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I. Stan prawny i władze Banku 

Bank Spółdzielczy w Namysłowie jest instytucją o ustabilizowanej pozycji rynkowej  

z całkowicie polskim kapitałem. Zgodnie ze Statutem i obowiązującym prawem prowadzi 

działalność bankową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jest Bankiem o długoletniej tradycji 

spółdzielczej, działający na rynku usług finansowych od 1950 roku, cieszącym się zaufaniem 

lokalnej społeczności. 

Bank Spółdzielczy w Namysłowie to Bank bezpieczny, ukierunkowany na klienta i Jego potrzeby. 

Bank Spółdzielczy w Namysłowie cały czas poszerza swoją ofertę produktową, podnosi jakość 

i standard obsługi oraz wdraża nowoczesne technologie bankowe aby sprostać najbardziej 

wymagającym klientom. Bank Spółdzielczy w Namysłowie dobrze zna potrzeby swoich klientów. 

Aktywnie oddziaływuje na społeczność lokalną i środowisko, w którym działa.  

W zdecydowany sposób wspiera rolnictwo, lokalną przedsiębiorczość, małe i średnie firmy oraz 

utrzymuje tradycyjne związki z lokalnymi jednostkami samorządowymi. 

 

Bank Spółdzielczy w Namysłowie jest spółdzielnią, która w 2019 roku prowadziła swoją 

działalność w oparciu o: 

 ustawę Prawo bankowe; 

 ustawę Prawo spółdzielcze; 

 ustawę o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających; 

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (CRR) w sprawie 

wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz ustalenia 

polityki nadzorczej KNF; 

 ustawę o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu 

kryzysowym w systemie finansowym; 

 ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji; 

 „Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie systemu 

zarzadzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz 

szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach”; 

 umowę zrzeszenia z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie; 

 umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS w Warszawie; 

 statut Banku Spółdzielczego w Namysłowie; 

 uregulowania wewnętrzne uchwalane przez organy statutowe Banku Spółdzielczego  

w Namysłowie; 

 uchwały i kierunki działania przyjęte przez Zebranie Przedstawicieli; 

 strategię działania Banku Spółdzielczego w Namysłowie na lata 2018 -2021; 

 plan finansowy Banku Spółdzielczego w Namysłowie na 2019 rok; 

 inne regulacje implementowane do porządku prawnego Polski z przepisów Unii Europejskiej. 
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1. Dane ogólne o Banku w tym: informacja o posiadanych przez Bank Oddziałach, Filiach  

i POK 

 

Bank Spółdzielczy w Namysłowie z siedzibą Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów. 

Bank został wpisany do rejestru sądowego w dniu 23.05.2001 r. przez Sąd Rejonowy w Opolu 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014004. 

Bank ma nadane numery: w systemie REGON 000504479, w systemie NIP 752-000-02-40, kod 

bankowy 88900001. 

Zgodnie ze Statutem, Bank Spółdzielczy w Namysłowie działa na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

 

Jednostki organizacyjne (Oddziały, Filie, POK): 

Podstawową strukturę w Banku Spółdzielczym w Namysłowie tworzą centrala i oddziały.  

W ramach Banku Spółdzielczego tworzone są: filie i punkty obsługi klienta podporządkowane 

bezpośrednio Oddziałom. Bank Spółdzielczy w Namysłowie w 2019 r. prowadził działalność 

bankową za pośrednictwem 21 placówek: Centrali, 11 oddziałów, 3 filii i 6 punktów obsługi 

klienta: 

- Centrala      Plac Wolności 12 

- Oddziały: 

 Oddział Namysłów    Plac Wolności 8 

 Oddział Byczyna    ul. Chopina 1 

 Oddział Branice    ul. Szpitalna 18 

 Oddział Niemodlin    Rynek 30 

 Oddział Domaszowice   ul. Strzelecka 3B 

 Oddział Wilków    ul. Dworcowa 11 

 Oddział Pokój     ul. ul. 1 Maja 33 

 Oddział Świerczów    ul. Brzeska 30 

 Oddział Lasowice Małe   ul. Odrodzenia 18 

 Oddział Syców    ul. Kolejowa 

 Oddział Kluczbork    Plac Niepodległości 10/1 

- Filie: 

 Filia Namysłów    ul. Reymonta 6a 

 Filia Tułowice     ul. Pocztowa 3 

 Filia Wołczyn     Rynek 17 

- Punkty Obsługi Klienta: 

 POK w Namysłowie Starostwo Powiatowe Plac Wolności 12a 

 POK w Namysłowie Urząd Miejski  ul. Dubois 3 
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 POK w Sycowie Urząd Miasta  ul. Mickiewicza 1 

 POK w Lasowicach Wielkich  Lasowice Wielkie 99 a 

 POK w Byczynie Urząd Miejski  Rynek 1 

 POK we Włodzieninie   ul. Głubczycka 147 

Prezentowana organizacja Banku umożliwia naturalny przepływ zasobów finansowych. 

Zachowanie płynności finansowej i wypłacalności Banku jest obowiązkiem Centrali. 

Zadaniem Oddziałów Filii i POK jest wyłącznie działalność handlowa. 

 

2. Władze Banku  

2.1 Zarząd 

Działalnością Banku Spółdzielczego w Namysłowie kieruje Zarząd reprezentując go na zewnątrz. 

Zarząd działa kolegialnie i podejmuje prawomocne uchwały. 

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, nadzoruje zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności 

Banku oraz sprawuje nadzór nad całością funkcjonowania Banku. 

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. kierował oraz reprezentował Bank na zewnątrz 

Zarząd w 4 -osobowym składzie: 

1. Dorota  Niewiadomska - Prezes Zarządu 

2. Bogdan Cegielski  - Zastępca Prezesa Zarządu do spraw Wsparcia 

3. Grzegorz Zubek  - Zastępca Prezesa Zarządu do spraw Finansowo-Księgowych 

4. Jaromir Bieniek   - Zastępca Prezesa Zarządu do spraw Handlowych 

 

W okresie 2019 r. nie nastąpiły żadne zmiany osobowe w składzie Zarządu Banku Spółdzielczego 

w Namysłowie. 

Posiedzenia Zarządu odbywały się, co najmniej raz w tygodniu. W omawianym okresie 

sprawozdawczym Zarząd odbył 60 protokołowanych posiedzeń, na których podjął 670 uchwał.  

W posiedzeniach Zarządu uczestniczyli również Dyrektorzy Oddziałów, Kierownicy Filii oraz 

Naczelnicy i Kierownicy komórek organizacyjnych centrali. W posiedzeniach ponadto 

uczestniczył Kierownik Zespołu do spraw Zgodności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 06.03.2017 w sprawie systemu zarządzania ryzykiem  

i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania 

kapitału wewnętrznego, pełniący jednocześnie funkcję Inspektora Ochrony Danych. 

W trakcie posiedzeń Zarząd realizował swoje zadania zgodnie z Regulaminem działania Zarządu 

zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 43/2017 z dnia 18.10.2017 z późn. zm. 

zmieniony Uchwałą Nr 41/2019 z dnia 05.09.2019 r. z późn. zm. oraz przyjętym Planem pracy na 

rok 2019. Zarząd podejmował decyzje dotyczące zarządzania Bankiem, które dotyczyły między 

innymi aktualizacji obowiązujących w Banku regulacji wewnętrznych z uwzględnieniem 

wymogów określonych przepisami zewnętrznymi, a zwłaszcza uchwałami i rekomendacjami 

Komisji Nadzoru Finansowego. Zarząd na podstawie otrzymywanych sprawozdań zgodnie  

z obowiązującym w Banku Systemem Informacji Zarządczej (SIZ) dokonywał oceny sytuacji 

finansowej Banku, przyjętych norm ostrożnościowych oraz analizował poszczególne ryzyka 

banku. Ważne i wymagające dużej uwagi Zarządu było również sprawowanie nadzoru nad 

funkcjonowaniem obszaru zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego, w tym 

Członek Zarządu  

do spraw Bezpieczeństwa 

 i Informatyki 
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nad procesem zarządzania elektronicznymi kanałami dostępu. Zarząd na posiedzeniach omawiał  

i analizował wyniki przeprowadzonych w Banku kontroli wewnętrznych i zewnętrznych. Ponadto 

Zarząd analizował przyczyny występowania zaległości kredytowych oraz skuteczność 

prowadzonej przez Bank windykacji. 

Do zakresu działania Zarządu zgodnie ze statutem było podejmowanie decyzji niezastrzeżonych  

w ustawach lub Statucie do decyzji innych organów, a w szczególności: 

1)  zawieranie umów długoterminowych za wyjątkiem kredytowych, 

2)  podejmowanie decyzji o zaciągnięciu zobowiązań (poza przyjmowaniem depozytów) lub 

rozporządzeniu aktywami (poza lokowaniem środków na rynku międzybankowym), których 

łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych, 

3)  udzielanie pełnomocnictwa członkom Zarządu i innym pracownikom Banku Spółdzielczego 

w sprawach wyłączonych w pkt 1 i 2, 

4)  podejmowanie decyzji w zakresie uruchamiania, zamykania i funkcjonowania Oddziałów, 

Filii i Punktów Obsługi Klienta, 

5)  składanie rocznych sprawozdań z działalności Banku Spółdzielczego, 

6)  zwoływanie Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/, 

7)  rozpatrywanie spraw osobowych i innych z zakresu prawa pracy, 

8)  rozpatrywanie odwołań od decyzji osoby kierującej bieżącą działalnością jednostki 

organizacyjnej Banku Spółdzielczego w sprawach wynikających ze stosunku pracy, 

9)  uchwalanie i zmiany Regulaminu Organizacyjnego, określającego strukturę organizacyjną 

Banku Spółdzielczego, 

10)  uchwalanie i zmiany Regulaminu, określającego powierzenie przedsiębiorcy lub 

przedsiębiorcy zagranicznemu, wykonywania czynności określonych w ustawie Prawo 

bankowe, 

11)  uchwalanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/  

w sprawie zmian Statutu, 

12)  projektowanie, wprowadzanie oraz zapewnianie działania systemu zarządzania, 

13)  coroczne przekazywanie podmiotowi przeprowadzającemu lustrację i Walnemu 

Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ informacji o realizacji wniosków polustracyjnych, 

14)  uchwalanie procedury dokonywania ocen odpowiedniości osób zajmujących stanowiska 

kierownicze w Banku Spółdzielczym, a także ich ocen w okresie zatrudnienia na tych 

stanowiskach, 

15)  uchwalanie regulaminów i instrukcji związanych z bieżącą działalnością Banku 

Spółdzielczego, a w szczególności regulaminów i instrukcji dotyczących kredytowania, 

regulaminu pracy, regulaminu świadczeń socjalnych, regulaminu wynagrodzeń dla 

pracowników Banku Spółdzielczego nie będących członkami Zarządu, instrukcji prawnych 

form zabezpieczeń wierzytelności oraz procedury mających na celu identyfikację, pomiar 

lub szacowanie, kontrolę oraz monitorowanie ryzyka, 

16)  uchwalanie polityki wynagrodzeń oraz szczegółowych kryteriów i warunków 

uzasadniających uzyskanie zmiennych składników wynagrodzeń dla osób zajmujących 

stanowiska kierownicze oraz polityki wynagrodzeń dla osób, których działalność zawodowa 

ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego, 
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17)  inne sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych organów Banku Spółdzielczego. 

