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Sprawozdanie z działalności   

Banku Spółdzielczego w Wieleniu za rok 2020  

  

Bank Spółdzielczy w Wieleniu prowadzi działalność w ramach Grupy SGB. Ponadto od roku 

2015 jest uczestnikiem Systemu Ochrony Instytucjonalnej.  

System Ochrony Instytucjonalnej został utworzony w związku z wymogami nałożonymi na 

Banki Spółdzielcze przez przepisy unijne w zakresie funduszy własnych oraz ryzyka płynności 

.  

Rok sprawozdawczy – 2020 był rokiem niezwykle trudnym dla banków spółdzielczych, które 

w związku z panującą pandemią funkcjonowały w warunkach reżimu COVID-owego. Ponadto, 

czynnikiem bardzo niekorzystnym dla działalności banków była trzykrotna obniżka stóp 

procentowych dokonana przez Radę Polityki Pieniężnej do poziomu prawie zerowego. 

Zarówno pandemia jak i bardzo niskie stopy procentowe stanowiły bariery rozwoju banków  i 

spowodowały spadek efektywności działania wyrażający się wskaźnikiem C/I, a także 

zmniejszeniem przychodów aktywów odsetkowych. W ostatnim okresie zauważa się 

zmniejszenie popytu na kredyty co wpłynie niekorzystnie na uzyskanie dochodów. Należy się 

również spodziewać pogorszenia jakości portfela kredytowego co może skutkować  w 

przyszłości koniecznością tworzenia rezerw celowych.  

Inne bariery zewnętrzne niekorzystne dla banków spółdzielczych to wysokie koszty związane 

z wypełnianiem kolejnych wymogów regulacyjnych, często nieuzasadnionych skalą  i zakresem 

działalności, nadmierne obowiązki sprawozdawcze, nadmiar kontroli zewnętrznych a także 

wysokie koszty składki na BFG (w roku 2020 uległy zwiększeniu prawie o 100 %).  

Wszystkie te czynniki zewnętrzne plus spowolnienie wzrostu gospodarczego spowodowane 

obostrzeniami sanitarnymi w związku z pandemią w skali całego kraju nie pozostały obojętne 

na rozwój i wyniki naszego Banku Spółdzielczego, które niestety są gorsze w porównaniu do 

roku poprzedniego.  

  

I. INFORMACJE OGÓLNE O DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2020 ROKU  

  

1. Zebranie Przedstawicieli  

  

W dniu 25.06.2020 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli, które podjęło uchwały m.in.  w 

sprawach zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Banku za 2019 rok i 
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zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego w Wieleniu za 

rok 2019, o najwyższej sumie zobowiązań, o kierunkach działalności Banku.   

  

2. Rada Nadzorcza Banku   

  

W roku 2020 Rada Nadzorcza pracowała w 7 osobowym składzie:  

1. Jan Helwich     -  Przewodniczący RN  

2. Danuta  Waroś    -  Z-ca Przewodniczącego RN  

3. Jacek Duczyński    -  Sekretarz RN  

4. Krystyna Forbrich    -  Członek  

5. Wiesław Helak    -   Członek   

6. Urszula Sikorska    -  Członek  

7. Zbigniew Walczak    -  Członek  

  

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym Rada Nadzorcza w dniu 29.05.2018 r. roku powołała 3 osobowy  

Komitet Audytu, który działał w składzie:         

1. Krystyna Forbrich    –   Przewodnicząca   

2. Jacek Duczyński    –   członek  3. Danuta Waroś     

 –   członek   

Wszyscy członkowie spełniają wymogi niezależności. Przewodnicząca Komitetu Audytu –  

Krystyna Forbrich posiada wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i badania 

sprawozdania finansowego.   

  

3. Zarząd Banku   

  

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wieleniu w roku 2020 działał w 3 osobowym składzie:    

1. Anna Szafranek     –   Prezes Zarządu   

2. Maria Drzewiecka     –   Wiceprezes Zarządu   

3. Ida Sikora       –   członek Zarządu   

  

 



  3 

Działalność Banku zorganizowania jest w trzech pionach:   

 Pion organizacji i nadzoru – podlega Prezesowi Zarządu  

 Pion finansowy – podlega Wiceprezesowi Zarządu  

 Pion handlowy – podlega członkowi Zarządu  

W roku bieżącym 2021 – skład Zarządu uległ zmianie ze względu na odwołanie przez Radę 

Nadzorczą – Pani Idy Sikora ze składu Zarządu, która przebywała na długotrwałym zwolnieniu 

lekarskim, a także ze względu na rezygnację Pani Anny Szafranek z funkcji  

Prezesa z powodu przyjścia na emeryturę po okresie długoletniej pracy.  

