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II..  WWSSTTĘĘPP  ––  GGŁŁÓÓWWNNEE  IINNFFOORRMMAACCJJEE  OO  BBAANNKKUU  SSPPÓÓŁŁDDZZIIEELLCCZZYYMM  

WW  NNAAMMYYSSŁŁOOWWIIEE  

 

Bank Spółdzielczy w Namysłowie prowadzi działalność od 22.09.1950 r. 

Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów został wpisany 

do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000014004 prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

Bank Spółdzielczy w Namysłowie zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości w 

Warszawie na podstawie Umowy zrzeszenia zawartej w dniu 27.03.2002 r. oraz jest członkiem 

Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie od 

15.07.1997 r. a także od 31.12.2015 r. funkcjonuje wraz z innymi bankami spółdzielczymi w 

ramach Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS na mocy podpisanej umowy ze Spółdzielnią SOZ BPS. 

Bank Spółdzielczy w Namysłowie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

Misja Banku Spółdzielczego w Namysłowie brzmi: 

„Łączenie tradycji z nowoczesnością w świadczeniu wysokiej jakości usług i oferowaniu 

atrakcyjnych produktów aktualnym i potencjalnym Klientom i Członkom Banku oraz wspieranie 

rozwoju środowiska lokalnego”. 

Filozofia Banku: 

„Myśl globalnie, działaj lokalnie” 

Dewiza Banku: 

„Lokalnym kapitałem bogaci się lokalne społeczeństwo”. 
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IIII..  PPLLAACCÓÓWWKKII  BBAANNKKUU  SSPPÓÓŁŁDDZZIIEELLCCZZEEGGOO  WW  NNAAMMYYSSŁŁOOWWIIEE  

 

W 2019 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie prowadził działalność bankową za 

pośrednictwem 21 placówek (centrali, 11 oddziałów, 3 filii i 6 punktów obsługi klienta),  

w których zatrudniał 156 pracowników na 152,25 etatach. 

 
CENTRALA:   

Centrala Banku w Namysłowie 

Plac Wolności 12 

46-100 Namysłów 

  

ODDZIAŁY   

Oddział w Namysłowie 

Plac Wolności 8 

46-100 Namysłów 

Oddział w Byczynie 

ul. Chopina 1 

46-220 Byczyna 

Oddział w Domaszowicach 

ul. Strzelecka 3b 

46-146 Domaszowice 

Oddział w Kluczborku 

Plac Niepodległości 10/1 

46-200 Kluczbork 

Oddział w Lasowicach Małych 

ul. Odrodzenia 18 

46-280 Lasowice Małe 

Oddział w Niemodlinie 

Rynek 30 

49-100 Niemodlin 

Oddział w Pokoju  

ul. 1 Maja 33 

46-034 Pokój 

Oddział w Sycowie 

ul. Kolejowa 

56-500 Syców  

Oddział w Świerczowie 

ul. Brzeska 30 

46-112 Świerczów 

Oddział w Wilkowie 

ul. Dworcowa 11 

46-113 Wilków 

Oddział w Branicach 

ul. M. Curie - Skłodowskiej 8 

48-140 Branice 

 

FILIE:   

Filia w Namysłowie 

ul. Reymonta 6a 

46-100 Namysłów 

Filia w Tułowicach 

ul. Pocztowa 3 

49-130 Tułowice 

Filia w Wołczynie 

Rynek 17 

46-250 Wołczyn 

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA:   

POK w Lasowicach Wielkich 

Lasowice Wielkie 99a 

46-282 Lasowice Wielkie 

POK w Sycowie 

ul. Mickiewicza 1 

56-500 Syców 

POK Urząd Miejski 

ul. Dubois 3 

46-100 Namysłów 

POK Starostwo w Namysłowie 

Plac Wolności 12a 

46-100 Namysłów 

POK w Byczynie Urząd Miejski 

Rynek 1 

46-220 Byczyna 

POK we Włodzieninie 

ul. Głubczycka 147 

48-140 Branice 

 
  

IIIIII..  SSKKŁŁAADD  RRAADDYY  NNAADDZZOORRCCZZEEJJ  BBAANNKKUU  SSPPÓÓŁŁDDZZIIEELLCCZZEEGGOO    

WW  NNAAMMYYSSŁŁOOWWIIEE  

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Namysłowie działa na podstawie przepisów: 

1) ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się  

i bankach zrzeszających; 

2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;  

3) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze; 
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4) ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym 

i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, 

5) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu 

zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego 

sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach; 

6) Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym; 

7) Statutu Banku; 

8) Regulaminu działania Rady Nadzorczej. 

Obecna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 14 maja 2019 r., ponieważ rok 2019 

był ROKIEM SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZYM. W związku z tym Rada Nadzorcza 

Banku Uchwałą Nr 11/2019 z dnia 28.03.2019 r. ustaliła 9 Grup Członkowskich, a także ustaliła 

przynależność Członków Banku Spółdzielczego w Namysłowie: 

1) Oddziału w Kluczborku, Filii w Wołczynie do Grupy Członkowskiej Oddziału  

w Lasowicach Małych, 

2) Filii Tułowice do Grupy Członkowskiej Oddziału w Niemodlinie, 

3) Oddziału w Sycowie, Filii w Namysłowie do Grupy Członkowskiej Oddziału  

w Namysłowie. 

Przyporządkowanie członków do określonej Grupy Członkowskiej określa Statut Banku 

Spółdzielczego w Namysłowie § 37 ust. 2. 

Podczas Zebrań Grup Członkowskich zostało wybranych 49 przedstawicieli na Zebranie 

Przedstawicieli i zgodnie ze Statutem Banku Spółdzielczego w Namysłowie wybrali oni 

Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję 2019-2023. Podczas wyborów została dokonana 

również ocena kwalifikacji i reputacji kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgodnie z art. 

22aa Ustawy Prawo bankowe oraz ocena niezależności zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 11 maja 

2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Na podstawie 

złożonych przez kandydatów oświadczeń zgodnie z „Regulaminem wyborów członków rady 

nadzorczej oraz oceny odpowiedniości kandydatów na członków rady nadzorczej w Banku 

Spółdzielczym w Namysłowie” Komisja Wyborcza wybrana na Zebraniu Przedstawicieli stwierdziła, 

że warunki odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w 

Namysłowie spełnili wszyscy kandydaci i dodatkowo dwóch członków Rady Nadzorczej spełnili 

kryteria niezależności. W związku z tym, w wyniku przeprowadzonego postępowania 

kwalifikacyjnego kandydata na Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie, Komisja 
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Wyborcza sporządziła karty do głosowania tajnego uwzględniając kandydatów, posiadających 

niezbędne kwalifikacje do pełnienia powierzonej funkcji. 