 

2.2 Rada Nadzorcza 

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Namysłowie w okresie od 01.01.2019 r. do  

14.05.2019 r. działała w następującym składzie: 

1. Henryk Rachlak  - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Jan Smorawski  - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

3. Wiesław Kowalczyk  - Sekretarz 

4. Jarosław Łaźniowski  - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej/ Przewodniczący KA  

5. Stanisław Grzegorczyk  - Członek Rady Nadzorczej  

6. Marian Dyczko  - Członek Rady Nadzorczej  

7. Rudolf Jana   - Członek Rady Nadzorczej  

8. Zbigniew Kosterkiewicz - Członek Rady Nadzorczej  

9. Paweł Łącki   - Członek Rady Nadzorczej  

10. Gerhard Nowak   - Członek Rady Nadzorczej  

11. Janusz Gużda   - Członek Rady Nadzorczej  

12. Andrzej Galla   - Członek Rady Nadzorczej  

 

W dniu 14.05.2019 r. Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Namysłowie dokonało  

w głosowaniu tajnym wyboru Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie w kadencji 

na lata 2019-2023 w składzie osobowym: 

1. Jarosław Łaźniowski  - Przewodniczący Rady Nadzorczej  

2. Jan Smorawski  - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  

3. Wiesław Kowalczyk  - Sekretarz  

4. Czesław Wojtowicz  - Członek Rady Nadzorczej/ Przewodniczący Komitetu Audytu  

5. Stanisław Grzegorczyk  - Członek Rady Nadzorczej  

6. Marian Dyczko  - Członek Rady Nadzorczej  

7. Rudolf Jana   - Członek Rady Nadzorczej  

8. Zbigniew Kosterkiewicz - Członek Rady Nadzorczej  

9. Paweł Łącki   - Członek Rady Nadzorczej  

10. Gerhard Nowak   - Członek Rady Nadzorczej  

11. Janusz Gużda   - Członek Rady Nadzorczej  

12. Bogusław Wojtowicz  - Członek Rady Nadzorczej  

 

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się w razie potrzeby. Rada Nadzorcza pracowała zgodnie 

z Planem pracy na 2019 r. W ciągu 2019 roku Rada Nadzorcza odbyła 7 protokołowanych 

posiedzeń, na których podjęła 72 uchwały. Do najważniejszych spraw poruszanych na 

posiedzeniach Rady należało: 

- zatwierdzenie planu finansowego oraz ocena realizacji strategii i wykonania planu 

finansowego, 

- zatwierdzanie struktury organizacyjnej Banku oraz regulacji normujących pracę w Banku, 

- ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku na podstawie Informacji Zarządczej (SIZ), 
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- dokonywanie oceny wykonania przez Bank zadań w zakresie przestrzegania polityki 

kredytowej, prawidłowości udzielania kredytów i celowego ich wykorzystania ze 

szczególnym uwzględnieniem członków organów samorządowych i kadry kierowniczej, 

- analiza ustaleń i wniosków z przeprowadzonych kontroli i inspekcji, 

- podejmowanie uchwał w sprawie udzielania kredytów członkom Zarządu i Rady, 

- dokonywanie indywidualnej oceny odpowiedniości członków Zarządu oraz oceny 

kolegialnej Zarządu działającego, jako organ, 

- dokonywanie oceny funkcjonowania i skuteczności kontroli wewnętrznej, 

- dokonywanie oceny zgodności działania Banku z Zasadami Ładu Korporacyjnego dla 

instytucji nadzorowanych w 2019 roku, 

- dokonywanie oceny wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli. 

 

2.3 Komitet Audytu 

Zarząd oraz Rada Nadzorcza zobowiązani są do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz 

sprawozdanie z działalności Banku spełniały wymagania Ustawy o rachunkowości. Za rzetelność  

i jasność sprawozdania finansowego odpowiada Zarząd i Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza 

dodatkowo ocenia sprawozdanie finansowe, które jest przedstawiane do zatwierdzenia Zebraniu 

Przedstawicieli. Realizację tego zadania, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 11 maja  

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

Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Namysłowie powierzyła powołanemu Komitetowi Audytu 

(zgodnie z art. 1 ust. 6 i art. 128 ust. 1 Ustawy). 

Komitet Audytu zapoznaje się ze stosowanymi w Banku zasadami rachunkowości, przegląda 

przedstawione sprawozdanie, przekazuje swoje uwagi Zarządowi oraz wyraża swoją opinię na 

temat istniejącego procesu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem. Komitet 

Audytu przekazuje swoje rekomendacje Radzie Nadzorczej. 

 

W 2019 r. Komitet Audytu w okresie od 01.01.2019 r. do 14.05.2019 r. pracował w następującym 

składzie: 

1. Jarosław Łaźniowski - Przewodniczący Komitetu Audytu  

2. Marian Dyczko  - Członek Komitetu Audytu 

3. Rudolf Jana  - Członek Komitetu Audytu  

 

W dniu 27.05.2019 nowo wybrana Rada Nadzorcza dokonała wyboru nowego składu osobowego 

Komitetu Audytu: 

Komitet Audytu ukonstytuował się w następującym składzie: 

1. Czesław Wojtowicz - Przewodniczący Komitetu Audytu  

2. Stanisław Grzegorczyk - Członek Komitetu Audytu 

3. Janusz Gużda  - Członek Komitetu Audytu  

 

W 2019 r. Komitet Audytu odbył 8 protokołowanych posiedzeń. 
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2.4 Zebranie Przedstawicieli 

Rok 2019 był rokiem wyborczym. W 2019 roku Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego 

w Namysłowie odbyło się w dniu 14.05.2019 r. i pracowało w nowym składzie, który został 

wybrany na Sprawozdawczo-Wyborczych Zebraniach Grup Członkowskich odbytych w dniach od 

05.04.2019 r. do 11.04.2019 r. Członkowie Banku na Sprawozdawczo-Wyborczych Zebraniach 

Grup Członkowskich wybrali 49 Przedstawicieli na nową 4 letnią kadencję na lata 2019-2023. 

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego podjęło 35 uchwał, w sprawach: uchwalenia 

kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego 

w Namysłowie na 2019 rok; zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 

rok, zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego za rok 2018, 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2018 rok; udzielenia absolutorium 

członkom Zarządu Banku Spółdzielczego z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku; 

zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018, uchwalenia „Regulaminu naliczania 

oprocentowania udziałów członkowskich”, oceny kolegialnej Rady Nadzorczej za 2018 rok, 

oceny indywidualnej odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej za 2018, oceny stopnia 

zgodności działania Banku z „Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” za 

2018 r., uchwalenia zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Namysłowie, oceny 

funkcjonowania „Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Namysłowie” w 2018 r., 

wyboru delegata na Zjazd Regionalny Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im.  

Fr. Stefczyka w Warszawie na rok 2019/2020, wyboru Komisji do spraw odpowiedniości 

członków Rady Nadzorczej, uchwalenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej”, uchwalenia 

„Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego  

w Namysłowie”, wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie na 

kadencję obejmującą lata 2019-2023, uchwalenia „Regulaminu wynagradzania Przedstawicieli, 

członków Rady Nadzorczej, członków Komitetu Audytu oraz członków Komisji do spraw ocen 

odpowiedniości Banku Spółdzielczego w Namysłowie”. 

Zgodnie z zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą „Procedurą dokonywania ocen odpowiedniości 

Członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie” oraz zatwierdzoną przez Zebranie 

Przedstawicieli „Procedurą dokonywania ocen odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej 

Banku Spółdzielczego w Namysłowie” zarówno Członkowie Zarządu, jak też Członkowie Rady 

Nadzorczej zostali objęci weryfikacją odpowiedniości i uzyskali za 2018 r. pozytywną ocenę. 

Pozytywna ocena dotyczyła oceny indywidualnej oraz oceny kolegialnej do sprawowania funkcji 

zarządczych. W świetle Art. 22aa wszyscy Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku 

Spółdzielczego w Namysłowie spełniają wskazane warunki i zalecenia wymagane dla organów 

Banku. 

W 2019 r. zarówno Członkowie Zarządu jak też Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli na 

bieżąco w szkoleniach dotyczących pełnionych przez nich funkcji. 

 

3. Dane o zatrudnieniu i strukturze organizacyjnej: 

3.1 Zatrudnienie 

Bank wg stanu na 31.12.2019 r. zatrudniał 156 pracowników na 152,25 etatach. 
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Stan zatrudnienia w osobach/etatach na dzień bilansowy roku bieżącego i poprzedniego: 

Wyszczególnienie 2018 zatrudniono rozwiązano umowy 2019 

Liczba pracowników w 

osobach 

162 18+1 osoba powróciła 

ze świadczenia 

rehabilitacyjnego 

25 156 

Liczba pracowników wg 

etatów 

157,75 18,25 23,25+0.5(zmniejszenie 

etatu)=23,75 

152,25 

 

Struktura zatrudnienia wg kryterium wieku pracowników Banku na dzień bilansowy roku 

bieżącego i poprzedniego: 

Wyszczególnienie Liczba pracowników 

2018 2019 

do 35 49 39 

od 36-40 22 21 

od 41 - 45 24 25 

powyżej 45 67 71 

Ogółem 162 156 

 

Zarząd Banku w 2019 roku wiele uwagi poświęcał na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji 

zawodowych pracowników oraz sprawności obsługi Klienta poprzez wszelkiego rodzaju 

szkolenia, warsztaty, kursy i seminaria. 