  

Strukturę organizacyjną Banku oraz podstawowe zadania jednostek i komórek 

organizacyjnych, a także ich wzajemne współdziałanie określa Regulamin Organizacyjny 

przyjęty przez Zarząd Banku i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.   

  

Cele Banku określone w Statucie oraz w Strategii – Zarząd w roku 2020 realizował w Centrali 

oraz posiadanych placówkach tj.:  

 Oddziale Wieleń,  

 Oddziale Tuczno,  

 Punkcie Kasowym w Drawsku,   Agencji w Rosku.  

  

Realizując wytyczone cele, Zarząd podejmował działania zmierzające do zapewnienia 

bezpieczeństwa funkcjonowania Banku, utrzymania płynności i wypłacalności oraz 

pozyskiwania klientów w celu świadczenia im usług finansowych o odpowiednich standardach 

i jakości.   

  

  

II. AKTUALNA SYTUACJA FINANSOWA BANKU  

  

1. Aktywa  

  

Zarząd kierując się założeniami Strategii Banku Spółdzielczego w Wieleniu na lata 20202024 

oraz Polityki kredytowej prowadził aktywną politykę kredytową biorąc pod uwagę:  

 bezpieczne zarządzanie środkami klientów depozytowych,   
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 spełnianie oczekiwań klientów w warunkach coraz bardziej narastającej konkurencji,  

 minimalizowanie ryzyka kredytowego.  

  

Na koniec roku sprawozdawczego stan ogólny kredytów wynosił 46 195 tys. zł  i w porównaniu 

do roku poprzedniego zmniejszył się o kwotę 928 tys. zł tj. 1,97 %  

Suma bilansowa wzrosła na przestrzeni 2020 roku o 9 801  tys. zł w porównaniu do roku 

poprzedniego tj. 2019 i na koniec roku 2020 wynosi 102 776 tys. zł.  

W strukturze aktywów niezmiennie dominują należności od sektora niefinansowego, które na  

31.12.2020 roku wyniosły 41 096 tys. zł, dynamika 99,40 %.  

  

Tabela: Obligo kredytowe   

  

Wyszczególnienie  

  

Obligo na   

31.12.2019 r. 

w tys. zł  

Struktura  

%  

Obligo na  

31.12.2020 r. 

w tys. zł  

Struktura  

%  

Dynamika  

%  

Spółki, spółdzielnie  994  2,08  1 265  2,70  127,26  

Przedsiębiorcy indywidualni  821  1,72  656  1,40  79,90  

Osoby prywatne  23 335  48,82  23 066  49,17  98,84  

Rolnicy indywidualni  16 913  35,38  16 835  35,89  99,54  

Jednostki samorządu terytorialnego  5 737  12,00  5 084  10,84  88,62  

RAZEM  47 800  100  46 906  100  98,12  

        

Należności zagrożone wzrosły i wyniosły 177 tys. zł (są to należności od sektora 

niefinansowego). Wskaźnik kredytów zagrożonych brutto na koniec roku wynosi 0,39 % i jest 

wyższy od wskaźnika na koniec roku 2019 o 0,30 %.  

W roku sprawozdawczym – Bank wypłacił kredyty mieszkaniowe na łączną kwotę   

3 016 tys. zł. Bank posiada w swojej ofercie pożyczki hipoteczne, które udzielono w kwocie  1 

130 tys. zł.  

W ramach rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych udzielono kredyty odnawialne na 

łączną kwotę 18 tys. zł.  

W ramach rachunków bieżących udzielono kredyty z przeznaczeniem:  

 na działalność rolniczą       -     195 tys. zł  

 na działalność gospodarczą                 -      552 tys. zł  
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W celu spełnienia oczekiwań klientów – Bank uruchamiał w ciągu ubiegłego roku kredyty 

sezonowe oraz okazjonalne na dogodnych warunkach. Kredytów tych udzielono na łączną 

kwotę 379 tys. zł.  

Ogółem w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – Bank udzielił kredyty na łączną wartość 

10 118 tys. zł, w tym:  

 gotówkowe          -  3 928 tys. zł  

 na działalność rolniczą       -  5 434 tys. zł  

 na działalność gospodarczą                  -     756 tys. zł  

  

Drugą bardzo istotną pozycją aktywów są należności od sektora finansowego, które na 

31.12.2020 roku wynoszą 36 550 tys. zł, w tym lokaty w banku zrzeszającym 23 623 tys. zł.   

(łącznie z odsetkami).  

