 308 519,02,- 

 

17 052 588,50,- 

20 243,00,- 

235 687,52,- 

399 050,96,- 

 

158 059,09,- 

304,35,- 

235 687,52,- 

4.  
Przedsiębiorcy indywidualni 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności stracone 

16 440 314,81,- 

15 831 515,92,- 

228 054,20,- 

380 744,69,- 

220 614,74,- 

170 627,72,- 

4 727,02,- 

45 260,00,- 

5.  
Osoby prywatne 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności stracone 

33 170 955,29,- 

32 760 500,68,- 

1 396,00,- 

409 058,61,- 

805 407,73,- 

626 807,55,- 

0,67,- 

178 599,51- 

6.  
Rolnicy indywidualni 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

84 376 123,82,- 

82 959 673,78,- 

113 936,00,- 

1 302 514,04,- 

1 412 526,79,- 

1 269 751,07,- 

2 149,98,- 

140 625,74,- 

7.  
Instytucje niekomercyjne działające na 

rzecz gospodarstw domowych 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

183 272,24,- 

 

183 272,24,- 

- 

1 647,47,- 

 

1 647,47,- 

- 
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    Należności zagrożone - - 

 Razem zaangażowanie w sektorze 

niefinansowym 

151 479 185,18,- 2 834 247,69,- 

3) Strukturę zaangażowania Banku wobec sektora budżetowego w rozbiciu  na kategorie należności 

według stanu na dzień 31.12.2013 roku przedstawia poniższa tabela. 

 

 

Wyszczególnienie Wartość Bilansowa 

Ekspozycji  

Salda korekt wartości i 

rezerw 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

17 522 533,- 5 578,35 

Razem zaangażowanie w sektorze budżetowym 17 522 533,- 5 578,35,- 

 

4) Strukturę ekspozycji według okresów zapadalności w podziale na klasy należności według stanu na 

dzień 31.12.2013 roku przedstawia poniższa tabela w tys. zł.  

 

Istotne klasy 

należności 
Do 1 m-ca 1-3 m-cy 3-6 m-cy 6-12 m-cy 1-3 lat 3-5 lat 5-10 lat 10-20 lat 

powyżej 20 

lat 

Ekspozycje lub 

ekspozycje 

warunkowe wobec 

przedsiębiorców 

535 099,13 1 272 731,32 410 667,00 1 977 870,85 3 586 699,72 2 930 439,00 3 562 975,00 3 032 037,00 0 

Ekspozycje lub 

ekspozycje 

warunkowe wobec 

gospodarstw 

domowych 

3 905 984,85 8 269 687,71 9 153 396,65 14 217 918,44 39 098 274,08 20 492 885,67 26 744 666,61 11 377 508,62 727 071,29 

Ekspozycje lub 

ekspozycje 

warunkowe wobec 

samorządów 

terytorialnych  

567 689,01 286 544,34 527 361,75 1 092 223,50 5 709 757,20 3 202 631,36 5 239 764,40 896 561,44 0 

Ekspozycje lub 

ekspozycje 

warunkowe wobec 

podmiotów 

nieprowadzących 

działalności 

gospodarczej 

0 919,24 1 714,00 2 571,00 27 642,00 60 426,00 45 000,00 45 000,00 0 

RAZEM 5 008 772,99 9 829 882,61 40 093 139,40 17 290 583,79 48 422 373,00 26 686 382,03 35 592 406,01 15 351 107,06 727 071,29 

 

5) Strukturę należności zagrożonych w rozbiciu na typ kontrahenta według stanu na dzień 31.12.2013 r. 

przedstawia poniższa tabela. 



 12 

 

Lp. Wyszczególnienie – typ kontrahenta Wartości w zł 

1. 

 

Przedsiębiorstwa i spółki prywatne oraz spółdzielnie 

1.Należności poniżej standartu 

    Kredyty i inne należności 

    Rezerwy celowe 

    Korekta wartości 

    Odsetki 

2.Należności wątpliwe 

    Kredyty i inne należności 

    Rezerwy celowe 

    Korekta wartości 

    Odsetki 

3. Należności stracone 

    Kredyty i inne należności 

    Rezerwy celowe 

    Korekta wartości 

    Odsetki 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

235 687,52,- 

235 687,52,- 

- 

- 

 Razem  0,00 

2. Przedsiębiorcy indywidualni 

1.Należności poniżej standartu 

    Kredyty i inne należności 

    Rezerwy celowe 

    Korekta wartości 

    Odsetki  

2.Należności wątpliwe 

    Kredyty i inne należności 

    Rezerwy celowe 

    Korekta wartości 

    Odsetki 

3. Należności stracone 

    Kredyty i inne należności 

    Rezerwy celowe 

    Korekta wartości 

    Odsetki 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

290 175,00,- 

37 821,65,- 

7 438,35,- 

90 569,69,- 

 Razem  335 484,69,- 

3. Osoby prywatne 

1.Należności poniżej standartu 

    Kredyty i inne należności 

    Rezerwy celowe 

    Korekta wartości 

    Odsetki 

 