Stan Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie do końca kadencji 2015 - 2019 

przedstawiał się następująco: 

1. Pan Henryk Rachlak  - Przewodniczący Rady Nadzorczej; 

2. Pan Jan Smorawski   - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 

3. Pan Wiesław Kowalczyk  - Sekretarz Rady Nadzorczej; 

4. Pan Jarosław Łaźniowski  - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej/ 

  Przewodniczący Komitetu Audytu; 

5. Pan Marian Dyczko  - Sekretarz Komisji Rewizyjnej/Członek Komitetu Audytu; 

6. Pan Rudolf Jana   - Członek Komisji Rewizyjnej/Członek Komitetu Audytu; 

7. Pan Stanisław Grzegorczyk  - Członek Rady Nadzorczej; 

8. Pan Zbigniew Kosterkiewicz  - Członek Rady Nadzorczej; 

9. Pan Paweł Łącki   - Członek Rady Nadzorczej; 

10. Pan Gerhard Nowak   - Członek Rady Nadzorczej; 

11. Pan Janusz Gużda   - Członek Rady Nadzorczej; 

12. Pan Andrzej Galla  - Członek Rady Nadzorczej. 

 

Prezydium Rady Nadzorczej do końca kadencji 2015 - 2019 pracowało w następującym składzie: 

1. Pan Henryk Rachlak  - Przewodniczący Rady Nadzorczej; 

2. Pan Jan Smorawski   - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 

3. Pan Wiesław Kowalczyk  - Sekretarz Rady Nadzorczej; 

4. Pan Jarosław Łaźniowski  - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej/ 

  Przewodniczący Komitetu Audytu; 

 

Natomiast Komisja Rewizyjna do końca kadencji 2015 - 2019 pracowała w następującym składzie: 

1. Pan Jarosław Łaźniowski   - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

2. Pan Marian Dyczko  - Sekretarz KR 

3. Pan Rudolf Jana   - Członek KR 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 21 czerwca 2017 r. przepisów Ustawy z dnia 11 maja 

2017 r. – o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym powinien 

zostać powołany Komitetu Audytu (zgodnie z art. 1 ust. 6 i art. 128 ust. 1 Ustawy). Na podstawie 

art. 128 ust. 1, art. 129 ust. 1, ust. 3, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 
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rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 

37/2017 z dnia 18.10.2017 r. powołała do końca kadencji 2015 – 2019 następujące osoby: 

1. Pan Jarosław Łaźniowski   – Przewodniczący Komitetu Audytu; 

2. Pan Marian Dyczko   – Członek Komitetu Audytu; 

3. Pan Rudolf Jana    – Członek Komitetu Audytu. 

 

W dniu 27.05.2019 r. na Posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie 

dokonano ukonstytuowania się nowo wybranej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego                       

w Namysłowie na kadencję 2019-2023. 

Wobec powyższego stan Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie na dzień 

31.12.2019 r. przedstawiał się następująco: 

1. Pan Jarosław Łaźniowski   - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Pan Jan Smorawski    - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

3. Pan Wiesław Kowalczyk   - Sekretarz Rady Nadzorczej 

4. Pan Czesław Wojtowicz   - Przewodniczący Komitetu Audytu 

5. Pan Stanisław Grzegorczyk   - Członek Rady Nadzorczej O/BS Pokój 

6.  Pan Janusz Gużda    - Członek Rady Nadzorczej O/Branice 

7. Pan Marian Dyczko   - Członek Rady Nadzorczej O/Świerczów 

8. Pan Rudolf Jana    - Członek Rady Nadzorczej O/Byczyna 

9. Pan Zbigniew Kosterkiewicz  - Członek Rady Nadzorczej O/Niemodlin 

10. Pan Paweł Łącki    - Członek Rady Nadzorczej O/Namysłów 

11. Pan Gerhard Nowak    - Członek Rady Nadzorczej O/Lasowice M. 

12. Pan Bogusław Wojtowicz  - Członek Rady Nadzorczej O/ Świerczów 

 

Prezydium Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2023 pracować będzie w następującym 

składzie: 

1. Pan Jarosław Łaźniowski   - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Pan Jan Smorawski    - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

3. Pan Wiesław Kowalczyk   - Sekretarz Rady Nadzorczej 

4. Pan Czesław Wojtowicz   - Przewodniczący Komitetu Audytu 

 

Do uprawnień i obowiązków Prezydium Rady Nadzorczej należy w szczególności: 

1) koordynowanie całokształtu działalności Rady Nadzorczej, 

2) opracowanie projektów rocznych planów pracy – tematyki posiedzeń Rady Nadzorczej              

oraz przedstawienie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia, 
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3) ustalenie terminów posiedzeń Rady Nadzorczej, przygotowanie materiałów, sprawozdań 

informacji, projektów uchwał i wniosków na posiedzenia Radzie Nadzorczej, 

4) składanie Radzie Nadzorczej informacji o działalności Prezydium, 

5) opracowanie projektów sprawozdań i informacji z działalności Rady Nadzorczej na 

Zebranie Przedstawicieli, Zebranie Grup Członkowskich, 

6) uczestnictwo w przygotowaniu projektów uchwał na Zebranie Przedstawicieli. 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 21 czerwca 2017 r. przepisów Ustawy z dnia 11 maja 

2017 r. – o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym powinien 

zostać powołany Komitetu Audytu (zgodnie z art. 1 ust. 6 i art. 128 ust. 1 Ustawy). Na podstawie 

art. 128 ust. 1, art. 129 ust. 1, ust. 3, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 

29/2019 z dnia 27.05.2019 r. powołała następujące osoby: 

1. Pan Czesław Wojtowicz   – Przewodniczący Komitetu Audytu; 

2. Pan Stanisław Grzegorczyk – Członek Komitetu Audytu; 

3. Pan Janusz Gużda    – Członek Komitetu Audytu. 

 

Tryb oraz zakres działania Komitetu Audytu określa „Regulamin działania Komitetu Audytu w 

Banku Spółdzielczym w Namysłowie” uchwalony przez Radę Nadzorczą. 

Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: 

1) monitorowanie: 

a) procesu sprawozdawczości finansowej, 

b) skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, w tym w 

zakresie sprawozdawczości finansowej, 

c) wykonywania czynności rewizji finansowej; 

2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w 

szczególności w przypadku, gdy na rzecz Banku świadczone są przez firmę audytorską inne 

usługi niż badanie ustawowe; 

3) informowanie Rady Nadzorczej Banku o wynikach badania ustawowego oraz wyjaśnianie, 

w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w 

Banku, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania; 

4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie 

przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem ustawowym w Banku; 

5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania; 

6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, 

przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej 

dozwolonych usług niebędących badaniem; 
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7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Bank oraz zasad współpracy z firmą 

audytorską; 

8) przedstawianie Radzie Nadzorczej, rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 

2016 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań 

finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE, 

wskazującej m.in. firmę audytorską, której proponuje powierzyć badanie ustawowe, zgodnie 

z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6; 

9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości 

finansowej w Banku. 