Inne istotne pozycje aktywów to:  

 należności od sektora budżetowego      5 099 tys. zł  

 kasa, operacje z bankiem centralnym     1 523 tys. zł  

 rzeczowe aktywa trwałe i WNiP       1 233 tys. zł  

  

W roku sprawozdawczym ze względu na bardzo niskie stopy procentowe, które po trzykrotnej 

obniżce przez Radę Polityki Pieniężnej utrzymują się na poziomie prawie zerowym – Bank 

wolne  środki ulokował w postaci lokat terminowych w SGB Banku, a ponadto zakupował 

bankowe papiery wartościowe, obligacje Polskiego Funduszu Rozwoju oraz bony pieniężne 

NBP. Wg stanu na 31.12.2020 r. Bank posiada:  

 lokaty terminowe w SGB Banku       23 623 tys. zł  

 bankowe papiery wartościowe              1 005 tys. zł  

 obligacje PFR             5 139 tys. zł  

 bony NBP             10 000 tys. zł  

Dochód z tyt. zgromadzonych lokat - bank uzyskał w kwocie 330 tys. zł, natomiast z tyt.  

pozostałych instrumentów finansowych 84 tys. zł  

  

Bank posiada akcje Banku Zrzeszającego o łącznej wartości 1 000 tys. zł. oraz 1 udział  

Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB w wysokości 1 tys. zł.    



  6 

Bank posiada także Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez SGB-Bank S.A.  w 

Poznaniu o łącznej wartości (z odsetkami) 1 005 tys. zł.   

2. Pasywa  

  

W strukturze pasywów dominują zobowiązania wobec sektora niefinansowego, które na  

31.12.2020 roku wyniosły 84 437 tys. zł.  

  

Zgromadzone środki w Banku są głównym źródłem finansowania działalności kredytowej oraz 

rozliczeniowej. Na koniec roku sprawozdawczego - Bank zgromadził środki w ogólnej kwocie 

89 043 tys. zł (z odsetkami). W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost środków o kwotę 

9 110 tys. zł, co stanowi 11,4 %.   

  

Tabela: Struktura zobowiązań z podziałem na określony typ klienta (bez odsetek)  

Wyszczególnienie  

Zobowiązania wobec:  

Wykonanie na   

31.12.2019 r. 

w tys. zł  

Struktura  

%  

Wykonanie na  

31.12.2020 r. 

w tys. zł  

  
Struktura  

%  

Dynamika  

%  

Spółek, spółdzielni  1 937  2,43  2 981  3,35  153,90  

Przedsiębiorstw indywidualnych  3 567  4,46  3 822  4,29  107,15  

Osób prywatnych  55 149  69,09  55 941  62,85  101,44  

Rolników indywidualnych  15 140  18,97  20  115  22,60  132,86  

Instytucji niekomercyjnych   1 513  1,90  1  537  1,73  101,59  

Jednostek samorządu 

terytorialnego  
2 514  3,15  4 606  5,18  183,21  

RAZEM  79 820  100  89 002  100  111,50  

  

Tabela: Struktura zobowiązań  z podziałem na bieżące i terminowe (bez odsetek)  

  

Wyszczególnienie  

  

Stan środków na  

31.12.2019 r.  

w tys. zł  

Struktura  

%  

Stan środków na  

31.12.2020 r. w 

tys. zł  

Struktura  

%  

Dynamika  

%  

Bieżące  53 714  67,30  65 612  73,72  122,15  

Terminowe  26 106  32,70  23 390  26,28  89,60  

RAZEM  79 820  100  89 002  100  111,50  
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Na rachunkach wkładów oszczędnościowych terminowych ulokowano środki w kwocie 

ogólnej 23 390 tys. zł.  

Bank w swojej ofercie posiada produkty terminowe o różnych okresach przetrzymania.  

Struktura depozytów terminowych przedstawia się następująco:  

 depozyty do 3 miesięcy                                                                659 tys. zł, tj.  2,82%  

 depozyty powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy                     747 tys. zł, tj.  3,19%  

 depozyty powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy                      21 976 tys. zł, tj. 93,96%  

 depozyty powyżej 12 miesięcy                                                  5 tys. zł, tj.   0,02%  

 depozyty zablokowane JST                                2 tys. zł, tj.   0,01% 

                 

Dużym zainteresowaniem wśród klientów Banku cieszyła się  lokata „Plejada Plus”, która 

zgromadziła środki w wysokości 11 300 tys. zł. Bank posiada w swojej ofercie lokatę „Plejada 

Plus”, na której są ulokowane nowe środki w kwocie 4 794 tys. zł z korzystniejszym 

oprocentowaniem niż lokata standardowa.   