 

4 896,00,- 

949,82,- 

146,88,- 

40,78,- 
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2.Należności wątpliwe 

    Kredyty i inne należności     

    Rezerwy celowe 

    Korekta wartości 

    Odsetki 

3. Należności stracone 

    Kredyty i inne należności 

    Rezerwy celowe 

    Korekta wartości 

    Odsetki 

- 

 

 

 

 

 

269 583.54,- 

176 431,88,- 

1 070,93,- 

134 538,29,- 

 Razem  230 459,10,- 

4. Rolnicy indywidualni 

1.Należności poniżej standartu 

    Kredyty i inne należności 

    Rezerwy celowe 

    Korekta wartości 

    Odsetki 

2.Należności wątpliwe 

    Kredyty i inne nalezności 

    Rezerwy celowe 

    Korekta wartości 

    Odsetki 

 3. Należności stracone 

    Kredyty i inne należności 

    Rezerwy celowe 

    Korekta wartości 

    Odsetki 

 

 

- 

 

 

 

 

60 575,00,- 

29 326,86,- 

1 921,28,- 

3 772,98,- 

 

1 185 148,69,- 

71 377,94,- 

37 999,66,- 

53 017,37,- 

 Razem 1 161 888,30,- 

5. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw 

domowych 

1.Należności poniżej standartu 

    Kredyty i inne należności 

    Rezerwy celowe 

    Korekta wartości 

    Odsetki 

2.Należności wątpliwe 

    Kredyty i inne nalezności 

    Rezerwy celowe 

    Korekta wartości 

    Odsetki 

3. Należności stracone 

    Kredyty i inne należności 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
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    Rezerwy celowe 

    Korekta wartości 

    Odsetki 

 

 

 

 RAZEM - 

 

6) Zmiana stanu rezerw celowych i odpisów aktualizujących  aktywa w 2013 roku (w zł) 

 

Wyszczególnienie Saldo 

rezerw 

celowych na 

początek 

okresu 

Utworzenie 

rezerw 

celowych w 

okresie 2013r. 

 

Rozwiązanie 

rezerw 

celowych w 

okresie 2013r. 

Spisanie lub 

przeniesienie do 

ewidencji 

pozabilansowej 

Saldo rezerw 

celowych na 

koniec 2013 r. 

Sektor finansowy 

Należności normalne 

Należności pod obserwacją 

Należności poniżej standardu 

Należności wątpliwe 

Należności stracone 

     

Sektor niefinansowy 

Należności normalne 

Należności pod obserwacją 

Należności poniżej standardu 

Należności wątpliwe 

Należności stracone 

857 325,76,- 

69 257,10,- 

- 

1 721,36,- 

0,00,- 

786 347,30,- 

647 293,84,- 

77 597,44,- 

- 

47 216,26,- 

32 472,96,- 

490 007,18,- 

586 582,86,- 

82 405,53,- 

- 

47 987,80,- 

3 146,10,- 

453 043,43,- 

301 992,06,- 

- 

- 

- 

- 

301 992,06,- 

616 044,68,- 

64 449,01,- 

- 

949,82,- 

29 326,86,- 

521 318,99,- 

Sektor budżetowy 

Należności normalne 

Należności pod obserwacją 

Należności poniżej standardu 

Należności wątpliwe 

Należności stracone 

     

Kredyty stracone tworzone 

w ciężar funduszu 

restrukturazacyjnego 

     

Majątek finansowy      

Rzeczowy majątek trwały       

Papiery wartościowe      

Aktywa trwałe do zbycia       

Aktywa finansowe      

Inne aktywa       

Rezerwy celowe razem 857 325,76,- 647 293,84,- 586 582,86,- 301 992,06,- 616 044,68,- 

C.  Ryzyko kredytowe do wyliczania kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem 
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Zestawienie wartości ekspozycji przed i po zastosowaniu technik ograniczania ryzyka kredytowego dla każdego 

stopnia wiarygodności kredytowej ustalonego dla metody standardowej oraz pozycji, które stanowią 

pomniejszenia funduszy własnych sporządzone według stanu na dzień 31.12.2013 roku przedstawia poniższa 

tabela w zł. 