 

Zadania wymienione powyżej, Komitet Audytu wykonuje m.in. poprzez: 

1) dokonywanie przeglądu zgodności stosowanych zasad rachunkowości z przepisami prawa 

oraz ocenę zamierzonych przez Zarząd Banku istotnych zmian w rachunkowości; 

2) kontrolowanie terminowości poszczególnych etapów procesu sprawozdawczości 

finansowej Banku, w tym weryfikacji wyników jej oceny oraz proponowanych działań 

naprawczych; 

3) analizę rocznych sprawozdań finansowych oraz wyników ich badania; 

4)  przedstawianie Radzie Nadzorczej Banku rekomendacji w sprawie zatwierdzenia 

zbadanego przez firmę audytorską rocznego sprawozdania finansowego;  

5) ocenę funkcjonowania i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, przynajmniej raz w 

roku; 

6) ocenę procesu zarządzania ryzykiem dla zapewnienia właściwego prowadzenia 

działalności bankowej;  

7) otrzymywanie od Zarządu Banku raportów dotyczących wyników identyfikacji, oceny, 

kontroli i modyfikacji wielkości i profilu ryzyka braku zgodności;  

8) odbywanie spotkań z biegłym rewidentem i Głównym Księgowym Banku, także bez 

obecności Zarządu Banku; 

9) przyjęcie pisemnego sprawozdania dodatkowego składanego przez biegłego rewidenta, o 

którym mowa w art. 67 ust. 4 pkt 9 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 

oraz nadzorze publicznym; 

10) nadzorowaniu obszarów wskazanych przez biegłego rewidenta podczas badania, jako 

szczególnie narażonych na ryzyko; 

11) w przypadku rezygnacji podmiotu realizującego zadania biegłego rewidenta badanie jej 

przyczyn. 

 

Rada Nadzorcza w nowej kadencji nie powołała Komisji Rewizyjnej, w związku z tym Komisja 

Rewizyjna spotkała się w 2019 roku jeden raz i omówiła następujące tematy: 

1. Analiza prawidłowości załatwiania skarg i wniosków przez komórki organizacyjne  

i jednostki BS w Namysłowie. 

2. Kontrola rozdysponowania środków z funduszu społeczno – kulturalnego oraz darowizn Banku za 

2018 r. 
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3. Kontrola wykorzystania samochodów służbowych, materiałów biurowych oraz delegacji (w tym na 

samochody prywatne), środków trwałych, prenumerat dzienników, sprzętu informatycznego (po 

wymianie). 

 

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 27.05.2019 r. zatwierdziła również skład Komisji do 

spraw odpowiedniości członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie zgodnie z § 3 

„Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Zarządu Banku Spółdzielczego w 

Namysłowie” w osobach: 

1. Pan Marian Dyczko 

2. Pan Rudolf Jana 

3. Gerhard Nowak 

Komisja dokonuje weryfikacji oświadczeń członków Zarządu składanych do 28 lutego 

każdego roku oraz w razie, gdy wystąpiły zdarzenia mogące wpływać na ocenę odpowiedniości.                 

O wynikach przeprowadzonych weryfikacji oświadczeń członków Zarządu Komisja informuje 

Radę Nadzorczą poprzez złożenie sprawozdania, zawierającego przygotowane oceny 

odpowiedniości.  

Na podstawie sprawozdania Komisji, Rada Nadzorcza dokonała ocen odpowiedniości, 

których wyniki przedstawione zostały na Zebraniu Przedstawicieli przed odbyciem głosowania 

dotyczącego przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Banku oraz głosowań w sprawie 

udzielenia absolutorium. 

 

IIVV..  OODDPPOOWWIIEEDDNNIIOOŚŚĆĆ  RRAADDYY  NNAADDZZOORRCCZZEEJJ  BBAANNKKUU  SSPPÓÓŁŁDDZZIIEELLCCZZEEGGOO  WW  

NNAAMMYYSSŁŁOOWWIIEE  

W związku z art. 22aa Ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., a także z 

wytycznymi Wytyczne EBA i ESMA w sprawie oceny odpowiedniości członków organu 

zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje oraz „Zasad ładu korporacyjnego dla 

instytucji nadzorowanych” z dnia 22 lipca 2014 r. Komisja do spraw odpowiedniości powołana 

przez Zebranie Przedstawicieli na podstawie złożonych przez Członków Rady Nadzorczej 

oświadczeń zgodnie z „Procedurą dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej 

Banku Spółdzielczego w Namysłowie”, dokonała weryfikacji odpowiedniości za pomocą arkusza 

stanowiącego załącznik do ww. Procedury. 

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Namysłowie na potrzeby oceny kolegialnej 

złożyła również Arkusz informacyjny za 2018 rok. Komisja do spraw odpowiedniości dokonała 

oceny kolegialnej Rady Nadzorczej działającej, jako organ, która obejmuje ocenę ostrożnego  
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i stabilnego nadzoru nad zarządzaniem Bankiem oraz ocenę reputacji Banku, jako pochodnej 

działań członków Rady Nadzorczej. 

Następnie Komisja do spraw ocen odpowiedniości złożyła dla Zebrania Przedstawicieli 

informację o wynikach przeprowadzonej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej 

Banku Spółdzielczego w Namysłowie. 

Na podstawie przeprowadzonej oceny Zebranie Przedstawicieli w dniu 14 maja 2019 r. 

wydało pozytywną ocenę kolegialną i indywidualną (UZP od Nr 12/2019 do Nr 24/2019). 

Ustalono, że Rada Nadzorcza w kadencji 2015 – 2019 działała w zróżnicowanym składzie i miała 

możliwość skutecznego wykonywania zadań na nią nałożonych, a poszczególni Członkowie Rady 

Nadzorczej posiadają nieposzlakowaną opinię, odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz 

kwalifikacje poparte wieloma odbytymi szkoleniami niezbędnymi do sprawowania roli nadzorczej 

nad działalnością Banku. Zebranie Przedstawicieli uznało, że Członkowie Rady Nadzorczej 

poświęcają wystarczającą ilość czasu niezbędną do wypełnienia swojej funkcji. 

 

VV..  DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚĆĆ  RRAADDYY  NNAADDZZOORRCCZZEEJJ  BBAANNKKUU  SSPPÓÓŁŁDDZZIIEELLCCZZEEGGOO    

WW  NNAAMMYYSSŁŁOOWWIIEE  

 

Rada Nadzorcza zgodnie z zapisem ustawowym i statutowym sprawuje nadzór i kontrolę nad 

działalnością Banku Spółdzielczego. 