  

Bardzo atrakcyjny dla klientów Banku okazał się rachunek oszczędnościowy. Na rachunkach 

tych zgromadzono środki w ogólnej kwocie 4 946 tys. zł.  

  

Oprócz produktów w/w – Bank prowadzi rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, na  

których figurują środki:  

 ROR – SGB Standard                             15 764 tys. zł  

 ROR – SGB dla Młodych            996 tys. zł  

 ROR – SGB dla Emerytów             4 934 tys. zł  

  

Poza w/w rachunkami – Bank posiada w swojej ofercie:  

 ROR-SGB Plus,   

 ROR Rodzina 500 Plus,   

 ROR Komfort z Kartą,  

 Konto przyjazne dla Klienta.   

  

Ponadto Bank prowadzi rachunki rolnicze oraz dla przedsiębiorstw. Na rachunkach rolniczych 

zgromadzono środki – 20 115 tys. zł, na rachunkach przedsiębiorstw –   

6 803 tys. zł.  
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Bank obsługuje rachunki Gminy Drawsko oraz rachunki pomocnicze Gminy Tuczno. Środki 

zgromadzone na tych rachunkach wynoszą 4 606 tys. zł.  

Ogółem w roku ubiegłym Bank prowadził 4 148 szt. rachunków bankowych.  

Bank Spółdzielczy w Wieleniu oferuje swoim klientom nowoczesne produkty w systemie 

bankowości elektronicznej tj.:   

 konta internetowe – „Internet Banking” posiada 1 046 użytkowników,  

 usługa „SMS Banking” uruchomiona jest dla 991 klientów.  

  

Bank oferuje usługę doładowań telefonów komórkowych na kartę, zarówno poprzez 

elektroniczne kanały dostępu, rachunek bankowy poprzez dyspozycję ustną wydaną 

pracownikowi obsługi, a także w kasach Banku.   

  

Bank w roku ubiegłym brał udział w programach oraz konkursach mających na celu 

zwiększenie użycia kart płatniczych w dokonywanych transakcjach bezgotówkowych 

organizowanych przez wydawcę kart Master Card oraz Visa.  

Jednak ze względu na nakładane wymogi – Bankowi nie udało się wygrać żadnego Konkursu.   

  

Zainteresowanie kartami płatniczymi przedstawiało się następująco – wg stanu na   

31.12.2020 r. w posiadaniu klientów było 1 586 kart płatniczych, a w tym:  

 kart Maestro                                             87 szt.  

 kart Matercard zbliżeniowa                   1 129 szt.  

 kart Visa Electron                  133 szt.  

 kart Visa Electron zbliżeniowa                         237 szt.  

  

Bank posiada usługę bezpiecznego dokonywania transakcji internetowych 3D Secure 

polegającą na zabezpieczeniu transakcji internetowych dodatkowym hasłem.  

  

W roku sprawozdawczym oferowano klientom nowoczesne usługi w zakresie bankowości 

mobilnej:   

 aplikację mobilną „Nasz Bank”, która służy do obsługi rachunków za pośrednictwem 

urządzeń mobilnych,  
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 Portfel SGB – bezpłatną aplikację, dzięki której po aktywowaniu swojej karty można 

sprawdzać stan konta i historię operacji dokonywanych kartą płatniczą, a także 

korzystać z usługi BLIK,  

 BLIK – usługę umożliwiająca użytkownikom smartfonów dokonywanie płatności  w 

sklepach internetowych i stacjonarnych oraz wypłatę pieniędzy z bankomatów 

oznaczonych logotypem BLIK, w przyszłości zostanie uruchomiona funkcjonalność 

przelewu z telefonu na telefon,   

 Google Pay – usługę pozwalającą w szybki i prosty sposób dokonywać płatności w 

internecie, sklepach stacjonarnych i aplikacjach, poprzez zbliżenie telefonu do terminala 

płatniczego tak, jak zwykłą kartą,  

 Garmin Pay – usługę dającą możliwość dokonywania płatności wyłącznie za pomocą 

zegarka,   

 Apple Pay – usługę umożliwiającą dokonywanie płatności w sklepach, aplikacjach  i 

internecie w bezpieczny i wygodny sposób,   

 Fitbit Pay – usługę , która pozwala na dokonywanie bezpiecznych płatności mobilnych 

za pomocą urządzeń Fitbit takich jak smartwatche i smartbandy.   

  

Zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług w Banku wprowadzono mechanizm 

podzielonej płatności Split Payment polegający na otwieraniu i prowadzeniu odrębnych 

rachunków dla przedsiębiorstw dla transakcji objętych podatkiem VAT.   