Aktualnie 86 osób, tj. 55,13 % ogółu zatrudnionych posiada wyższe wykształcenie. 

 

Struktura zatrudnienia i wykształcenia pracowników 

Wyszczególnienie Liczba pracowników 

2018 2019 

wyższe 96 86 

średnie 54 54 

zawodowe 10 13 

podstawowe 2 3 

Ogółem 162 156 
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Rok 2019 był kolejnym rokiem szkolenia pracowników, które wpływają w znaczący sposób na 

zmniejszenie ryzyka, w szczególności ryzyka operacyjnego i zgodności oraz podwyższenie 

kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników. 

 

W 2019 r. w 74 szkoleniach zostało przeszkolonych łącznie 498 pracowników (niektórzy 

pracownicy uczestniczyli w więcej niż jednym szkoleniu) m.in. w tematach: 

1. Najnowsze zmiany w zakresie windykacji wierzytelności. Przygotowanie do wejścia w życie 

reformy działania komorników sądowych i zmian w zakresie kosztów egzekucji. 

Przedawnienie roszczeń po zmianach. 

2. Seminarium CEDUR Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu banków spółdzielczych  

w związku z koniecznością dostosowania się do wymogów ustawy z dnia 11 maja 2017 r.  

o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

3. Szkolenie antynapadowe z symulacją napadu i ewakuacją. 

4. Przygotowanie informacji na Zebranie Przedstawicieli/Walne Zgromadzenie  

z uwzględnieniem Rekomendacji ,,L". 

5. Realizacja transakcji dewizowych za pośrednictwem nowego systemu rozliczeniowego 

MULTICENTAUR - obowiązujące regulacje prawne. 

6. Zadania i obowiązki organów Banku Spółdzielczego w tym funkcjonowanie, organizacja  

i dostosowanie Banku do wymogów ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i do wymogów rekomendacji ,,L" Komisji 

Nadzoru Finansowego. 

7. Obowiązki banków spółdzielczych w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu. 

8. Praktyczne rozwiązania dotyczące wykorzystania przez bank spółdzielczy przepisów 

wynikających z Rozporządzenia RODO. 

9. Szkolenie produktowo-sprzedażowe AXA Ubezpieczenia. 

10. Szkolenie administratorów systemu Asseco AML w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. 

11. Praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy EUROFATCA (ustawa z dn. 04.04.2019 r.  

o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych 

innych Ostaw) w Bankach Spółdzielczych. 

12. Rachunki uśpione - zagadnienia praktyczne oraz wpływ zmian prawnych na zasady 

postępowania banku z tymi rachunkami. 

13. Cyberbezpieczeństwo w banku spółdzielczym - jak bronić się przed atakami na banki i ich 

klientów. 

14. Wdrożenie RODO w organizacji. 

15. Zadania i obowiązki Rady Nadzorczej w procesie nadzoru nad systemem zarządzania ryzkiem 

w Banku Spółdzielczym. 

 

3.2 Zmiany w strukturze organizacyjnej  

Zmiany w „Strukturze Organizacyjnej i Regulaminie Organizacyjnym Banku Spółdzielczego  

w Namysłowie zatwierdzone w 2019 r. z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2020 r. obejmowały 

zmiany dotyczące dostosowania zapisów Regulaminu Organizacyjnego do zmian w zakresie 

podstawowych czynności komórek organizacyjnych Centrali. Proponowane zmiany uwzględniły: 

 zmiany organizacyjne w zakresie wykonywanych czynności i obowiązków komórek 

organizacyjnych Centrali Banku Spółdzielczego w Namysłowie; 
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 prowadzony dotychczas przez Wydział Administracji i Kadr zakres zadań dotyczący 

prowadzenia spraw kadrowych przejął Zespół do spraw Zgodności; 

 zmieniono zapisy w zakresie „Sporządzania informacji zarządczej dla Zarządu, Rady Nadzorczej 

informacji na potrzeby innych jednostek i komórek organizacyjnych.” (dodano Komitet Audytu); 

 do podstawowych zadań Centrali Banku dodano zapis: 

„Realizacja zadań oraz nadzorowanie działalności całego Banku w zakresie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych ( rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).”, 

 do podstawowych zadań Głównego Księgowego dodano zapisy: 

„Koordynacja procesu sporządzania dokumentacji podatkowej w zakresie transakcji zawieranych 

z podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Monitoring i analiza transakcji z podmiotami powiązanymi oraz nadzór nad sporządzaniem  

i aktualizacją dokumentacji podatkowej.”. 

Pozostałe zmiany były zmianami porządkowymi i uszczegóławiającymi zapisy Regulaminu. 

 

4. Informacje o umowach znaczących dla działalności Banku 

4.1. UMOWA Zrzeszenia zawarta z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie,  

ul. Grzybowska nr 81 w dniu 27.03.2002 r. 

4.2. UMOWA Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81 

zawarta w dniu 31.12.2015 r. 

4.3. UMOWY UBEZPIECZENIA – Bank w 2019 r. posiadał umowy ubezpieczenia zawarte  

z Towarzystwem Ubezpieczeniowym CONCORDIA POLSKA TUW z siedzibą  

w Poznaniu, Concordia Ubezpieczenia, D&O FI GUARD - Collonade Insurance S.A., 

Ubezpieczenie agenta – InterRisk, PZU - Ubezpieczenia obejmowały swoim zakresem 

m.in. budynki i budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie, nakłady inwestycyjne, 

wartości pieniężne, sprzęt elektroniczny, systemy monitoringu, odpowiedzialność władz 

instytucji finansowej i ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych. 

4.4. UMOWY NA SYSTEMY INFORMATYCZNE zawarte z Firmą Asseco Poland S.A.  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14. 

 

5. Misja i cele strategiczne  

Cele funkcjonowania i ogólne kierunki działania Banku w 2019 r. określała misja naszego Banku 

wynikająca ze „Strategii działania Banku na lata 2018-2021, która 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”. 

Natomiast strategicznym celem działania Banku Spółdzielczego w Namysłowie w 2019 r. 

wynikającym ze Strategii działania Banku było „Stałe wzmacnianie pozycji Banku poprzez 

utrzymywanie przewagi konkurencyjnej na lokalnych rynkach oraz dbanie o dobry wizerunek 

Banku”. 
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II. Charakterystyka działalności Banku 

Bank Spółdzielczy w Namysłowie jest Bankiem uniwersalnym. Bank w 2019 r. działał w ramach 

portfela bankowego, nie tworząc portfela handlowego. Działalność Banku skoncentrowana była 

głównie na działalności depozytowej i kredytowej. Strategicznymi klientami Banku są: małe  

i średnie przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim działające na obszarze agrobiznesu, rolnicy 

indywidualni, osoby prywatne oraz samorządy terytorialne. Są oni jednocześnie najważniejszymi 

klientami i partnerami biznesowymi. 

Bank Spółdzielczy w Namysłowie dobrze zna potrzeby swoich członków i aktywnie oddziaływuje 

na społeczność lokalną i środowisko, w którym działa. W zdecydowany sposób wspiera rolnictwo, 

lokalną przedsiębiorczość, małe i średnie firmy oraz utrzymuje tradycyjne związki z lokalnymi 

jednostkami samorządowymi. Dewizą Banku Spółdzielczego jest: „Lokalnym kapitałem bogaci 

się lokalne społeczeństwo”. 

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku była stabilna. 

Wypracowany zysk za 2019 rok zabezpieczał podejmowane ryzyko i wspierał rozwój działalności 

Banku. Poziom ryzyka kredytowego, ryzyka płynności i ryzyka rynkowego był dostosowany do 

skali i charakteru prowadzonej działalności i nie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa środków 

pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. 
 

 

Wybrane dane ekonomiczno-finansowe charakteryzujące działalność Banku za rok 

sprawozdawczy i poprzednie 2 lata     (w tys. zł) 

L.p TREŚĆ      2017 r.      2018 r.      2019 r. 

1. Wynik finansowy netto 2 219 2 689 2 845 

2. Wielkość aktywów ogółem 472 054 503 756 539 101 

3. 
Wartość funduszy własnych  

(minimalny poziom regulacyjny) 
36 175 35 521 36 286 

4. 
Łączny współczynnik kapitałowy  

(minimalny poziom – 8,0%) 
18,93% 19,12% 18,86% 

5. 
Współczynnik płynności krótkoterminowej 

(minimalny poziom – 1,00) 
2,02 3,16 2,46 

 

 

1. Działalność kredytowa 

Działalność kredytowa Banku stanowiła w 2019 r. jeden z głównych elementów dochodów 

Banku. Oferta produktowa skierowana została, zarówno do przedsiębiorstw i spółek, osób 

prowadzących działalność gospodarczą, rolników indywidualnych, jednostek samorządu 

terytorialnego, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a posiadających 

zdolność prawną, jak i osób prywatnych. 

Bank Spółdzielczy w Namysłowie prowadzi działalność kredytową tak, aby przy maksymalnym 

wykorzystaniu możliwości kredytowania, zapewniała ona bezpieczeństwo przyjętych depozytów. 

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą podlegały monitoringowi sytuacji ekonomiczno-

finansowej kredytobiorców. W przypadku kredytów zabezpieczonych hipotecznie przeglądowi 

podlegały wszystkie zabezpieczenia kredytów, w tym wyceny nieruchomości i aktualność polis 

ubezpieczeniowych. 
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Bank na bieżąco dostosowuje ofertę do potrzeb Klientów na produkty kredytowe. Wszystkie 

regulacje są na bieżąco dostosowywane do obowiązujących przepisów prawa, a także do 

charakteru działalności Banku. 

