
Informacja z zakresu profilu ryzyka i sytuacji finansowej 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" 

z siedzibą w Rudzie Śląskiej 
 
 

Zarządzanie ryzykiem w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej 
realizowane jest w oparciu o opracowane w formie pisemnej, zaakceptowane przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę 
Nadzorczą dokumenty: Strategię zarządzania ryzykiem oraz Polityki zarządzania ryzykiem, które odnoszą się do 
identyfikacji, analizy, pomiaru i oceny, monitorowania, ograniczania i raportowania poszczególnych rodzajów ryzyka. 
 

Do ryzyk, które Zarząd i Rada Nadzorcza uznały jako istotne w działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - 
Kredytowej "Śląsk" należą: 
1. ryzyko operacyjne 
2. ryzyko kredytowe 
3. ryzyko stóp procentowych 
4. ryzyko płynności 
5. ryzyko koncentracji zaangażowań 
6. ryzyko braku zgodności (compliance) 
7. ryzyko kapitałowe i wyniku finansowego 
 

Bieżące zarządzanie ryzykiem polega na: 

 gromadzeniu informacji dotyczących ryzyka, 

 ograniczaniu ryzyka, powstającego w działalności do akceptowalnego poziomu, wykorzystując do tego celu 
informacje otrzymane z jednostek / komórek organizacyjnych, 

 podejmowaniu działań zmierzających do ograniczenia liczby i skali występujących zagrożeń, ograniczaniu / 
eliminowaniu negatywnych skutków ryzyka. 

 
W stosunku do każdego ryzyka przekraczającego poziom akceptowalny podejmowane są działania 
zaradcze: 

 przeciwdziałanie – podjęcie działań ograniczających ryzyko do poziomu akceptowalnego transfer ryzyka – 
przeniesienie ryzyka na inny podmiot, np. poprzez ubezpieczenie; 

 przesunięcie w czasie – zaniechanie w danym momencie działań rodzących zbyt wysokie ryzyko, 

 tolerowanie ryzyka – w przypadku gdy istnieją określone trudności w przeciwdziałaniu ryzyku,                                            
a także gdy koszty podjętych działań mogą przekroczyć przewidywane korzyści. 

 
Sytuacja finansowa Kasy: 
 

Wyszczególnienie 
 

Dane na dzień 31-12-2020r 
zatwierdzone na XXVII 

Zebraniu Przedstawicieli 
uchwałą nr  9/2021 z dnia 17-06-2021r 

Aktywa 89 927 778,07 zł 

Fundusze własne (wg ustawy o s.k.o.k.) 8 603 961,05 zł 

Saldo depozytów 77 719 676,38 zł 

Wskaźnik funduszy własnych 9,57% 

Współczynnik wypłacalności 10,51% 

Wskaźnik obowiązkowej rezerwy płynnej 11,81% 

Profil ryzyka nie istnieje 

 

Opracowanie informacji: Menadżer ds. ryzyka 
Data opracowania: 25.06.2021 r.         