  

 

 

Lp. 

 

 

Wyszczególnienie 

Wartość przed 

zastosowaniem 

technik redukcji 

Wartość po 

zastosowaniu 

technik 

ograniczania 

ryzyka 

Wartość 

stanowiąca 

pomniejszenia 

funduszy 

własnych 

1.  
ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec 

rządów i banków centralnych 

1 469 933,10,- 1 469 933,10,-  

2.  
ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec 

jednostek samorządu terytorialnego i władz 

lokalnych 

 

17 191 062,22,- 

 

17 191 062,22,- 

 

3.  
ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec 

organów administracji i podmiotów 

nieprowadzących działalności gospodarczej 

 

507 517,20,- 

 

507 517,20,- 

 

4.  
ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec 

wielostronnych banków rozwoju 

- -  

5.  
ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec 

organizacji międzynarodowych 

- -  

6.  
ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec 

instytucji 

 

117 217 186,61,- 

 

117 217 186,61,- 

 

7.  
ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec 

przedsiębiorców 

 

7 457 340,57,- 

 

7 457 340,57,- 

 

8.  
ekspozycje detaliczne lub warunkowe 

ekspozycje detaliczne 

 

63 433 474,51,- 

 

63 433 474,51,- 

 

9.  
ekspozycje lub ekspozycje warunkowe 

zabezpieczone na nieruchomościach 

 

83 657 020,90,- 

 

83 657 020,90,- 

 

10.  
ekspozycje przeterminowane 1 446 877,42,- 1 446 877,42,-  

11.  
ekspozycje należące do nadzorczych kategorii 

wysokiego ryzyka 

- -  

12.  
ekspozycje z tytułu obligacji zabezpieczonych - -  

13.  
pozycje sekurytyzacyjne - -  

14.  
ekspozycje krótkoterminowe wobec instytucji i 

przedsiębiorców 

- -  

15.  
ekspozycje z tytułu jednostek uczestnictwa w 

instytucjach zbiorowego inwestowania 

- -  

16.  
inne ekspozycje 14 696 694,00,- 14 696 694,00,-  
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D.  Zaangażowanie w portfelu papierów wartościowych 

 

1. Zestawienie papierów wartościowych według stanu na dzień 31.12.2013 roku przedstawia poniższe 

zestawienie. 

Lp

. 

Wyszczególnienie Wartość  

bilansowa z zł  

Wartość  

rynkowa w zł 

Wartość  

godziwa w zł 

1. Bankowe papiery 

wartościowe  

600 000,- 603 427,68,-  

 RAZEM 600 000,- 603 427,68,-  

 

E. Ryzyko operacyjne  

 

1. Bank obliczając wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego stosuje metodę podstawowego 

wskaźnika.  

 

F. Ryzyko stopy procentowej dla pozycji zakwalifikowanych do portfela bankowego 

 

1. Bank dokonuje pomiaru ryzyka stopy procentowej miesięcznie. Pomiar ten oparty jest na następujących 

założeniach: 

1) do pomiaru ryzyka stopy procentowej Bank stosuje metodę luki stopy procentowej, 

2) badaniu i ocenie podlega wpływ zmian stóp procentowych na wynik odsetkowy Banku i fundusze 

własne oraz na wartość ekonomiczną kapitału 

3) zarządzanie ryzykiem stopy procentowej koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem przeszacowania, 

ryzykiem bazowym, ryzykiem krzywej dochodowości oraz na kontroli ryzyka opcji i krzywej 

dochodowości, 

4) Bank ogranicza ryzyko stopy procentowej poprzez stosowanie systemu limitów i odpowiednie 

kształtowanie struktury aktywów i pasywów. Bank ogranicza ryzyko pozycji trudno zabezpieczanych 

(np. depozytów o nieokreślonym terminie wymagalności) poprzez pozyskiwanie nowych klientów i 

otwieranie rachunków oszczędnościowych. 