 

W 2019 roku zakres udzielanych kredytów obejmował finansowanie działalności inwestycyjnej, 

obrotowej oraz pokrycie bieżących wydatków gospodarstw domowych. 

 

Ilość i wartość udzielonych kredytów w 2019 roku w podziale na rodzaj kredytu przedstawia 

poniższa tabela: 
            (w tys. zł) 
 

RODZAJ KREDYTU 

ILOŚĆ POYTYWNIE 

ROZPATRZONYCH 

WNIOSKÓW 

KWOTA UDZIELONYCH 

KREDYTÓW 

GOTÓWKOWY 154 5 817 

SEZONOWY ( wszystkie rodzaje) 1076 7 818 

KREDYT W ROR ( nowe umowy) 113 127 

UNIWERSALNY HIPOTECZNY 10 1 227 

MIESZKANIOWY 26 4 807 

UNIJNY NAWOZOWY 104 4 139 

INWESTYCYJNY (tylko WM) 27 1 147 

INWESTYCYJNY (bez WM) 3 300 

INWESTYCYJNY zakup maszyn 6 1 285 

INWESTYCYJNY zakup ziemi 25 6 773 

INWESTYCYJNY-PROW 6 1 256 

KONSOLIDACYJNY 3 1 810 

OBROTOWY 30 6 916 

OBROTOWY Klęskowy 11 750 

KREDYT w RB (nowa umowa) 63 13 545 

GWARANCJE BANKOWE 1 618 

JST (wszystkie rodzaje) 12 26 600 

PREF.K02 10 1 955 

KARTA KREDYTOWA 9 43 

RAZEM 1688 86 933 

   

   

ODNOWIENIA KR w ror 624 1 732 

ODNOWIENIA KR w RB 65 6 540 

RAZEM 689 8 272 
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Obligo kredytowe ogółem wg stanu na 31.12.2019 roku wyniosło 257.200 tys. zł i w odniesieniu do 

końca grudnia 2018 r. zwiększyło się o 8.563 tys. zł. Relacja kredytów do depozytów na koniec  

2019 r. wyniosła 52,40% i zmniejszyła się o 2,61% w stosunku do końca 2018 r. Plan kredytów 

został wykonany w 100,78%, a dynamika w stosunku do końca 2018 r. wyniosła 103,44%. 

 

 

Obligo kredytowe 
grudzień 2018 – grudzień 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura terminowa i podmiotowa kredytów wg stanu na 31.12.2019 r. 
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W strukturze aktywów kredyty stanowiły 47,71%, a w strukturze kredytów dominowały nadal 

kredyty dla rolnictwa w kwocie 104.512 tys. zł tj. 40,63% obliga kredytowego. Kredyty 

preferencyjne z dopłatami ARiMR na koniec 2019 r. wyniosły 28.509 tys. zł i stanowiły 27,28% 

kredytów dla rolnictwa. W 2019 r. systematycznie rósł udział kredytów dla osób prywatnych. 

Wartość kredytów udzielonych osobom prywatnym na koniec 2019 roku wyniosła 47.496 tys. zł, co 

stanowiło 18,47% portfela kredytowego ogółem, rok temu udział ten stanowił 17,71%. Dynamika 

kredytów udzielonych osobom prywatnym r/r wyniosła 107,85%. Najwyższą dynamikę r/r, jak 

również najwyższy przyrost kwotowy osiągnięto w kredytach dla instytucji samorządowych. Na 

koniec 2019 r. wartość tych kredytów wyniosła 70.278 tys. zł i przyrosła o 10.198 tys. zł, tj.  

o 16,97% r/r. W związku z tym ich udział zwiększył się w obligu kredytowym z 24,16 % w 2018 r. 

do 27,32% w 2019 r. 

 

Zmiana stanu i struktury kredytów w 2019 r.      [tys. zł] 

 

 

 

 

kwotowo % kwotowo %

1. Kredyty przedsiębiorstw i spółek państwowych 0 0 0 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0!

2. Kredyty przeds. i spółek prywatnych oraz spółdzielni 21 305 21 800 20 648 -1 152 94.72% -657 96.92%

3. Kredyty przedsiębiorców indywidualnych 11 916 12 700 11 510 -1 190 90.63% -406 96.59%

4. Kredyty osób prywatnych 44 039 46 000 47 496 1 496 103.25% 3 457 107.85%

5. Kredyty rolników indywidualnych 107 221 115 000 102 816 -12 184 89.41% -4 405 95.89%

6. Kredyty instytucji niekomercyjnych 4 076 4 100 4 452 352 108.59% 376 109.22%

7. Kredyty instytucji rządowych i samorządowych 60 080 55 600 70 278 14 678 126.40% 10 198 116.97%

8. RAZEM KREDYTY 248 637 255 200 257 200 2 000 100.78% 8 563 103.44%

9. z tego: w sytuacji normalnej 243 067 249 350 252 256 2 906 101.17% 9 189 103.78%

10. w sytuacji pod obserwacją 304 250 318 68 127.20% 14 104.61%

11. w sytuacji zagrożonej 5 266 5 600 4 626 -974 82.61% -640 87.85%

12. - poniżej standardu 338 100 393 293 393.00% 55 116.27%

13. - wątpliwe 0 100 109 9 109.00% 109 #DZIEL/0!

14. - stracone 4 928 5 400 4 124 -1 276 76.37% -804 83.69%

15. z poz. 8: kredyty dla rolnictwa 109 126 121 000 104 512 -16 488 86.37% -4 614 95.77%

16. - w tym preferencyjne 35 012 32 500 28 509 -3 991 87.72% -6 503 81.43%

17. Odsetki od sektora niefinasowego 1 714 1 772 1 620 -152 91.42% -94 94.52%

18. - od należności normalnych 279 290 254 -36 87.59% -25 91.04%

19. - od należności pod obserwacją 3 2 2 0 100.00% -1 66.67%

20. - od należności zagrożonych 1 432 1 480 1 364 -116 92.16% -68 95.25%

21. Odsetki od sektora inst. rządowych i samorządowych 69 68 78 10 114.71% 9 113.04%

22. - od należności normalnych (bez dopłat z ARiMR) 20 30 17 -13 56.67% -3 85.00%

23. - dopłaty z ARiMR 49 38 61 23 160.53% 12 124.49%

24. Inne należności 111 80 78 -2 0.00% -33 0.00%

25. Rezerwy celowe na kredyty i odpisy aktualizujące na odsetki 6 608 6 728 6 173 -555 91.75% -435 93.42%

26. Korekty wartości 2 067 2 280 1 979 -301 86.80% -88 95.74%

27. NALEŻNOŚCI NETTO (sektor niefin. i sektor inst. rząd. i samorz.) 241 856 248 112 250 824 2 712 101.09% 8 968 103.71%

WYSZCZEGÓLNIENIE
 Wykonanie

2018 r.  

Plan                         

2019 r.

Wykonanie

2019 r.  

Wykonanie planu Zmiana w 2019 r.
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Kredyty udzielone w ramach konsorcjum bankowego stanowiły kwotę 31.225 tys. zł, tj.11,40% 

zaangażowania bilansowego i pozabilansowego Banku Ustalony limit łącznego zaangażowania  

w konsorcja bankowe, wynoszący 200% uznanego kapitału Banku na dzień 31.12.2019 r. 

wykorzystany został w 43,03%. 

Według danych na 31.12.2019 r wskaźnik jakości portfela kredytowego był na dobrym poziomie,  

o czym świadczy niski udział kredytów zagrożonych w obligu kredytowym (1,80%) oraz wysoki 

poziom wyrezerwowania tj. pokrycia kredytów z rozpoznaną utratą wartości rezerwami celowymi 

(93,84%). 

Wartość kredytów zagrożonych wg stanu na 31.12.2019 r. wyniosła ogółem 4.626 tys. zł 

i zmniejszyła się o kwotę 640 tys. zł. Uwzględniając rodzaj prawnego zabezpieczenia na 

powyższe kredyty utworzone zostały wymagane rezerwy. Całkowita wartość rezerw na kredyty 

oraz odpisów aktualizujących na odsetki na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 6.096 tys. zł., w tym 

4.736 tys. zł to rezerwy na kredyty i 1.360 tys. zł to odpisy aktualizujące na odsetki. 

Liczba rachunków kredytowych prowadzona w Banku Spółdzielczym w Namysłowie wg stanu na 

dzień 31.12.2019 r. wyniosła 5.110 rachunków. 

Środki niewykorzystane w działalności kredytowej Bank zainwestował w lokaty w BPS S.A. oraz 

w dłużne papiery wartościowe (bony pieniężne NBP i obligacje skarbowe, obligacje niepubliczne, 

obligacje zwykłe BPS, obligacje komunalne). Wartość nominalna lokat na koniec 2019 roku 

wyniosła 150.169 tys. zł, natomiast wartość papierów wartościowych stanowiła kwotę 40.820 tys. 

zł. Lokaty i dłużne papiery wartościowe stanowiły rezerwę środków (aktywów) płynnych, którą 

Bank mógł wykorzystać w sytuacji awaryjnej z tytułu ryzyka płynności. Płynność Banku była 

dostosowana do skali i rozmiaru działalności Banku, jak i czynników zewnętrznych. Bank 

Spółdzielczy w Namysłowie spełniał każdego dnia nadzorcze miary płynności wynikające  

z Uchwały nr 386/2008 KNF, jak również spełniał wymagany poziom wskaźników LCR i NSFR 

wynikających z Pakietu CRDIV/CRR. 

 

 

Lokaty w BPS S.A. 
grudzień 2018– grudzień 2019 
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2. Działalność depozytowa 

Działania Banku w 2019 roku skierowane były głównie na pozyskanie niezbędnych środków do 

prowadzenia działalności kredytowej. 

Według stanu na 31.12.2019 r. wartość depozytów w całym Banku wyniosła 490.848 tys. zł  

i zwiększyła się w stosunku do końca grudnia 2018 roku o kwotę 38.827 tys. zł. 