  

Realizując zapisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu –  

Bank dostosował działalność do wymogów powyższej ustawy.   

  

Wywiązując się z założeń ustawy dotyczącej przeciwdziałania wykorzystywania sektora 

finansowego do wyłudzeń skarbowych – Bank przekazuje Krajowej Administracji Skarbowej 

za pośrednictwem KIR wymagane informacje podmiotów kwalifikowanych.   

  

Bank zawarł umowę z Firmą First Data Polska w celu możliwości oferowania klientom 

terminali płatniczych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa.   
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3. Fundusze i wynik finansowy, wykonanie planu finansowego, propozycja podziału 

nadwyżki bilansowej.  

  

Suma funduszy własnych netto Banku na dzień 31.12.2020 roku wzrosła na przestrzeni 2020 

roku o 780 tys. zł i wyniosła 12 674 tys. zł. Fundusze te tworzą przede wszystkim fundusz 

zasobowy wynoszący 11 962 tys. zł oraz fundusz udziałowy 501 tys. zł utworzony przez  1 330 

członków.   

Zysk netto za 2020 rok wyniósł 553 tys. zł, z tego na fundusz zasobowy Bank zamierza 

przeznaczyć kwotę 548 tys. zł, co stanowi 99,09% zysku netto.  

W 2020 roku Bank wypracował zysk brutto w wysokości 630 tys. zł, co stanowi 66,71% zysku 

brutto wypracowanego w roku poprzednim.  

Przychody z tytułu odsetek za rok 2020 wynosiły 2 406tys. zł, koszty 221 tys. zł,  Przychody 

z tytułu prowizji wyniosły 1 375 tys. zł, a koszty 81 tys. zł.         

Wynik na działalności bankowej był niższy niż w roku 2019 o 355 tys. zł i wyniósł   

3 564 tys. zł.  

W strukturze kosztów dominują koszty działania banku – 2 933 tys. zł i stanowią 82,88% 

kosztów ogółem, które wynoszą 3 539 tys. zł  

W strukturze dochodów dominują przychody z tytułu odsetek – 2 406tys. zł i stanowią  

57,69% dochodów ogółem.     

  

Tabela: Wykonanie planu finansowego za rok 2020  

  

 Wyszczególnienie  Plan finansowy na 2020  

(w tys. zł)  

Wykonanie  

planu (w tys. zł)  

% planu  

dochody razem           4 118  4 169  101,24  

koszty razem            3 580  3 539  98,85  

wynik (zysk) brutto  538  630  117,10  

podatek dochodowy  100  77  77,0  

wynik (zysk) netto    438  553  126,3  

  

Zarząd proponuje następujący podział nadwyżki bilansowej:  

 na fundusz zasobowy                            548 tys.  zł  

 na fundusz społeczno-kulturalny                   5 tys.  zł  
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W związku ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego na temat podziału nadwyżki 

bilansowej za rok 2020 przez banki spółdzielcze oraz w celu utrzymania funduszy własnych na 

właściwym poziomie Zarząd Banku Spółdzielczego w Wieleniu nie proponuje przyznania 

dywidendy udziałowej.   

  

4. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne na dzień 31.12.2020 r.  

  

Współczynnik wypłacalności                          27,39% 

Rentowność aktywów ROA netto                                                                    0,54 %  

Rentowność kapitału ROE  netto                                                            4,49 %  

Udział aktywów pracujących w sumie bilansowej                         96,73 %  

Udział pasywów pracujących w sumie bilansowej                             86,60 %  

Średni koszt pozyskania środków                               0,25 %  

Średnie oprocentowanie aktywów pracujących                                2,42 %  

Średnie oprocentowanie kredytów                                          4,43 %  

  

  

III. ZAKRES OBSŁUGI ORAZ ISTOTNE WYDARZENIA W DZIAŁALNOŚCI 

BANKU W ROKU 2020  

  

W roku sprawozdawczym Bank prowadził rachunki bieżące, pomocnicze, 

oszczędnościoworozliczeniowe  dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.   

  

Ciągły rozwój usług w systemie bankowości elektronicznej wymusza na Banku ponoszenie 

nakładów związanych z komputeryzacją. Na powyższy cel Bank przeznaczył kwotę 21 tys. zł.  

Wymogi nałożone na banki zgodnie z Rekomendacją D są bardzo istotne ze względu na coraz 

częstsze i niebezpieczne ataki hakerów i cyberprzestępców na konta klientów Banku.   