Do zakresu działania Rady Nadzorczej: 

1) występowanie z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na 

powołanie Prezesa Zarządu, a także na powołanie członka Zarządu nadzorującego zarządzanie 

ryzykiem istotnym w działalności Banku Spółdzielczego lub na powierzenie funkcji członka 

Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku Spółdzielczego, 

2) powoływanie oraz odwoływanie w głosowaniu tajnym członków Zarządu, 

3) uchwalanie rocznych planów finansowo – gospodarczych i programów działalności społecznej 

i kulturalnej, opracowywanych przez Zarząd Banku Spółdzielczego, 

4) nadzór i kontrola działalności Banku Spółdzielczego poprzez: 

a) badanie okresowych oraz rocznych sprawozdań finansowych, 

b) dokonywanie okresowych ocen działalności Banku Spółdzielczego, a w szczególności 

działalności gospodarczej, 

c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów 

Banku Spółdzielczego i jego członków, 

d) nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania, w tym systemu kontroli wewnętrznej oraz 

ocenę adekwatności i skuteczności tego systemu, 
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e) dokonywanie przynajmniej raz w roku oceny stosowania wprowadzonych Zasad Ładu 

Korporacyjnego, 

5) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub 

innej jednostki organizacyjnej, 

6) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz 

występowania z nich, 

7) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Banku Spółdzielczego, wewnętrznego podziału 

kompetencji w Zarządzie, polityki wynagrodzeń i regulaminu kontroli wewnętrznej Banku 

Spółdzielczego oraz uchwalenie Regulaminu Działania Zarządu, regulaminu Zebrania Grupy 

Członkowskiej, regulaminów funduszy tworzonych z nadwyżki bilansowej, 

8) rozpatrywanie odwołań członków Banku Spółdzielczego od uchwał Zarządu w postępowaniu 

wewnątrzspółdzielczym, 

9) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu Banku Spółdzielczego, 

10) składanie Walnemu Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ sprawozdań zawierających 

w szczególności wyniki kontroli, ocenę sprawozdań finansowych i lustracji, 

11) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Bankiem 

Spółdzielczym a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Bank Spółdzielczy w interesie 

członka Zarządu oraz reprezentowanie Banku Spółdzielczego przy tych czynnościach; do 

reprezentowania Banku Spółdzielczego wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią 

upoważnionych, 

12) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka z Banku Spółdzielczego lub 

wykreślenia członka z rejestru członków, 

13) ustalanie liczby Grup Członkowskich i przynależności członków Banku Spółdzielczego do 

poszczególnych Grup Członkowskich na zasadach określonych w Statucie, 

14) ustalanie liczby przedstawicieli wybieranych na Zebranie Przedstawicieli przez 

poszczególne Zebrania Grup Członkowskich na zasadach określonych w Statucie, 

15) zawieszanie uchwał Zebrania Grup Członkowskich do czasu ich rozpatrzenia przez 

Zebranie Przedstawicieli, jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa, Statutem lub uchwałami 

Zebrania Przedstawicieli, 

16) podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia członka Rady Nadzorczej, w wypadku 

naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji, 

17) uchwalanie regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i 

poręczeń podmiotom określonym w art. 79 i 79a ustawy Prawo bankowe, 

18) dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, 

19) dokonanie, w głosowaniu tajnym wyboru pełnomocnika Banku Spółdzielczego na Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Zrzeszającego, 
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20) zatwierdzenie Regulaminu, określającego powierzenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy 

zagranicznemu, wykonywania czynności określonych w ustawie Prawo bankowe, 

21) uchwalanie procedury dokonywania ocen odpowiedniości kandydatów na członków 

Zarządu, a także ocen jego członków oraz Zarządu jako organu kolegialnego w trakcie 

pełnienia funkcji; 

22) przygotowanie i przedstawianie Zebraniu Przedstawicieli raz w roku raportu z oceny 

funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Namysłowie, 

23) uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, w tym szczegółowe kryteria i 

warunki uzasadniające uzyskanie zmiennych składników wynagrodzenia; 

24) sprawowanie nadzoru nad polityką wynagradzania, w tym dokonywanie weryfikacji 

spełnienia kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennych składników 

wynagrodzenia przed wypłatą całości lub części tego wynagrodzenia; 

25) wyrażanie opinii w sprawie zawarcia przez Bank Spółdzielczy transakcji z podmiotami 

powiązanymi, które w istotny sposób wpływają na sytuację finansową lub prawną Banku 

Spółdzielczego lub prowadzą do nabycia lub zbycia albo innego rozporządzenie znacznym 

majątkiem na zasadach ustalonych przez Zarząd; 

26) uchwalanie regulaminów i równoważnych im regulacji wewnętrznych oraz podejmowanie 

uchwał, do których jest uprawniona na podstawie przepisów prawa lub Statutu. 

Ponadto do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej należą: 

1) zatwierdzanie strategii działania Banku Spółdzielczego oraz zasad ostrożnego i stabilnego 

zarządzania Bankiem, 

2) zatwierdzenie strategii informatyzacji, stanowiącej element strategii działania Banku 

Spółdzielczego, 

3) zatwierdzanie założeń polityki Banku w zakresie ryzyka braku zgodności oraz nadzór nad 

wykonywaniem obowiązków przez Zarząd, dotyczących zarządzania ryzykiem braku 

zgodności; 

4) sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem braku zgodności rozumianym jako 

skutki nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez 

Bank standardów postępowania; 

5) ocena, co najmniej raz w roku, stopnia efektywności zarządzania przez Bank ryzykiem 

braku zgodności; 

6) zatwierdzanie procedur wewnętrznych Banku dotyczących procesów szacowania kapitału 

wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego; 

7) zatwierdzanie zasad polityki informacyjnej Banku, dotyczącej adekwatności kapitałowej; 

8) akceptowanie ogólnego poziomu ryzyka Banku Spółdzielczego; 

9) nadzór nad zgodnością polityki Banku w zakresie podejmowania ryzyka ze strategią i 

planem finansowym Banku; 
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10) ocena skuteczności i zgodności z polityką Rady Nadzorczej działań Zarządu w zakresie 

kontroli nad działalnością Banku; 

11) ocena adekwatności i skuteczności procedur anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz 

obowiązujących procedur i standardów etycznych w Banku; 

12) opiniowanie i monitorowanie zmiennych składników wynagrodzeń pracowników, których 

działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku; 

13) dokonywanie, raz w roku, przeglądu struktury organizacyjnej Banku; 

14) zatwierdzanie regulaminu przeprowadzania wyborów na Przedstawicieli na Zebranie 

Przedstawicieli w Banku Spółdzielczym w Namysłowie; 

15) nadzór nad bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego i informacji; 

16) nadzór nad elektronicznymi kanałami dostępu. 