Zgromadzone depozyty w pełni finansowały akcję kredytową a relacja depozytów do kredytów 

wyniosła 190,84%. 

Zaplanowana działalność depozytowa została wykonana w 108,59%. 

Udział depozytów w sumie bilansowej na koniec 2019 r. wyniósł 91,04% 

Baza depozytowa Banku w 2019 r. była stabilna stanowiąc podstawę do dalszego rozwoju akcji 

kredytowej. 

 

 

Baza depozytowa 

grudzień 2018 – grudzień 2019 
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Wykonanie działalności depozytowej 

 

 

Na koniec grudnia 2019 r. na rachunkach depozytów terminowych zdeponowano kwotę 

220.648 tys. zł, co stanowi w strukturze depozytów 44,95 %, z czego 200.370 tys. zł to najbardziej 

stabilne depozyty terminowe osób prywatnych. 

Na rachunkach depozytów bieżących zgromadzone środki stanowiły kwotę 270.200 tys. zł, co 

stanowi w strukturze depozytów 55,05%. 

Utrzymanie depozytów na takim poziomie świadczy o zaufaniu klientów do Banku. 

Według stanu na 31.12.2019 r. depozyty osób prywatnych stanowiły 67,64 %, podmiotów 

gospodarczych i rolników 22,16 %, a instytucji rządowych, samorządowych i finansowych 10,20%. 

 

 

 

 

kwotowo % kwotowo %

1. Depozyty bieżące przeds. i spółek państwowych 938 1 100 40 -1 060 3.64% -898 4.26%

2 Depozyty bieżące przeds. i spół. pryw. oraz spółdzielni 15 874 15 900 16 520 620 103.90% 646 104.07%

3 Depozyty bieżące przedsiębiorców indywidualnych 11 810 11 900 17 678 5 778 148.55% 5 868 149.69%

4 Depozyty bieżące osób prywatnych 117 333 119 300 131 621 12 321 110.33% 14 288 112.18%

5 Depozyty bieżące rolników indywidualnych 39 727 42 200 40 343 -1 857 95.60% 616 101.55%

6 Depozyty bieżące instytucji niekomercyjnych 14 472 14 600 15 441 841 105.76% 969 106.70%

7 Depozyty bieżące instytucji rządowych i samorządowych 43 276 44 100 48 557 4 457 110.11% 5 281 112.20%

8 Razem depozyty bieżące 243 430 249 100 270 200 21 100 108.47% 26 770 111.00%

9 Depozyty terminowe przeds. i spółek państwowych 0 0 0 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0!

10 Depozyty terminowe przeds. i spół. pryw. oraz spółdzielni 7 112 7 150 14 554 7 404 203.55% 7 442 204.64%

11 Depozyty terminowe przedsiębiorców indywidualnych 108 300 107 -193 35.67% -1 99.07%

12 Depozyty terminowe osób prywatnych 195 503 198 640 200 370 1 730 100.87% 4 867 102.49%

13 Depozyty terminowe rolników indywidualnych 269 360 775 415 215.28% 506 288.10%

14 Depozyty terminowe instytucji niekomercyjnych 3 517 3 550 3 361 -189 94.68% -156 95.56%

15 Depozyty terminowe instytucji rzadowych i samorządowych 2 082 2 100 1 481 -619 70.52% -601 71.13%

16 Razem depozyty terminowe 208 591 212 100 220 648 8 548 104.03% 12 057 105.78%

17 Kredyty i pożyczki otrzymane 0 0 0 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0!

18 Inne zobowiązania terminowe 0 0 0 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0!

19 Razem depozyty i zobowiązania terminowe 208 591 212 100 220 648 8 548 104.03% 12 057 105.78%

20 OGÓŁEM DEPOZYTY  I ZOBOWIĄZANIA TERMINOWE 452 021 461 200 490 848 29 648 106.43% 38 827 108.59%

WYSZCZEGÓLNIENIE
Wykonanie

2018 r.

Wykonanie planu Zmiana w 2019 r.Plan                         

2019 r.

Wykonanie

2019 r.
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Struktura terminowa i podmiotowa depozytów wg stanu na 31.12.2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba rachunków depozytowych prowadzona w Banku Spółdzielczym w Namysłowie wg stanu na 

dzień 31.12.2019 r. wynosiła 37.356 rachunków. 

 

Nowe produkty depozytowe i kredytowe w 2019 r. 

Pozyskanie nowych i utrzymanie dotychczasowych klientów było możliwe m.in. dzięki zwiększeniu 

atrakcyjności oferty podstawowych produktów i usług oraz zastosowaniu szeregu działań 

promocyjnych: 
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Bank w 2019 roku do swojej oferty wprowadził: 

Produkty kredytowe: 

1. Warunki promocyjne dla „Kredytu inwestycyjnego na zakup ziemi”. 

2. Kredyt sezonowy „Super Kredyt” – przedłużenie sprzedaży produktu. 

3. „Kredyt na każdą kieszeń” - przedłużenie sprzedaży produktu 

4. Nowy produkt – „Kredyt bez prowizji” – sprzedaż produktu od 01.01.2020 r. 

Produkty depozytowe: 

1.  „Lokata Aktywnie Zmienna 5M, 10M, 15M, 20M, 30M przedłużenie okresu sprzedaży 

produktów depozytowych dla osób fizycznych do 31.12.2019 r. 

2. „Lokata Aktywna 5M, 10M, 15M, 20M, 30M” – sprzedaż od 01.01.2020 r. 

 

Ponadto Bank w 2019 r. do swojej oferty produktowej wprowadził: 

1. Promocję związaną z prowadzeniem rachunku bieżącego i pomocniczego dla firm za 0 zł przez 

okres 6 miesięcy. 

2. Aplikację mobilną mToken Asseco MAA, służącej do autoryzacji dyspozycji pochodzących z 

systemów bankowości internetowej. 

3. Miniaplikację „Ubezpieczenia AXA” w bankowości detalicznej. 

4. Nowy produkt „Polecenie przelewu natychmiastowego Express ELIXIR”. 

5. Przedłużenie promocji związanej z prowadzeniem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 

ROR POL-Konto za 0 zł przez okres 6 miesięcy. 

6. Przedłużenie uczestnictwa w programie „Karta Dużej Rodziny”. 

 

Od wielu już lat funkcjonuje w Banku „Loteria dla oszczędzających” (Lokata 3 -miesięczna), która 

jest już tradycyjnym produktem depozytowym oferowanym przez Bank Spółdzielczy  

w Namysłowie. Oprócz korzystnego oprocentowania klienci spełniający warunki dotyczące okresu 

utrzymania wkładu biorą udział w losowaniu nagród. W 2019 r. w ramach „Loterii dla 

oszczędzających” rozlosowano 101 nagród. Nagrodą główną w Loterii był samochód osobowy marki 

VOLKSWAGEN GOLF Do dnia 31.12.2019 r. do udziału w Loterii zakwalifikowało się 7.749 sztuk 

wkładów terminowych na łączną kwotę 70.053 tys. zł. (liczba losów 68.434szt.). 

 

3. Działalność ubezpieczeniowa 

Bank realizując założenia Strategii, w zakresie oferowania aktualnym i potencjalnym Klientom 

profesjonalnej obsługi, uwzględniającej indywidualne oczekiwania Klientów, cały czas rozszerza 

katalog swoich usług i produktów bankowych. W 2019 r. Bank prowadził działalność 

ubezpieczeniową na podstawie podpisanych Umów Agencyjnych z Concordia Polska 

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Generali Życie T.U. S.A., AXA Życie TU S.A. oraz AXA 

Ubezpieczenia TUiR S.A. Działalność ta opierała się na zasadach i wymaganiach związanych  

z prowadzeniem przez banki działalności bancassurance wynikających z Rekomendacji U Komisji 

Nadzoru Finansowego. 

Wprowadzony przez Bank produkt pod nazwą „Ubezpieczenia” spowodował: 

 systematyczne pozyskiwanie nowych Klientów oraz możliwość zaproponowania nowego 

produktu dotychczasowym Klientom, 

 dostarczenie Klientom Banku adekwatnej do ich potrzeb ochrony ubezpieczeniowej, 
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 zmniejszenie ryzyka ekspozycji kredytowych poprzez ubezpieczenie do produktów 

bankowych, 

 pozytywny wpływ na wynik finansowy Banku dzięki pozyskaniu dodatkowych 

przychodów, 

 dostarczenie Bankowi rozwiązań ułatwiających spełnienie wymogów związanych  

z realizacją wymogów dotyczących bancassurance i ograniczających ryzyko działalności 

bankowej, 

 efektywne wykorzystanie potencjału Banku. 

 

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zawarto 912 polis ubezpieczeniowych na łączną 

wartość składek w kwocie 246 tys. zł. 

 

4. Pozostała działalność 

Bank prowadzi działalność dewizową, dzięki której klienci mogą być obsługiwani kompleksowo. 

Oferowane produkty dewizowe przez Bank to skup i sprzedaż walut obcych, pośrednictwo  

w dokonywaniu rozliczeń, wykonywanie transferów zagranicznych, otwieranie i prowadzenie 

rachunków. Na koniec 2019 roku Bank prowadził 903 rachunki walutowe. 

Bank posiada również w swojej ofercie usługę bankowości elektronicznej. Według stanu na 

koniec grudnia 2019 roku 8.471 klientów Banku, w tym 25 nierezydentów miało dostęp do swoich 

rachunków za pomocą CUI i/lub korzystało z Usługi SMS. Przyrost w stosunku do 2018 roku to 

199 klientów. 

 

5. Działalność promocyjna 

Bank w 2019 r. w promocji swoich usług posługiwał się różną formą polityki promocji sprzedaży 

poprzez: 

1) działania marketingowe obejmujące kompleks działań mających na celu wypracowanie 

odpowiednich relacji z otoczeniem w celu dalszego budowania pozytywnego wizerunku 

stabilnej instytucji na rynku usług finansowych; 

2) reklamę adresowaną do masowego odbiorcy skonstruowaną i dobraną do proponowanej 

usługi oraz do celowego segmentu rynku; 

3) sprzedaż osobistą polegającą na prezentowaniu produktów bankowych drogą bezpośrednich 

kontaktów osobowych pracowników Banku z klientami, podczas których pracownik będzie 

starał się przekonać klientów o zaletach i korzyściach wynikających z oferty Banku; 

4) promocję sprzedaży; 

5) dystrybucję gadżetów reklamowych, katalogów, folderów; 

6) udział w targach, spotkaniach branżowych; 

7) sponsoring imprez sportowych i kulturalnych. 