  

W roku ubiegłym Bank wspierał działalność kulturalno-oświatową w lokalnym środowisku. Na 

ten cel przeznaczył kwotę 2 tys. zł. Ze względu na panującą pandemie i zakaz zgromadzeń i 

organizowania imprez, kwota ta jest znacznie niższa niż w roku ubiegłym  
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Pracownicy Banku uczestniczyli w różnych kursach i szkoleniach mających na celu 

podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Na ten cel przeznaczono kwotę   

11,6 tys. zł.   

  

W wielu istotnych obszarach funkcjonowania opracowano i wdrożono procedury zwiększające 

bezpieczeństwo, sprawność działania i efektywność Banku.  

Zgodnie z kierunkami działalności uchwalonymi na poprzednim Zebraniu Przedstawicieli 

rozwijano i doskonalono działalność w zakresie kredytowania, gromadzenia środków, obsługi 

rachunków i rozliczeń.   

Prowadzono działania promocyjne i reklamowe poprzez zakup plakatów, ulotek, kalendarzy. 

Zamieszczano reklamy i informacje na stronie internetowej Banku, a także na ekranach 

audiowizualnych zamontowanych w Centrali i Oddziałach. Na powyższe cele przeznaczono 

kwotę 6,5 tys. zł.  

  

W Banku działa Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami ALCO, którego celem jest 

efektywne kształtowanie struktury ilościowej i jakościowej aktywów i pasywów w celu 

optymalizacji dochodu oraz monitorowania poziomu i jakości zarządzania poszczególnymi 

rodzajami ryzyka.  

  

  

IV. INFORMACJE DODATKOWE  

  

Nawiązując do Art. 111a Prawa bankowego z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 140 poz. 939 

z późn. zm. tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2015 roku Dz. U. z 2015 r. poz.128, niniejsze 

sprawozdanie z działalności Banku, zawiera zalecane dodatkowe informacje:  

1. Bank Spółdzielczy w Wieleniu nie działa poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Stopa zwrotu z aktywów obliczona jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej wyniosła 

za 2020 rok 0,54% i jest niższa w stosunku do roku 2019 o 0,32%.  

3. Sprawozdanie z działalności Banku podlega badaniu zgodnie z ustawą z dnia   

29 września 1994 r. o rachunkowości i jest ogłaszane jako załącznik do rocznego 

sprawozdania finansowego Banku.  

4. W Banku funkcjonuje system zarządzania, w tym system zarządzania ryzykiem i system 

kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń, a także system oceny o spełnianiu przez 
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członków rady nadzorczej i zarządu wymogów określonych w art. 22aa Prawa 

Bankowego.  

Zarząd Banku przyjął i zobowiązał się do stosowania w zakresie swoich kompetencji  

Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji 

Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku.  

Zasady te zostały wdrożone w wymaganym zakresie z uwzględnieniem zasady 

proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku, a 

także jego możliwości technicznych i organizacyjnych.  

Bank wprowadził przyjęty przez Zarząd „Regulamin wynagradzania pracowników  

Banku Spółdzielczego w Wieleniu” oraz zatwierdzony przez Radę Nadzorczą 

„Regulamin wynagradzania Zarządu Banku Spółdzielczego w Wieleniu” Regulaminy te 

określają zasady wynagradzania pracowników i członków Zarządu Banku.  

Bank wprowadził przyjętą przez Zarząd i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą „Politykę 

oceny odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu, członków Zarządu oraz 

Zarządu Banku Spółdzielczego w Wieleniu” oraz zatwierdzoną przez Zebranie 

Przedstawicieli „Procedurę oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej i Rady  

Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wieleniu”.   

Zgodnie z procedurami zarówno Członkowie Zarządu, jak też Członkowie Rady 

Nadzorczej objęci są oceną odpowiedniości w cyklach dwuletnich. Pozytywna ocena 

dokonana w roku 2019 dotyczy oceny indywidualnej oraz oceny zbiorowej do 

sprawowania funkcji zarządczych. W świetle Art. 22aa Członkowie Zarządu i Rady 

Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wieleniu spełniają wskazane warunki i zalecenia 

wymagane dla organów Banku. Zarówno Członkowie Zarządu jak też Członkowie  

Rady Nadzorczej uczestniczą bieżąco w szkoleniach dotyczących pełnionych przez nich 

funkcji.   

5. Bank ogłasza sprawozdanie z działalności Banku oraz cały opis systemu zarządzania na 

stronie internetowej Banku  
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V. INFORMACJE DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I OPIS 

ZAGROŻEŃ  

  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 6 marca 2017 roku w sprawie 

systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz 

szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach, które zastąpiło 

uchwałę KNF nr 258/2011 Bank wprowadził i dostosował szereg regulacji tworzących system 

zarządzania ryzykami, które podlegają regularnej weryfikacji w celu ich dostosowania do 

zmian profilu ryzyka Banku i otoczenia gospodarczego, w którym Bank działa.  