 

2. Analiza luki polega na określeniu wielkości niedopasowania między wrażliwymi na zmiany stopy 

procentowej aktywami i pasywami w poszczególnych przedziałach czasowych uwzględniających 

pierwszy możliwy termin zmian (przeszacowania) stóp procentowych. Poniższa  tabela prezentuje 

kształtowanie się luki stopy procentowej na dzień 31.12.2013 roku. 
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do 1 dnia 1 - 30 dni 1-3 m-cy 3-6 m-cy 6-12 m-cy powyżej 12 m-cy RAZEM

AKTYWA 58 698 783,42    171 798 108,26  50 185 023,29  600 000,00       4 356,00           1 439 080,50    282 725 351,47  

PASYWA -                       97 684 519,99    50 643 020,06  -                     18 508,95         -                     148 346 049,00  

LUKA 58 698 783,42    74 113 588,27    457 996,77 -      600 000,00       14 152,95 -        1 439 080,50    134 379 302,47  
 

 

3. Przy określeniu terminów przeszacowania aktywów/pasywów, Bank przyjmuje następujące założenia: 

1) Aktywa/pasywa, dla których oprocentowanie zmienne uzależnione jest od stawek referencyjnych 

(bazowych) kwalifikuje się do przedziału przeszacowania zgodnego z założeniami danego produktu; w 

szczególności oprocentowanie produktów uzależnione od stopy redyskonta weksli NBP kwalifikuje się 

do przedziału przeszacowania od 2 do 30 dni włącznie, 

2) Aktywa/pasywa o zmiennym oprocentowaniu zależnym od stawki własnej Banku, biorąc pod uwagę 

czas reakcji Zarządu Banku na zmianę stóp Narodowego Banku Polskiego, kwalifikuje się do przedziału 

przeszacowania od 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie, 

3) Aktywa/pasywa o stałym oprocentowaniu kwalifikuje w dacie ich zapadalności/wymagalności – według 

układu płynnościowego, 

4) Pozycje, dla których nowa stawka oprocentowania ustalana jest pierwszego dnia po dniu 

sprawozdawczym kwalifikuje się do przedziału do 1 dnia, 

5) O ile dla specyficznego produktu bankowego wynika inny termin przeszacowania niż określony według 

zasad określonych w pkt. 1 – 4 można urealnić ten termin na odpowiadający stanowi faktycznemu, 

6) Niedopasowanie (luka) wyznaczane jest jako różnica pomiędzy wartością aktywów  

i pasywów wrażliwych na zmianę stóp procentowych w poszczególnych przedziałach czasowych. 

 

4. Zakłada się, że zmiana stóp procentowych sama w sobie nie jest źródłem potencjalnych strat dla Banku. 

Narażenie na negatywne oddziaływanie na wyniki Banku związane jest z występującymi różnicami w 

wielkościach aktywów i pasywów przeszacowywanych w poszczególnych terminach. Luka przedstawia 

się następująco: 

 

do 1 dnia 1 - 30 dni 1-3 m-cy 3-6 m-cy 6-12 m-cy powyżej 12 m-cy RAZEM

AKTYWA 58 698 783,42    202 770 006,13   50 185 023,29  600 000,00       4 356,00           1 439 080,50    313 697 249,34  

PASYWA -                       97 684 519,99     50 643 020,06  -                     18 508,95         -                     148 346 049,00  

LUKA 58 698 783,42    105 085 486,14   457 996,77 -      600 000,00       14 152,95 -        1 439 080,50    165 351 200,34  

udział w sumie bilansowej 19,60% 35,09% 0,15% 0,20% 0,00% 0,48% 55,21%
 

 

5. Pomiar ryzyka bazowego dokonywany jest w oparciu o skumulowane luki przeszacowania wyznaczone 

osobno dla każdej stopy bazowej przy wykorzystaniu współczynników korelacji. 

 

6. Zmiana dochodu z tyt. Ryzyka przeszacowania, ryzyka  bazowego, krzywej dochodowości i opcji klienta 

na dzień 31.12.2013 roku przedstawia poniższa tabelka: 
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Limit Wykonanie

1 592 324,53 -    8% FW 7,09%

1 681 121,60 -    8% FW 7,48%

146 856,40 -       1% FW 0,65%

- 1% FW -

44,87% - -

55,21% - -

303 468,97 -                  

37,07%

-1,00 p.p.Założona zmiana stóp procentowych -0,25 p.p. -0,50 p.p.