Zarząd Banku w 2019 roku nadal kontynuował działalność społeczno-kulturalną wśród 

społeczeństwa lokalnego oraz swoich członków. Jest to podstawowy element kreowania 

pozytywnego wizerunku Banku. Bank aktywnie uczestniczył w życiu społeczeństwa, zarówno  

w sferze kulturalnej oświatowej, sportowej, kultu religijnego, jak i w życiu gospodarczym. 

Wydatkowane przez Bank na te cele środki finansowe, pozwalają osiągnąć w przyszłości cele 

ekonomiczne korzystne dla Banku, a także zwiększenie liczebności Klientów. 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE 

w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku 

Strona 24 z 54 

 

W ramach powyższych działań Bank Spółdzielczy w Namysłowie w 2019 r. wydatkował kwotę  

w wysokości 60 tys. zł i przekazał ją w formie: 

1) darowizn pieniężnych na kwotę 18 tys. zł między innymi na cele: 

a) wsparcia finansowego kultury, oświaty i nauki, 

b) wsparcia finansowego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

c) wsparcia finansowego działalności dobroczynnej, 

d) wsparcia finansowego Ochotniczych Straży Pożarnych, 

2) wsparcia w formie gadżetów reklamowych na kwotę 41 tys. zł, 

oraz kwoty wydatkowanej z funduszu społeczno-kulturalnego w wysokości 1 tys. zł. 

 

III. Zdarzenia istotne, przewidywany rozwój oraz osiągnięcia Banku w dziedzinie badań  

i rozwoju: 

1. Zdarzenia istotne wpływające na działalność banku 

W 2019 roku Bank kontynuował w swojej działalności wdrażanie zapisów związanych z wejściem 

w życie przepisów Dyrektywy CRD IV oraz Rozporządzenia CRR. Bank dążył do spełnienia 

norm ostrożnościowych oraz wprowadzenia zasad i standardów EBA w zakresie płynności 

i adekwatności kapitałowej. 

Począwszy od 2019 r. banki powinny utrzymywać minimalne wartości współczynników 

kapitałowych na poziomie regulacyjnym Filara I wynikające z art. 92 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów 

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego 

Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. U. UE z 2013, nr 176, str. 1, z późn. zm. dalej: 

Rozporządzenie CRR) i Filara II (dalej: add -on) wynikające z art. 138 ust. 1 pkt. 2a ustawy Prawo 

bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876) oraz wymóg połączonego bufora określony  

w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym 

i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1934). 

Oznacza to, że banki są zobowiązane utrzymywać: 

 Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) na poziomie: 

8% + add -on + wymóg połączonego bufora; 

 Współczynnik kapitału Tier I (T1) na poziomie: 

6% + 75%*add -on + wymóg połączonego bufora; 

 Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET1) na poziomie: 

4,5% + 56%*add -on + wymóg połączonego bufora. 

 Wymóg połączonego bufora od dnia 1 stycznia 2018 r. stanowi sumę obowiązujących 

buforów, tj.: 

˗ bufora zabezpieczającego w wysokości 1,875% (od 2019 r. w wysokości 2,5%); 

bufora antycyklicznego; 

˗ bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym - określanego w drodze 

indywidualnejdecyzji KNF; 

˗ bufora ryzyka systemowego w wysokości 3%. 

 

Bank Spółdzielczy w Namysłowie spełniał w 2019 r. powyższe zalecenia nadzorcze  

i nadal będzie dążył do uzyskania jak najlepszych wyników i wskaźników w następnych latach. 
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Na mocy podpisanej umowy od dnia 31.12.2015 r. Bank wraz z innymi bankami spółdzielczymi 

funkcjonuje w ramach Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Podjęta przez Zarząd decyzja  

o przystąpieniu do SSOZBPS oraz otrzymana przez Bank w 2016 roku decyzja KNF o możliwości 

zastosowania 0% wagi ryzyka na ekspozycje uczestników SSOZ BPS wpłynęła na zwiększenie 

łącznego współczynnika kapitałowego oraz współczynnika kapitału Tier I ponad planowany 

poziom. Zawarta przez Bank umowa w ramach Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS 

zapewnia bezpieczeństwo i stabilność funkcjonowania jego uczestników. Przedmiotem 

działalności Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS jest także realizowanie audytu wewnętrznego 

wobec członków oraz monitorowanie, szacowanie i kontrola ryzyka działalności członków 

Spółdzielni. 

Bank realizował zadania wynikające ze strategii działania Banku. W okresie objętym niniejszym 

sprawozdaniem dokonano szeregu zmian w wielu obszarach funkcjonowania Banku m.in. 

opracowano i wdrożono zmiany w strukturze organizacyjnej oraz w procedurach zwiększających 

bezpieczeństwo, sprawność i efektywność Banku. 

Bank w 2019 r. w dalszym ciągu kontynuował wdrażanie zaleceń KNF zawartych w Zasadach 

Ładu Korporacyjnego, w zakresie zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji 

nadzorowanej, 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. 

Na stopień wykonania wielu parametrów ekonomicznych Banku, w tym przede wszystkim 

przychodów z tytułu odsetek zdecydowany wpływ miały decyzje Rady Polityki Pieniężnej  

o pozostawieniu bez zmian podstawowych stóp procentowych na niskim poziomie. 

Rok 2019 zapisał się jako rok intensywnej pracy pod kątem modyfikowania oferowanych 

produktów, wdrażania nowych w celu zwiększenia konkurencyjności Banku oraz dostosowania do 

zmieniających się przepisów prawa. 

W 2019 roku Bank Spółdzielczy w Namysłowie w dalszym ciągu brał czynny udział  

w kontynuacji prac związanych z projektem Workflow zainicjowanym przez Centrum Usług 

Zrzeszeniowych Sp. z o.o. w Warszawie (CRUZ). Bank Spółdzielczy przy współudziale  

5 Banków Spółdzielczych, CRUZ Sp. z o.o. i Banku Zrzeszającego na mocy podpisanego w dniu 

24.08.2018 r. porozumienia, podjął się zadania mającego na celu wypracowanie i wdrożenie 

wspólnych procesów kredytowych oraz wspólnych procesów monitoringu kredytów i windykacji 

należności, a także standaryzację procesów sprzedaży, wykorzystując dedykowany system 

informatyczny. Bank Spółdzielczy w Namysłowie wytypował swoich przedstawicieli do prac  

w poszczególnych zespołach projektowych. Zespoły biorą czynny udział w spotkaniach roboczych 

w celu wypracowania wszelkich założeń oraz rozwiązań. W wyniku prowadzonych prac 

stworzono system informatyczny o nazwie SFinX, który ujednolici procesy kredytowe, 

produktów, monitoringu i windykacji. System SFinX na obecną chwilę jest na etapie testów.  

W realizowanym w 2019 r. planie, unowocześnienie i usprawnienie działalności Banku było 

jednym z podstawowych kierunków działania Banku. W związku z tym, Zarząd Banku 

Spółdzielczego w Namysłowie zrealizował w 2019 r. zadania inwestycyjno-remontowe, które 

przyczyniły się do realizacji tego celu. Źródłem finansowania tych przedsięwzięć były odpisy 

amortyzacyjne i wypracowany zysk. Bank starał się zrealizować zaplanowane zadania 

inwestycyjne (zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz modernizacja 

istniejących środków trwałych), w wyniku czego wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych 

w 2019 r. wyniosła ogółem 680 tys. zł w tym: 

- na majątek trwały rzeczowy     - 482 tys. zł, 

- na zakupy nowych wartości niematerialnych i prawnych - 198 tys. zł. 
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W 2019 r. zostały poniesione nakłady w zakresie IT, polegające głównie na zakupie i wdrożeniu 

dodatkowych funkcjonalności, zwłaszcza w podstawowym systemie finansowym defBankPro-BS, 

jak również w systemie wspomagającym def3000/cIRM, def3000/SP czy systemie def3000/CMR. 

Wiązało się to z koniecznością dostosowania Banku do wchodzących w życie nowych przepisów. 

Dokonano zakupu nowych drukarek, liczarek do banknotów i bilonu oraz wymieniono zużyty 

sprzęt biurowy w placówkach bankowych. W 2019 roku dokonano również remontu sali obsługi 

klienta oraz innych pomieszczeń w Oddziale Banku w Namysłowie wykonano prace budowlano-

malarskie, elektryczne, jak również została wykonana nowa lada obsługi klienta z obsługą na 

multisejfach oraz zmieniono oświetlenie na energooszczędne LED. Dokonano również remontu 

sali obsługi klienta Oddziału Banku w Byczynie, polegającego na malowaniu, wymianie 

oświetlenia, jak również wykonaniu nowej lady i zamontowaniu multisejfów wykonano także 

prace zabezpieczające na elewacji budynku.  

Poniesione nakłady inwestycyjne i remontowe miały na celu przede wszystkim poprawę jakości 

świadczonych usług i zapewnienie bezpieczeństwa realizowanych przez klientów transakcji. 

Pomimo wystąpienia niektórych odchyleń od założeń zawartych w planie finansowym, realizacja 

planu w 2019 r. przyczyniła się do wzmocnienia ekonomicznego Banku, zwiększenia udziału  

w rynku usług bankowych i dalszego wzrostu skali działania Banku przy zapewnieniu 

bezpieczeństwa realizowanych transakcji i powierzonych Bankowi środków pieniężnych. 

Uwzględniając uwarunkowania zewnętrzne Bank w 2019 roku rozwijał się w tempie 

pozwalającym na utrzymanie na bezpiecznym poziomie głównych rodzajów ryzyk występujących 

w działalności bankowej. Poziom podstawowych ryzyk był dostosowany do skali i charakteru 

prowadzonej działalności oraz nie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa środków pieniężnych 

zgromadzonych na rachunkach bankowych. 