 

 Cykl pracy Rady Nadzorczej był zgodny z ramowym Planem Pracy na 2019 rok, 

poszerzonym o sprawy wynikające z potrzeb bieżących, stosownie do wymogów „Regulaminu 

działania Rady Nadzorczej” oraz Statutu. Rozpatrywanie każdego tematu, zależnie od jego 

specyfiki, kończyło się przyjęciem wniosków, podjęciem stosownych uchwał, bądź zajęciem 

stanowiska wobec rozpatrywanych spraw. 

W 2019 roku Rada Nadzorcza odbyła łącznie 7 protokołowanych posiedzeń  

w następujących terminach: 21 lutego, 28 marca, 7 maja, 27 maja, 5 września, 30 października 

oraz 12 grudnia. 

 

Protokołowane posiedzenia odbył również Komitet Audytu w ilości 8, Komisja Rewizyjna w 

ilości 1, Prezydium Rady Nadzorczej odbyło 1 posiedzenie. 

 

W omawianym okresie Rada Nadzorcza podjęła – 72 prawomocne uchwały. 

 

 Członkowie Rady Nadzorczej biorąc udział w posiedzeniach sprawowali kontrolę i nadzór 

nad działalnością Banku dokonując bieżącej oceny pracy Zarządu Banku oraz oceny realizacji 

przyjętych przez Zebranie Przedstawicieli kierunków działania na 2019 r. Tematy, którymi 

zajmowała się Rada Nadzorcza w 2019 r. wynikały bezpośrednio z zatwierdzonego Planu Pracy 

Rady Nadzorczej opracowanego na podstawie Informacji Zarządczej (SIZ) przekazywanej Radzie 

Nadzorczej do zatwierdzenia. 
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Realizując Plan Pracy Rada Nadzorcza podejmowała następujące uchwały dotyczące 

omawianych spraw, a w szczególności: 

1) zatwierdzenia ,,Planu finansowego Banku Spółdzielczego w Namysłowie na 2019 rok”; 

2) zatwierdzenia zmian do „Strategii działania Banku Spółdzielczego w Namysłowie na lata 

2018 – 2021”; 

3) zatwierdzenia „Procedury oceny adekwatności poziomu kapitału wewnętrznego (ICAAP) w 

Banku Spółdzielczym w Namysłowie; 

4) zatwierdzenia „Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Namysłowie dotyczącej 

adekwatności kapitałowej”; 

5) zatwierdzenia „Struktury organizacyjnej Banku Spółdzielczego w Namysłowie”; 

6) zatwierdzenia „Instrukcji sporządzania informacji zarządczej w Banku Spółdzielczym w 

Namysłowie”; 

7) zatwierdzenia zmian do „Instrukcji prawnych form zabezpieczeń wierzytelności w Banku 

Spółdzielczym w Namysłowie”; 

8) zatwierdzenia „Prognozy parametrów makroekonomicznych i ekonomicznych oraz założeń 

do strategii działania Banku Spółdzielczego w Namysłowie na 2020 rok”; 

9) zatwierdzenia „Polityki inwestycyjnej Banku Spółdzielczego w Namysłowie”; 

10) zatwierdzenia „Polityki zarządzania ryzykiem rynkowym w Banku Spółdzielczym w 

Namysłowie”; 

11) zatwierdzenia „Zasad sporządzania i monitorowania planu finansowego rocznego i 

wieloletniego Banku Spółdzielczego w Namysłowie”; 

12) zatwierdzenia „Polityki bezpieczeństwa w zakresie usług płatności internetowych w Banku 

Spółdzielczym w Namysłowie”; 

13) zatwierdzenia „Polityki zarządzania kapitałem w Banku Spółdzielczym w Namysłowie”; 

14) zatwierdzenia zmian do „Polityki zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku 

Spółdzielczym w Namysłowie”;  

15) zatwierdzenia „Instrukcji zarządzania ryzykiem inwestycji finansowych w Banku 

Spółdzielczym w Namysłowie”; 

16) uchwalenia „Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w 

Namysłowie”; 

17) zatwierdzenia zmian do „Polityki bezpieczeństwa informacji Banku Spółdzielczego w 

Namysłowie”; 

18) zatwierdzenia zmian do „Strategii zarządzania poszczególnymi rodzajami w Banku 

Spółdzielczym w Namysłowie”; 
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19) zatwierdzenia „Regulaminu działania Komitetu Audytu w Banku Spółdzielczym w 

Namysłowie”; 

20) zatwierdzenia „Polityki wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych 

Banku Spółdzielczego w Namysłowie”; 

21) zatwierdzenia „Polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą ustawowe 

badanie sprawozdań finansowych Banku dozwolonych usług niebędących badaniem”; 

22) zatwierdzenia „Procedury wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych 

Banku Spółdzielczego w Namysłowie oraz zasady współpracy z biegłym rewidentem i 

firmą audytorską”; 

23) zatwierdzenia zmian do „Regulaminu kontroli i audytu wewnętrznego w Banku 

Spółdzielczym w Namysłowie”; 

24) zatwierdzenia zmian w stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji 

nadzorowanych” w  Banku Spółdzielczym w Namysłowie; 

25) zatwierdzenia „Polityki różnorodności Banku Spółdzielczego w Namysłowie”; 

26) zatwierdzenia „Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Zarządu i Rady 

Nadzorczej, oraz osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka 

Banku Spółdzielczego w Namysłowie”; 

27) uchwalenia „Regulaminu działania Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie” oraz 

zmian do regulaminu; 

28) zatwierdzenia „Polityki w zakresie bancassurance w Banku Spółdzielczym w 

Namysłowie”; 

29) zatwierdzenia „Regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji 

bankowych i poręczeń Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej Banku, osobom zajmującym 

stanowiska kierownicze w Banku  oraz podmiotom powiązanym z nimi organizacyjnie i 

kapitałowo”; 

30) zatwierdzenia „Regulaminu wynagradzania Zarządu i Głównego Księgowego Banku 

Spółdzielczego w Namysłowie”; 

31) wycofania „Regulaminu działania Komisji Rewizyjnej Banku Spółdzielczego w 

Namysłowie”; 

32) zatwierdzenia zmian do „Polityki (zasad) rachunkowości Banku Spółdzielczego w 

Namysłowie”; 

33) zatwierdzenia zmian do „Regulaminu funduszu udziałowego”; 

34) zatwierdzenia „Regulaminu funduszu ogólnego ryzyka i rezerwy na ryzyko ogólne”; 
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35) zatwierdzenia „Regulaminu funduszu aktualizacji wyceny majątku trwałego w Banku 

Spółdzielczym w Namysłowie”;  

36) zatwierdzenia „Regulaminu funduszu zasobowego”; 

37) zatwierdzenia „Regulaminu funduszu rezerwowego”; 

38) zatwierdzenia „Polityki w zakresie bancassurance w Banku Spółdzielczym w 

Namysłowie”; 