40,06%

wpływ na wynik odsetkowy

ryzyko przeszacowania

udział luki w sumie bilansowej

36 714,10 -                    

ryzyko bazowe

ryzyko krzywej dochodowości

817 298,29 -           

ryzyko opcji

398 191,82 -                  

73 428,20 -             

697 811,97 -           

udział luki skorygowanej o mnożniki w 

sumie bilansowej

-

29,64%

47,34%

-

 

 

7. Przeprowadzone na datę 31.12.2013r. testy warunków skrajnych w zakresie ryzyka przeszacowania, 

ryzyka bazowego oraz ryzyka krzywej dochodowości prezentuje poniższa tabela: 

Wpływ na wynik 

w tys. zł.

% funduszy 

własnych
Poziom limitu

Poziom 

przekroczenia 

limitu

Dopuszczalny 

poziom 

przekroczenia 

limitów

3 437 15,30% 8,00% 7,30%

1 959 8,72% 8,00% 0,72%

862 3,84% 1,00% 2,84%

Testy warunków skrajnych

ryzyko przeszacowania

ryzyko bazowe 

ryzyko krzywej dochodowości

12,00%

 

 

8. Pomiarem ryzyka stopy procentowej objęto również badanie wpływu zmian stóp procentowych na 

wartość ekonomiczną kapitału przy założeniu przesunięcia krzywej dochodowości o 200 pb. w dół i w 

górę (test warunków skrajnych). W wyniku nagłej i nieoczekiwanej zmiany poziomu stóp procentowych 

zmiana bilansowej zaktualizowanej wartości kapitału wyniesie (+) 9 105 tys. zł (przy wzroście stóp) i       

(-) 12 486 tys. zł przy spadku stóp procentowych. 

 

9. Marża odsetkowa kształtuje się na poziomie – 3,10%. 

 

10. Poziom ryzyka stopy procentowej ocenia się jako umiarkowany.  Dominującymi ryzykami w zakresie 

stopy procentowej jest ryzyko przeszacowania oraz ryzyko bazowe. Wpływ ryzyka opcji klienta oraz 

ryzyka krzywej dochodowości jest znikomy. 

 

G.  Wymogi kapitałowe na kwoty ekspozycji sekurytyzacyjnych ważone ryzykiem  

 

Bank nie dokonywał sekurytyzacji aktywów. 

 

H. Podstawowe założenia polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska 

kierownicze w Banku .  

 

Na podstawie § 27 uchwały Nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. 

w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej 

oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów 

procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników 

wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku (Dz. Urz. KNF Nr 11 poz. 42), Zarząd Banku 
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wprowadził zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą „Politykę zmiennych składników wynagradzania osób 

zajmujących stanowiska kierownicze w LBS w Strzałkowie”. 

Polityka określa, iż za osoby zajmujące stanowiska kierownicze mające istotny wpływ na profil ryzyka  

Banku uznaje się Członków Zarządu. 

Przy określaniu zasad polityki zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska 

kierownicze, zastosowano zasadę proporcjonalności, w której uwzględniono:  

 formę prawną działania banku,  

 rozmiar działalności i jej złożoność,  

 skalę i profil ryzyka związanego z prowadzoną działalnością,  

 organizację wewnętrzną banku oraz podział kompetencji i obowiązków.  

Zastosowano również kryterium oceny efektów pracy : 

a) jakość portfela kredytowego, 

b) realizacja planu finansowego Banku, 

c) realizacja przyjętej strategii (kierunków działania). 

 

W przypadku wynagrodzeń zależnych od wyników, jako podstawę do określenia łącznej wysokości 

wynagrodzenia przyjęto ocenę według kryteriów określonych w Polityce za co najmniej trzy lata, tak aby 

wysokość wynagrodzenia zależnego od wyników uwzględniała cykl koniunkturalny Banku i ryzyko związane z 

prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, 

Zbiorcze informacje ilościowe na temat wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku. 

a) Zarząd jest 4 osobowy i składa się z Prezesa Zarządu i 3 Wiceprezesów: do spraw Rachunkowo –

finansowych, Handlowych i Zarządzania ryzykami. 

b) wartość wynagrodzeń stałych za 2013 rok wyniosła 555 405,58,- zł, natomiast zmienne składniki 

wyniosły 95 768,-zł. 

c) Wypłaty wynagrodzenia zmiennego dokonano jednorazowo w gotówce, 

 

Łączne wynagrodzenie zmienne nie ogranicza zdolności Banku do zwiększania jego bazy kapitałowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strzałkowo, dnia 24.04.2014 roku 