Inne istotne zdarzenia wpływające na działalność Banku w 2019 r., jak i po jego zakończeniu do 

dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły. 

 

2. Przewidywany rozwój Banku 

Bank w 2019 roku realizując przyjętą misję i nie zmieniając dotychczasowej ostrożnej polityki 

czyli utrzymując poszczególne ryzyka na akceptowalnym poziomie będzie dążył do 

harmonijnego, stabilnego i zrównoważonego rozwoju wykorzystując posiadany potencjał 

rynkowy, techniczny, kadrowy i ekonomiczny. 

Bank będzie podejmował działania umożliwiające realizację wymogów zewnętrznych oraz 

określonych zadań i celów wewnętrznych niezbędnych do dalszego rozwoju Banku w przyszłości, 

przez co Bank pozostanie silną instytucją finansową i liderem w regionie. 

W okresie realizacji strategii Bank Spółdzielczy w Namysłowie będzie intensyfikował pracę  

w następujących obszarach: 

 kapitały, w tym wypełnienia norm kapitałowych i norm wypłacalności,  

 polityka sprzedażowa, w tym wprowadzanie nowych produktów, rozwój technik 

sprzedażowych, monitoring i analiza rynku oraz prowadzenie badań marketingowych; 

 adekwatność kapitałowa, w tym zarządzanie i dywersyfikacja ryzyka oraz wypełnianie 

norm adekwatności kapitałowej, wykorzystanie instrumentów pozwalających na realokację 

aktywów obciążonych ryzykiem kredytowym np. konsorcja, 

 płynność, w tym wypełniania norm płynności, utrzymania i pozyskania stabilnych 

pasywów, zwłaszcza depozytów osób prywatnych oraz utrzymywanie środków płynnych 

na poziomie adekwatnym do skali prowadzonej działalności, 

 koszty Banku i ich optymalizacja. 
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Efektem przedstawionych prac i realizacji zadań będzie wypracowanie takich zmian, które z 

jednej strony zapewnią Bankowi efektywność, a z drugiej pozwolą na zachowanie przewagi 

konkurencyjnej w środowiskach lokalnych, wynikającej z elastyczności działania i samodzielności 

w podejmowaniu decyzji. 

W celu zwiększenia osiąganych wyników Bank będzie kontynuował rozpoczęte już działania  

w kierunku zwiększenia efektywności i wydajności pracy oraz rentowności prowadzonej 

działalności. Uzyskanie założonych wyników finansowych zwiększy trwale kapitały a tym samym 

zwiększy się bezpieczeństwo działania Banku. 

Bank uwzględniając nasycenie placówkami innych instytucji finansowych dotychczasowego 

terenu działania będzie na bieżąco monitorował zapotrzebowanie rynku na usługi bankowe. 

W celu poprawy jakości obsługi Klientów oraz poprawy warunków pracy pracowników w miarę 

możliwości organizacyjnych i ekonomicznych Bank będzie unowocześniał obsługę Klientów  

w dotychczasowych placówkach bankowych, jak również będzie podejmował decyzje  

o rozbudowie placówek, a także budowie nowych placówek.  

Bardzo ważnym w 2020 r. działaniem Banku będzie skuteczne zmniejszanie negatywnych 

czynników zewnętrznych oraz zabezpieczanie się przed nimi np. poprzez posiadanie 

odpowiedniego bufora kapitałowego czy bufora płynności. 

W zakresie przedsięwzięć informatycznych, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność 

stosowanych rozwiązań technologii informatycznych, szczególnie w zakresie bankowości 

elektronicznej (internetowej, mobilnej), w tym również kartowej. Celem działań w obszarze 

informatyki bankowej IT będzie rozwój i modernizacja infrastruktury informatycznej. 

Biorąc pod uwagę trzy główne mierniki (przyrost sumy bilansowej, przyrost wolumenu kredytów, 

przyrost wolumenu depozytów) w zakresie obserwacji realizacji strategii a zwłaszcza konieczność 

spełnienia szeregu norm i limitów ostrożnościowych zewnętrznych i wewnętrznych oraz zaleceń  

i rekomendacji KNF zakłada się następujące cele strategiczne na lata 2018-2021: 

a) dążenie do uzyskania w każdym roku sumy bilansowej (aktywów netto) na poziomie, co 

najmniej 100% wykonania z poprzedniego roku, 

b) osiągnięcie w każdym roku dynamiki depozytów na poziomie co najmniej 102%, 

c) dążenie do uzyskania relacji kredytów do depozytów na poziomie co najmniej 50%, 

d) dążenie do osiągnięcia w okresie realizacji strategii łącznego współczynnika kapitałowego na 

poziomie rekomendowanym przez KNF, 

e) dbałość w każdym roku strategii o dobrą jakość portfela kredytowego, co oznacza że relacja 

kredytów zagrożonych do obliga kredytowego powinna kształtować się poniżej 6%. 

 

Rok 2020 przyniesie dalszy rozwój technologii, które już w niedalekiej przyszłości będą stanowiły 

ogromne wyzwania dla banków. W celu zapewnienia wysokiego poziomu obsługi klienta  

i posiadania przez Bank atrakcyjnej oferty produktowej oraz rozwijania innowacyjnych kanałów 

dystrybucji produktów i usług banki będą musiały w 2020 r. ponieść znaczne nakłady na obszar 

IT, żeby nadążyć za konkurencją. Poza tym, kolejnym wyzwaniem w obszarze IT jest wdrażanie 

nowych funkcjonalności w użytkowanych programach jak i zakup nowych programów w związku 

z koniecznością dostosowania Banku do zmian w otoczeniu prawnym. W 2020 roku jak wskazują 

eksperci z zakresu bezpieczeństwa tak jak w 2019 roku należy liczyć się ze zwiększoną liczbą 

cyberataków na infrastrukturę krytyczną. Użytkowana przez Bank infrastruktura musi zapewniać 

niezawodność stosowanych rozwiązań technologii informatycznych i bezpieczeństwo 

realizowanych przez klientów transakcji i powierzonych Bankowi środków.  

Bank Spółdzielczy w Namysłowie będzie podejmował w 2020 roku działania umożliwiające 

realizację wymogów zewnętrznych oraz określonych zadań i celów wewnętrznych niezbędnych 
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do dalszego rozwoju Banku w przyszłości, przez co Bank pozostanie silną instytucją finansową  

i liderem w regionie. 

Bank Spółdzielczy w Namysłowie w 2020 roku będzie podejmował działania zmierzające do 

uzyskania współczynników kapitałowych na akceptowalnym poziomie. Będą to następujące 

działania: 

Bank w 2020 r. będzie kontynuował działania zgodne z: 

1) Polityką handlową, w tym planie działań marketingowych. 

Polityka handlowa w 2020 r. zakłada dalszy rozwój działalności handlowej Banku i wzrost 

sprzedaży produktów bankowych (wzrost akcji kredytowej oraz zwiększenie stanu depozytów) 

oraz doskonalenie metod zarządzania ryzykami z wykorzystaniem technik informatycznych 

dostosowanych do wymagań Rekomendacji D zgodnie z zasadami ostrożnego i stabilnego 

rozwoju Banku. Celem strategicznym w zakresie działalności handlowej będzie zapewnienie 

stabilnej i bezpiecznej obsługi aktualnych i potencjalnych klientów Banku Spółdzielczego w 

Namysłowie. Planowany rozwój oferty produktowej Banku będzie miał na celu także wspieranie 

lokalnego rynku, lokalnej przedsiębiorczości, jak również wspieranie działań społeczno-

kulturalnych na terenie działania Banku. 

2) Polityką kredytową, w tym zarządzanie ryzykiem kredytowym i ryzykiem koncentracji. 

Podstawowym celem polityki kredytowej Banku na 2020 r. będzie stabilny rozwój akcji 

kredytowej przy zachowaniu dochodowości portfela oraz zasad ostrożnego zarządzania Bankiem, 

a mianowicie: 

- wzrostu obliga kredytowego zgodnego z założeniami planu finansowego,  

- ograniczaniu ryzyka kredytowego poprzez m.in. stosowanie właściwych form zabezpieczeń, 

- doskonaleniu organizacji zarządzania ryzykiem kredytowym, 

- doskonaleniu  zasad kontroli ryzyka kredytowego. 

Istotnym celem polityki kredytowej w 2020 r. będzie nadal racjonalne zarządzanie ryzykiem 

portfela kredytowego poprzez: 

a) utrzymanie na stosunkowo niskim poziomie wskaźnika udziału należności zagrożonych  

i zobowiązań pozabilansowych w portfelu kredytowym,  

b) zwiększenie przychodów odsetkowych, 

c) zwiększenie przychodów z tytułu prowizji i opłat,  

d) zapewnienie zrównoważonego wzrostu portfela kredytowego skorelowanego ze wzrostem bazy 

depozytowej, 

e) dostosowanie dynamiki przyrostu akcji kredytowej do dynamiki przyrostu funduszy  własnych 

i uznanego kapitału, 

f) dostosowanie terminów udzielania kredytów do długości trwania składanych w Banku 

depozytów oraz do wartości stabilnych depozytów, 

g) zwiększenie zaangażowania Banku w konsorcja kredytowe. 

Polityka kredytowa obowiązywać będzie na wszystkich poziomach zarządzania oraz we 

wszystkich jednostkach organizacyjnych Banku realizujących politykę zarządzania ryzykiem 

kredytowym a do jej realizacji zobligowani będą wszyscy pracownicy kredytowi Banku. 

3) Polityką zarządzania ryzykiem płynności i ryzykiem finansowania. 

Zarządzanie ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Namysłowie realizowane będzie  

w 2020 r. zgodnie z Rekomendacją P, rozporządzeniem CRR i rozporządzeniem delegowanym 

oraz obowiązującą jeszcze uchwałą KNF nr 386/2008 w odniesieniu do wiążących banki miar 

płynności M3 i M4. Zasady realizacji celów strategicznych w zakresie ryzyka płynności są zgodne 
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z zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Strategią zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka  

w Banku oraz zawarte w Polityce zarządzania ryzykiem płynności, natomiast operacyjne 

zarządzanie płynnością odbywać się będzie w oparciu o wprowadzane w formie uchwał Zarządu 

Banku procedury wewnętrzne, w tym Instrukcję funkcjonowania systemu zarządzania płynnością 

finansową w Banku Spółdzielczym w Namysłowie oraz Instrukcję wyznaczania w Banku 

Spółdzielczym w Namysłowie wymogów w zakresie płynności określonych Rozporządzeniem 

CRR oraz Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/61 (LCR i NSFR). 