39) zatwierdzenia zmian do „Instrukcji zarządzania ryzykiem powierzania wykonywania 

czynności podmiotom zewnętrznym”; 

40) zatwierdzenia zmian do „Polityki zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym 

w Namysłowie”; 

41) zatwierdzenia „Polityki w sprawie doboru i oceny kwalifikacji członków zarządzających i 

osób pełniących najważniejsze stanowiska w Banku Spółdzielczym w Namysłowie” 

42) zatwierdzenia „Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Zarządu Banku 

Spółdzielczego w Namysłowie”; 

 

oraz 

1) dokonywała okresowych (przeważnie kwartalnych) ocen wykonania przez Bank zadań 

ekonomiczno – finansowych;  

2) analizowała wyniki ekonomiczno – finansowe Oddziałów, Filii oraz punktów kasowych  

i wykonanie planowanych zadań; 

3) dokonywała oceny wykonania przez Bank zadań w zakresie przestrzegania polityki 

kredytowej, prawidłowości udzielania kredytów i celowego ich wykorzystania ze 

szczególnym uwzględnieniem członków organów statutowych i kadry kierowniczej;  

4) dokonywała oceny działalności Zarządu Banku na podstawie przedstawionych informacji 

oraz wyników przeprowadzonych kontroli – realizacji zadań Banku w 2019 r.; 

5) ustalała liczbę Grup Członkowskich i przynależności członków do poszczególnych Grup 

Członkowskich oraz ustalenia liczby przedstawicieli; 

6) dokonywała oceny przebiegu Zebrań Grup Członkowskich w 2019 r.; 

7) dokonywała okresowej oceny prawidłowości realizacji przez Zarząd Banku 

zatwierdzonego planu nakładów inwestycyjno – remontowych; 

8) dokonywała oceny kolegialnej Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie za 2018 rok; 

9) dokonywała indywidualnej oceny odpowiedniości poszczególnego Członka Zarządu 

Banku Spółdzielczego w Namysłowie za 2018 rok; 
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10) dokonywała oceny efektów pracy członka Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie 

za lata 2016-2018 pod kątem „Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w 

Namysłowie”; 

11) dokonywała oceny funkcjonowania i skuteczności kontroli wewnętrznej; 

12) dokonywała oceny podejmowanych działań windykacyjnych i ich skuteczności; 

13) dokonywała oceny wykorzystania funduszu społeczno – kulturalnego, darowizn, 

gadżetów reklamowych; 

14) dokonywała oceny zgodności działania Banku z Zasadami Ładu Korporacyjnego dla 

instytucji nadzorowanych w 2018 roku; 

15) analizowała informacje na temat nowych produktów depozytowych, „Loterii dla 

oszczędzających”, kredytowych oraz akcji promocyjnej w poszczególnych Oddziałach.  

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Namysłowie realizując zadania statutowe 

podejmowała także uchwały dotyczące: 

 akceptacji decyzji Zarządu o udzieleniu lub odnowieniu kredytów dla członków Rady 

Nadzorczej, Zarządu oraz osób pełniących kluczową funkcję w Banku, zgodnie z art. 79 

Ustawy ,,Prawo bankowe’’; 

 ustalenia premii dla Członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie; 

 powołania Komitetu Audytu; 

 wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie; 

 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie; 

 wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie; 

 powołania Prezydium Rady Nadzorczej; 

 wyboru Członka Prezydium Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie; 

 zatwierdzenia Komisji do spraw ocen odpowiedniości Członków Zarządu Banku 

Spółdzielczego w Namysłowie; 

 udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa we Wszystkich Walnych Zgromadzeniach  

Akcjonariuszy BPS S.A. w Warszawie na 2020 rok; 

 zatwierdzenia planów kontroli wewnętrznej na 2019 rok; 

 rekomendacji Rady Nadzorczej do Zebrana Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w 

Namysłowie o przeznaczenie zysku netto wypracowanego za 2018 r. na wypłatę dywidendy 

od wpłaconych udziałów członkowskich; 

 udzielenia upoważnień dla członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności prawnych 

dokonywanych między Bankiem Spółdzielczym, a Członkiem Zarządu lub dokonywanych 
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przez Bank Spółdzielczy w interesie Członka Zarządu oraz reprezentowania Baku 

Spółdzielczego przy tych czynnościach; 

 wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego 

w Namysłowie; 

 wyrażenia zgody na odwołanie Kierownika Zespołu do spraw zgodności; 

 wyrażenia zgody na powołania kandydata na stanowisko Kierownika Zespołu do spraw 

zgodności;  

 lustracji pełnej przeprowadzonej w Banku Spółdzielczym w  Namysłowie przez Związek 

Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie Delegatura we 

Wrocławiu. 

 

 

VVII..  DDAARROOWWIIZZNNYY  II  SSPPOONNSSOORRIINNGG  

Rada Nadzorcza w celu umocnienia więzi ze środowiskiem, w którym działa aprobowała 

działania Zarządu w dziedzinie przyznawania darowizn z wypracowanych środków.  

Darowizny w 2019 roku przekazano na wspieranie różnych form inicjatyw lokalnych między 

innymi na cele: 

a) kultury, oświaty i nauki; 

b) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

c) bezpieczeństwa przeciwpożarowego; 

d) działalności dobroczynnej; 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Namysłowie w 2019 roku wydatkował kwotę w wysokości  

60 185,37 zł i przekazał ją w formie: 

1) darowizn pieniężnych na kwotę 18 300,00 zł między innymi na cele: 

a) wsparcia finansowego uroczystości i konkursów edukacyjnych w szkołach podstawowych, 

gimnazjalnych i szkołach średnich, 

b) wsparcia finansowego działalności dobroczynnej, 

c) wsparcia finansowego ochotniczych straży pożarnych, 

2) wsparcia w formie gadżetów reklamowych na kwotę 40 935,37 zł, 

oraz kwoty wydatkowanej z funduszu społeczno-kulturalnego w wysokości 950,00 zł. 

Bank Spółdzielczy w Namysłowie w celu promocji oraz zwiększenia rozpoznawalności 

marki naszego Banku, przekazał kwotę w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 

nagród rzeczowych dla laureatów konkursu plastycznego organizowanego przez Kasę Rolniczego 
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Ubezpieczenia Społecznego. Była to kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla 

dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”. 

 

VVIIII..  KKOONNTTRROOLLEE  II  RREEWWIIZZJJEE  

W 2019 roku Bank Spółdzielczy w Namysłowie został poddany następującym kontrolom 

zewnętrznym oraz audytowi wewnętrznemu: 

 W dniach 01.03.2019 r. – 22.03.2019 r. zostało przeprowadzone badanie sprawozdania 

finansowego przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w 

Warszawie, Delegatura we Wrocławiu.  