  

Stanowisko ds. analiz ryzyka, Stanowisko ds. zgodności i kontroli wewnętrznej między innymi 

identyfikują, limitują i monitorują ryzyka oraz gromadzą dane, przetwarzają je, dokonują 

pomiaru i raportują Zarządowi Banku informacje dotyczące podejmowanego przez Bank 

ryzyka.   

  

Działający w Banku Spółdzielczym w Wieleniu Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami 

na bieżąco monitoruje ryzyka oraz gromadzi dane w celu pomiaru ryzyk, które następnie 

przekazuje Zarządowi. Zarząd Banku okresowo przedkłada Radzie Nadzorczej informację na 

temat sakli i rodzajów ryzyka, na które narażony jest Bank, prawdopodobieństwa ich 

występowania, skutków i metod zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka.   

  

Istotną rolę pełni Stanowisko ds. zgodności i kontroli wewnętrznej, które kontroluje i ocenia 

sprawność działania systemu zarządzania ryzykiem oraz dokonuje regularnych przeglądów 

prawidłowości przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem, obowiązujących w Banku.   

  

Zarządzanie ryzykiem opiera się na trzech uzupełniających się filarach:   

 Filar I – zagadnienia obejmujące zasady i wyniki wyliczeń dokonane na podstawie 

obowiązkowych metod wyznaczania minimalnego wymogu kapitałowego (kapitału 

regulacyjnego),   

 Filar II – wewnętrzny proces oceny ryzyk bankowych pod kątem adekwatności 

funduszy własnych, mający na celu ustalenie faktycznych (minimalnych i 

dodatkowych) wymogów kapitałowych,   
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 Filar III (Dyscyplina Rynkowa) – Bank ujawnia uczestnikom rynku aktualną i 

wiarygodną informację na temat profilu ryzyka oraz poziomu kapitału umożliwiającą 

ocenę działalności Banku i uruchamiającą rynkowe mechanizmy dyscyplinujące, które 

uzupełniają i wspomagają działania nadzorcze.  

  

Na podstawie przeprowadzonej analizy Bank uznaje za istotne w prowadzonej działalności 

następujące ryzyka:  

a) ryzyko kredytowe, które  Bank ocenia na poziomie niskim, a  realizacja celów 

strategicznych następuje poprzez:  

• stosowanie odpowiednich standardów zawartych w regulacjach kredytowych,               

ustanawianie skutecznych i adekwatnych do ponoszonego ryzyka zabezpieczeń             

spłaty kredytów,   

• inwestowanie nadwyżek zgromadzonych środków,  

b) ryzyko koncentracji, które Bank ocenia na poziomie niskim, a realizacja celów 

strategicznych następuje poprzez:  

• angażowanie się Banku w branże, w których Bank posiada wieloletnie 

doświadczenie,  

• ustanowienie oraz przestrzeganie stosownych limitów.   

c) ryzyko płynności, które Bank ocenia na poziomie niskim, a realizacja celów 

strategicznych następuję poprzez:  

• realizację strategii finansowania, gdzie głównym źródłem finansowania 

działalności Banku są depozyty podmiotów niefinansowych i instytucji  rządowych 

oraz samorządowych,   

• pozyskiwanie depozytów o możliwie długich terminach wymagalności,  

• utrzymywanie na bezpiecznym poziomie nadzorczych miar płynności, przy 

jednoczesnym minimalizowaniu kosztów z tym związanych,  

• utrzymywanie wymogu pokrycia płynności oraz stabilnego finansowania na   

wymaganym przepisami poziomie,  

• dywersyfikacja źródeł finansowania poprzez ograniczenie udziału środków  dużych 

deponentów w bazie depozytowej,  

• dążenie do podnoszenia stabilności źródeł finansowania głównie poprzez  

pozyskiwanie środków od gospodarstw domowych po akceptowalnej cenie.  
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d) ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej, które Bank ocenia na poziomie 

umiarkowanym, a  realizacja celów strategicznych następuje poprzez:  

• ograniczenie ryzyka stopy procentowej tylko do portfela bankowego i tylko do   

pozycji wynikających z produktów bilansowych,  

• ograniczenie kwoty pozycji wrażliwych na zmiany stóp procentowych terminami 

przeszacowania powyżej 1 roku,   

• zmniejszanie ryzyka bazowego,  

e) ryzyko operacyjne, które Bank ocenia na poziomie niskim, a  realizacja celów 

strategicznych następuje poprzez opracowanie i wdrożenie:  

• systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym, adekwatnego do profilu ryzyka  

Banku,  

• systemu zarządzania zasobami ludzkimi,  

• skutecznego systemu kontroli wewnętrznej,  

• odpowiednich warunków technicznych wspierających w bezpieczny sposób   

działalność Banku i przetwarzane przez niego informacje,  

• procedur opisujących istniejące w Banku procesy, które regularnie są 

dostosowywane do zmieniających się warunków otoczenia wewnętrznego  

i zewnętrznego,  

f) ryzyko kapitałowe, które Bank ocenia na umiarkowanym poziomie, a realizacja 

celów strategicznych następuje  poprzez:  

• przekazywanie na fundusze własne minimum 90% nadwyżki bilansowej,  

• dywersyfikację funduszu udziałowego poprzez uzyskanie ograniczenia pakietów   

udziałów do 5% funduszu udziałowego,  

• ograniczenie jednostkowego zaangażowania kapitałowego w instytucjach  

finansowych,   

g) ryzyko braku zgodności, które Bank ocenia na niskim poziomie, a realizacja celów 

strategicznych następuję poprzez:  

• efektywne przeciwdziałanie możliwościom wystąpienia naruszeń przepisów prawa 

regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez Bank standardów  postępowania,  

• sprawne i skuteczne podejmowanie działań naprawczych w sytuacji  

zidentyfikowania braku zgodności,  

• dążenie do zgodności regulacji wewnętrznych Banku z przepisami  zewnętrznymi,  
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• dążenie i dbałość o wizerunek zewnętrzny Banku rozumianego jako instytucja  

zaufania publicznego, pozytywny odbiór Banku przez klientów , przejrzystość 

działań Banku wobec klientów, stworzenie kadry pracowniczej identyfikującej  się 

z bankiem, dobrze zorganizowanej dla realizacji wspólnych celów wytyczonych 

przez Bank.  

  

Bank utrzymuje sumę funduszy własnych na poziomie nie niższym niż suma wymogów 

kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, czego wyrazem jest poziom 

współczynnika wypłacalności. Minimalny poziom łącznego współczynnika kapitałowego  

(współczynnik wypłacalności) określony przez władze nadrzędne wynosi 14%, a na dzień 

31.12.2020 r. osiągnął w Banku Spółdzielczym w Wieleniu poziom 27,39%, co pozwala 

stwierdzić, iż poziom funduszy własnych Banku zabezpiecza poziom zidentyfikowanych ryzyk. 

Należy tu podkreślić, iż Bank nie stosował metod podwyższenia funduszy własnych 

wpływających na podwyższenie współczynnika wypłacalności, takich jak zaciągnięcie 

pożyczki podporządkowanej czy zaliczenie zysku roku bieżącego do funduszy własnych.  

  

VI. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ JEDNOSTKI  

  

Założenia na rok 2021 przewidują dalszy rozwój Banku oraz utrzymanie zdobytej przez ponad 

100 lat pozycji rynkowej.  

  

Główne cele strategiczne wynikające z przyjętej „Strategii Banku Spółdzielczego na lata 2020-

2024” jakie Zarząd realizował w poprzednim roku i jakie zamierza realizować w roku bieżącym 

to:  

 dostarczanie klientom pełnego pakietu usług (produktów, w tym w zakresie bankowości 

mobilnej),  

 dbałość o bezpieczeństwa  funkcjonowania Banku,  

 systematyczne zwiększanie kapitałów.   

  

Celem priorytetowym i nadrzędnym Banku jest utrzymanie i wzrost udziału w rynku usług 

finansowych oraz generowanie stabilnych dochodów w celu utrzymania samodzielności.  
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Bezpośrednim wyznacznikiem działalności Banku na rok następny będzie opracowany  i 

zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Plan Finansowy Banku Spółdzielczego w Wieleniu na rok 

2021. Pomimo różnego rodzaju trudności spowodowanych pandemią w roku 2020 Bank 

zamierza utrzymać swoją sytuację ekonomiczno–finansową.  

W chwili obecnej trudno przewidzieć wpływ pandemii na przyszłą działalność Banku. Zarząd 

Banku będzie monitorował potencjalny wpływ pandemii na sytuację Banku, podejmując 

wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić negatywne skutki tej sytuacji.   

Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Wieleniu za rok 2020 zostało 

sporządzone w oparciu o pełną sprawozdawczość finansową Banku oraz zgodnie  z wymogiem 

Ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości.      

  

Bank ogłasza sprawozdanie z działalności na stronie internetowej Banku.      

  

Wieleń, dnia 7 czerwca 2021 r.   