 Bank Spółdzielczy w Namysłowie, jako uczestnik systemu ochrony audyt wewnętrzny 

powierza Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS S.A. na podstawie umowy systemu 

ochrony. W terminie od 16.09.2019 r. do 04.10.2019 r. został przeprowadzony audyt 

kompleksowy w Banku Spółdzielczym w Namysłowie, na podstawie zapisów § 9 zawartej 

Umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Badanie zostanie przeprowadzone na datę 30.06.2019 

r. i obejmowało następujące obszary funkcjonowania Banku: 

1) ryzyko kredytowe (ryzyko pojedynczej transakcji i ryzyko portfela), 

2) adekwatność kapitału, 

3) ryzyko wyniku finansowego, 

4) ryzyko płynności, 

5) ryzyko stopy procentowej, 

6) ryzyko operacyjne, 

7) ryzyko teleinformatyczne, 

8) zarządzanie bankiem (w tym ład korporacyjny). 

 W dniach 14.11.2019 r. do dnia 29.11.2019 r. Bank został poddany lustracji pełnej przez 

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie Delegatura 

we Wrocławiu. Przedmiotem lustracji było zbadanie legalności, gospodarności i rzetelności 

całokształtu działalności Banku Spółdzielczego w Namysłowie za okres od 01.10.2016 r. do 

30.09.2019 r. 

 W trakcie 2019 roku działalność Banku Spółdzielczego w Namysłowie została poddana 

instytucjonalnej kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 

w Warszawie w ramach podpisanej Umowy Zlecenia Nr 264/2008 z dnia 08.02.2008 r.  

W 2019 r. przeprowadzono kontrole w dniach: 
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od 10.06.2019 r. do 14.06.2019 r. 

 Zarządzanie ryzykiem płynności; 

 Zarządzanie ryzykiem kredytowym. 

od 14.10.2019 r. do 15.10.2019 r. 

 Ryzyko bancassurance. 

od 29.10.2019 do 31.10.2019 r.  

 Testy pionowe II linii, które obejmowały zagadnienia z zakresów testowania 

kluczowych mechanizmów kontroli: monitorowanie sytuacji finansowej Klienta i 

zabezpieczeń prawnych w procesie klasyfikacji (ze względu na kryterium 

terminowości i kryterium sytuacji ekonomiczno – finansowej, przegląd ekspozycji z 

pomniejszeniem podstawy rezerw (określenie harmonogramu rezerwowania w 

przypadku niepowodzenia procesów restrukturyzacyjnych i windykacyjnych), analiza 

luki prawnej. 

od 19.12.2019 r. 

 Testy pionowe II linii, z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu. 

 

Ponadto w dniach 24.06.2019 r. do 28.06.2019 r. na podstawie Umowy Zlecenia Nr 9202/2019 z 

dnia 23.04.2019 r. została przeprowadzona kontrola w zakresie bezpieczeństwa informacji przez 

pracowników Departamentu Kontroli Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 

 W dniu 14.6.2019 r. Bank przekazał aktualizację kwestionariusza BION dla Komisji 

Nadzoru Finansowego, która na ich podstawie przeprowadziła Badanie i Ocenę Nadzorczą BION. 

W wyniku tego procesu, Bank Spółdzielczy w Namysłowie wg stanu na 31.12.2018 r. uzyskał 

ocenę dotyczącą zarządzania poszczególnymi obszarami ryzyka występującego w Banku. 

  

VVIIIIII..  OOCCEENNAA  ZZGGOODDNNOOŚŚCCII  DDZZIIAAŁŁAANNIIAA  BBAANNKKUU  ZZ  ZZAASSAADDAAMMII  ŁŁAADDUU  

KKOORRPPOORRAACCYYJJNNEEGGOO  DDLLAA  IINNSSTTYYTTUUCCJJII  NNAADDZZOORROOWWAANNYYCCHH  

Zasady Ładu Korporacyjnego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne  

i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, 

funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a 

także organów statutowych i zasad ich współdziałania. Komisja Nadzoru Finansowego uznaje, że 

Zasady Ładu Korporacyjnego powinny zostać przyjęte przez instytucje nadzorowane, stając się 

istotnym dokumentem programowym w ich strategicznej polityce korporacyjnej oraz wpływać na 

kształtowanie właściwych zasad postępowania instytucji nadzorowanych. 
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Instytucja nadzorowana powinna dążyć do stosowania w jak najszerszym zakresie zasad 

określonych w Zasadach Ładu Korporacyjnego z uwzględnieniem zasady proporcjonalności 

wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki tej instytucji. Zasady Ładu 

Korporacyjnego mają również zastosowanie do instytucji nadzorowanych mających status spółki 

publicznej. Odstąpienie od stosowania określonych zasad w pełnym zakresie może nastąpić tylko, 

gdy ich kompleksowe wprowadzenie byłoby nadmiernie uciążliwe dla instytucji nadzorowanej. 

Mając na uwadze powyższe Bank Spółdzielczy w Namysłowie przyjął Zasady Uchwałą Zarządu 

Nr 505/A/2014 z dnia 03.12.2014 r. (Uchwała Rady Nadzorczej Nr 49/2014 z dnia 04.12.2014 r.) 

wraz z odstępstwami od stosowania zgodnie z Uchwałą Zarządu Nr 562/A/2014 z dnia 30.12.2014 

r. (Uchwała Rady Nadzorczej Nr 1/2015 z dnia 30.01.2015 r.). W dniu 27.04.2016 r. 

wprowadzono zmiany do Uchwały Nr 562/A/2014 z dnia 30.12.2014 r. w części dotyczącej 

odstępstw skreśla się § 1 pkt 3 ppkt 1 i zobowiązano do stosowania i przestrzegania § 6 Zasad 

Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.  

W trakcie czynności mających na celu ustalenie zgodności działania Banku z „Zasadami Ładu 

Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” dokonano w 2019 roku przeglądu Zasad Ładu 

Korporacyjnego i stwierdzono, iż odstępstwo do zasady określonej w §22 Zasad Ładu Korporacyjnego dla 

instytucji nadzorowanych dotyczącej niezależności członków komitetu audytu lub członków Rady 

Nadzorczej, którzy posiadają kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej zostało 

wyeliminowane, w związku z powołaniem Komitetu Audytu, na mocy art.128 ustawy z dnia 11 maja 2017 

r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Komitet Audytu funkcjonuje 

jako niezależna komórka Rady Nadzorczej, a członkowie Komitetu spełniają kryteria niezależności 

wskazane w art.129 ustawy. 

W związku z powyższym Zarząd Banku Spółdzielczego w Namysłowie wprowadził 

Uchwałą Nr 113/B/2019 z dnia 12.03.2019 r., a następnie Rada Nadzorcza zatwierdziła Uchwałą 

Nr 21/2019 z dnia 28.03.2019 r. zmianę polegającą na wykreśleniu odstępstwa od zasady 

określonej w §22 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych co znaczy, że zasada 

jest przez Bank w pełni realizowana. 

Rada Nadzorcza dokonała oceny zgodności działania Banku z Zasadami Ładu 

Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w zakresie: 

a) organizacji i struktury Banku, 

b) relacji z członkami Banku, 

c) organu zarządzającego – Zarząd Banku, 

d) organu nadzorującego – Rada Nadzorcza Banku, 

e) polityki wynagrodzeń, 

f) polityki informacyjnej, 
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g) działalności promocyjnej i relacji z klientami, 

h) kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, 

a także pozytywnie oceniła stosowanie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie „Zasad Ładu 

Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” i stwierdziła, że nie zaistniały żadne przesłanki 

wskazujące na naruszenie przyjętych zasad. Na podstawie wyników kontroli wewnętrznych, 

zewnętrznych oraz oceny ryzyka braku zgodności Rada Nadzorcza stwierdziła, że Bank 

Spółdzielczy w Namysłowie stosuje zasady przyjęte w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla 

instytucji nadzorowanych”. 

 

IIXX..  OOCCEENNAA  FFUUNNKKCCJJOONNOOWWAANNIIAA  PPOOLLIITTYYKKII  WWYYNNAAGGRROODDZZEEŃŃ  

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Namysłowie uchwałą Nr 28/2017 z dnia 

25.05.2017 r. przyjęła „Politykę wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Namysłowie”. 

Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu weryfikacji oraz na podstawie analizy regulacji 

wewnętrznych zgodnie z zapisami § 11 Polityki wynagrodzeń stwierdziła, iż Polityka 

wynagrodzeń Banku realizowana jest z uwzględnieniem wielkości ryzyk związanych z 

działalnością wewnętrzną Banku. Celem Polityki jest wspieranie prawidłowego i skutecznego 

zarządzania ryzykiem i niezachęcanie do podejmowania nadmiernego ryzyka, wykraczającego 

poza zaakceptowany przez Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego w Namysłowie poziom ryzyka, 

wspieranie realizacji przyjętej strategii działalności, a także ograniczenie wystąpienia konfliktu 

interesów. 

Polityka została opracowana z uwzględnieniem formy prawnej w jakiej działa Bank 

Spółdzielczy w Namysłowie, rozmiaru jego działalności, ryzyka związanego z prowadzoną 

działalnością, wewnętrznej organizacji oraz charakteru, zakresu i stopnia złożoności prowadzonej 

działalności. 

Bank Spółdzielczy w Namysłowie prowadzi przejrzystą Politykę wynagrodzeń, która 

uwzględnia sytuację finansową Banku, w związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie 

ocenia jej stosowanie w 2019 r. 

 

XX..  ZZAAŁŁOOŻŻEENNIIAA  DDOO  PPLLAANNUU  FFIINNAANNSSOOWWEEGGOO  BBAANNKKUU  NNAA  22002200  RROOKK  

 
Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Namysłowie Uchwałą Nr 2/2020 z dnia 30 stycznia 

2020 r. zatwierdziła „Plan finansowy Banku Spółdzielczego w Namysłowie na 2020 rok”. 

Zarząd Banku opracowując parametrów makroekonomicznych na 2020 rok wziął pod uwagę: 

 założenia polityki pieniężnej na 2020 rok, 
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 założenia budżetu państwa na 2020 rok, 

 prognozy Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR), zawarte w kwartalnych 

raportach oceniających stan koniunktury gospodarczej w Polsce, 

 projekcje makroekonomiczne ekspertów EBC dla strefy euro, 

 prognozowane parametry makroekonomiczne opracowane w Departamencie 

Planowania i Analiz Banku BPS S.A. w Warszawie, 

 inne publikacje dotyczące prognoz makroekonomicznych zawarte w prasie 

ekonomicznej. 

 

Natomiast na 2020 rok zostały określone następujące cele finansowe Banku 

Spółdzielczego w Namysłowie: 

1) osiągnięcie zysku brutto na poziomie nie mniejszym niż 3.715 tys. zł, 

2) osiągnięcie zysku netto na poziomie nie mniejszym niż 2.905 tys. zł, 

3) pozyskanie depozytów na poziomie nie mniejszym niż 500.750 tys. zł, 

4) osiągnięcie aktywów netto co najmniej na poziomie 551.292 tys. zł, 

5) osiągnięcie funduszy własnych (uznanego kapitału) co najmniej w wysokości 37.240 tys. zł, 

6) osiągnięcie łącznego współczynnika kapitałowego co najmniej w wysokości 18,91 %. 

 
 

XXII..  PPOODDSSUUMMOOWWAANNIIEE  

Podejmowane działania przez Radę Nadzorczą zmierzały do pełnego zabezpieczenia 

wykonania zadań gospodarczych. Analizowano również obsługę klientów przez pracowników i na 

bieżąco przekazywano Zarządowi uwagi w tej kwestii. 

W ramach swoich uprawnień Rada Nadzorcza wspierała Zarząd w podejmowaniu 

istotnych decyzji mających na celu dostosowanie działalności Banku do zmieniającego się 

otoczenia rynkowego. Rada Nadzorcza stwierdza również, że Zarząd Banku Spółdzielczego w 

Namysłowie posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie ryzyka operacyjnego. Rada 

Nadzorcza pozytywnie ocenia kwalifikacje oraz aktywność poszczególnych Członków Zarządu. 

W 2019 roku Rada Nadzorcza wypełniła wszystkie spoczywające na niej obowiązki 

raportowe, przedkładając wymagane dokumenty do zatwierdzenia przez Zebranie Przedstawicieli. 

Rada Nadzorcza w sposób systematyczny monitorowała zarządzanie ryzykami w Banku. 

Ryzyko kredytowe, rynkowe, płynności i operacyjne oraz pozostałe istotne ryzyka związane z 

działaniem Banku są omawiane i monitorowane przez Radę. W ocenie Rady Nadzorczej aktualny 
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system zarządzania ryzykiem pozwalał na systematyczne identyfikowanie, monitoring i kontrolę 

ryzyka związanego z działalnością Banku oraz właściwie określa apetyt Banku na ryzyka. 

 

Rada Nadzorcza ocenia, że ogólna sytuacja finansowa Banku w 2019 roku była stabilna, 

uwzględniając wpływ na wyniki osiągnięte przez Bank zmiany w bankowym otoczeniu 

regulacyjnym oraz sytuacji makroekonomicznej. 

  

 
 

             SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ                                    PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ  

             (zdalnie)      (zdalnie) 

WIESŁAW KOWALCZYK     JAROSŁAW ŁAŹNIOWSKI 

 

 
 

Posiedzenie Rady Nadzorczej w formie telekonferencji w dniu 21.04.2020 r. 

Udział 11 członków Rady Nadzorczej.  

Rada Nadzorcza sporządziła Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego 

w Namysłowie za 2019 rok 
 