4) Polityką kapitałową, w tym zarządzanie ryzykiem niewypłacalności. 

Polityka kapitałowa w 2020 r. koncentrować się będzie na utrzymaniu stabilnego poziomu 

funduszy własnych, niezbędnych do pokrycia wymogów kapitałowych, pokrycia wszystkich 

zidentyfikowanych istotnych rodzajów ryzyka występujących w działalności Banku oraz zmian 

otoczenia gospodarczego. Bank Spółdzielczy w Namysłowie w 2020 r. będzie kontynuował 

politykę wzmacniania bazy kapitałowej, która stanowić będzie podstawę stabilności  

i bezpieczeństwa oraz dalszego rozwoju w przyszłości. Bank będzie ustalać limity alokacji 

kapitału na ryzyka zidentyfikowane, jako istotne na podstawie procesu szacowania i oceny 

adekwatności kapitałowej (ICAAP).  

Bank Spółdzielczy w Namysłowie w 2020 roku będzie podejmował działania zmierzające do 

uzyskania współczynników kapitałowych na akceptowalnym poziomie. Będą to następujące 

działania: 

- działania na rzecz zwiększania dochodowości aktywów w celu uzyskania  

satysfakcjonującego poziomu zysku, 

- przeznaczanie wypracowywanego zysku netto na fundusz zasobowy, 

- racjonalizacja kosztów działania banku i poprawa relacji C/I, 

- stopniowa zmiana struktury aktywów pod kątem wag ryzyka, 

- weryfikacja metod wyznaczania wymogów kapitałowych, w tym systemu wag ryzyka 

aktywów, 

- dążenie do wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów innych niż kredytowe, 

Głównymi źródłami zwiększenia kapitałów Banku w 2020 roku będzie: 

 przeznaczenie na zwiększenie kapitału Tier 1 odpisu z zysku za 2019 rok, 

 wpłaty udziałów wnoszone przez dotychczasowych i nowych członków Banku. 

Bank będzie w 2020 r. koncentrować się na zwiększaniu kapitału Tier I, aby sprostać wymogom 

nałożonym na Bank przez KNF odnośnie minimalnego poziomu współczynnika kapitału Tier I, 

który powinien wynieść, co najmniej 11,50 %. Szacunki wskazują, że minimalny poziom będzie 

spełniony i wyniesie na koniec poszczególnych kwartałów: 

- I kw. 2020 r.    17,08 %, 

- II kw. 2020 r.   18,28 %, 

- III kw. 2020 r.  18,22 %, 

- IV kw. 2020 r.  18,15 %. 

 

Zadaniem Banku w 2020 roku będzie utrzymywanie stabilnego poziomu funduszy własnych, 

niezbędnych do pokrycia wymogów kapitałowych, pokrycia wszystkich zidentyfikowanych 

istotnych rodzajów ryzyka występujących w działalności Banku oraz zmian otoczenia 

gospodarczego. 
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5) Polityką zarządzania ryzykiem operacyjnym. 

Podstawowym celem strategicznym w tym obszarze będzie ciągłe doskonalenie procesu 

zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku. Realizacja celu prowadzona będzie poprzez 

następujące działania:  

- analizę dotychczasowej bazy zdarzeń operacyjnych posiadanych przez Bank, 

- doskonalenie bazy zdarzeń operacyjnych, w której są ewidencjonowane zdarzenia operacyjne, 

sposoby zabezpieczania się przed ich wystąpieniem oraz informacje o podjętych działaniach 

w celu zminimalizowania skutków ich wystąpienia, 

- weryfikację zdefiniowanych Kluczowych Wskaźników Ryzyka Operacyjnego (KRI), 

- utrzymanie Kluczowych Wskaźników Ryzyka Operacyjnego (KRI) na akceptowalnym 

poziomie oraz wdrożenie nowych KRI w obszarach, w których dotychczas nie były 

zdefiniowane, 

- okresową modyfikację Planu Zachowania Ciągłości Działania Banku w sposób adekwatny do 

zagrożeń. 

Celem nadrzędnym w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym będzie utrzymanie narażenia 

Banku na ryzyko operacyjne na akceptowalnym przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku, 

bezpiecznym dla działania i rozwoju Banku poziomie. Poprzez akceptowalny poziom ryzyka 

rozumie się utrzymanie poziomu rocznej straty operacyjnej w wysokości objętej limitami. 

Natomiast celami szczegółowymi są: 

- zapewnienie świadomości występowania ryzyka operacyjnego obciążającego Bank na 

wszystkich szczeblach zarządzania,  

- wdrożenie i systematyczna weryfikacja procesów zapobiegania oraz zmniejszania skutków 

ryzyka, odpowiednio do rodzaju ryzyka i jego możliwego wpływu na wynik Banku, 

- zapewnienie opłacalności stosowania wybranych metod ograniczania ryzyka, odpowiednio do 

skali działania Banku i wielkości ryzyka. 

6) Polityką zarządzania ryzykiem stopy procentowej. 

Celem polityki zarządzania ryzykiem stopy procentowej będzie minimalizacja ryzyka związanego 

z możliwością wystąpienia niekorzystnych zmian rynkowych stóp procentowych i związanego  

z negatywnym wpływem tych zmian na wynik finansowy Banku. W związku z powyższym Bank 

identyfikować będzie podstawowe zagrożenia związane z ryzykiem stopy procentowej,  

z jednoczesnym zastosowaniem odpowiednich metod zarządzania, mających na celu eliminację 

zagrożeń nierównomiernej reakcji różnych pozycji bilansowych na zmiany stóp procentowych  

a przez to na zmiany przychodów i kosztów.  

W procesie zarządzania ryzykiem stopy procentowej Bank podejmować będzie 

następujące działania: 

a) prowadzenie monitoringu kształtowania się najważniejszych rynkowych stóp procentowych, 

b) analizę kształtowania się oprocentowania własnych produktów bankowych na tle stóp 

     rynkowych oraz oferty konkurencyjnych banków i instytucji kredytowych na lokalnym 

rynku      usług finansowych, 

c) zarządzanie poszczególnymi grupami aktywów i pasywów w taki sposób, aby zapewnić 

     realizację optymalnej, w danych warunkach, wysokości marży odsetkowej Banku, 

d) przeprowadzanie testów warunków skrajnych, tj. analiza wpływu szokowych zmian stóp 

     procentowych na wynik finansowy. 
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W przypadku zniżkujących rynkowych stóp procentowych Bank będzie kształtował 

rozmiar i znak niedopasowania w kierunku wielkości ujemnej, podejmując następujące działania: 

a) skracał terminy pozyskiwanych środków oprocentowanych stałą stopą, 

b) wydłużał terminy środków lokowanych w Banku Zrzeszającym oprocentowanych stałą stopą, 

c) rozbudowywał portfel kredytów o stałym oprocentowaniu (w ramach ustanowionych limitów 

ograniczających ryzyko stopy procentowej), 

d) dokonywał weryfikacji polityki kalkulacji cen kredytów, poprzez zwiększanie udziału marży 

stałej w stosunku do stóp bazowych przy ustalaniu stóp nominalnych, 

e) dokonywał weryfikacji cen depozytów o stałym oprocentowaniu, poprzez preferowanie 

depozytów o krótszych terminach wymagalności. 

7) Polityką zarządzania ryzykiem walutowym. 

Podstawowym celem Banku w zakresie ryzyka walutowego będzie utrzymywanie pozycji 

walutowej całkowitej w wysokości nie przekraczającej 2% funduszy własnych, która nie wiąże się 

z koniecznością utrzymywania regulacyjnego wymogu kapitałowego na ryzyko walutowe.  

Wobec powyższego Bank będzie kształtował pozycję walutową w ramach limitu otwartej pozycji 

walutowej całkowitej nie przekraczającej 2% funduszy własnych dostosowując zajmowaną 

pozycję w danej walucie obcej do kształtowania się kursu złotego.  

Uwzględniając strukturę bilansu Banku, ofertę produktową oraz profil klienta, istotne dla Banku 

ryzyka walutowe ograniczają się do ryzyka kursowego i ryzyka kraju.  

W 2020 r. Bank będzie prowadzić działalność walutową w oparciu o następujące produkty: 

- transakcje wymiany walutowej,  

- rachunki bieżące walutowe, 

- lokaty walutowe, 

- inne operacje w ramach obowiązujących wewnętrznie przepisów. 

Zakłada się, że skala działalności walutowej w 2020 r. nie przekroczy 5% aktywów netto. 

8) Polityką zgodności. 

W celu ostrożnego i stabilnego zarządzania ryzykiem braku zgodności Bank będzie  

w 2020 r. wprowadzał nowe i doskonalił istniejące regulacje wewnętrzne, zawierające procedury 

zarządzania tym ryzykiem:  

- Strategię zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, 

- Politykę zgodności, 

- Instrukcję zarządzania ryzykiem braku zgodności, 

- Regulamin funkcjonowania komórki do spraw zgodności. 

 

Celem zarządzania ryzykiem braku zgodności będzie w szczególności: 

a) zapewnienie zgodności działalności Banku oraz regulacji wewnętrznych Banku  

z przepisami zewnętrznymi a zwłaszcza z zasadami ładu korporacyjnego, 

b) minimalizowanie negatywnych skutków nieprzestrzegania regulacji zewnętrznych, 

    wewnętrznych oraz przyjętych standardów postępowania, 

c) dostosowanie narzędzi informatycznych do zmieniających się przepisów zewnętrznych  

i wewnętrznych, 

d) stosowanie zasad zarządzania ładem korporacyjnym w oparciu o regulację KNF oraz 

wytyczne EUNB. 
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Dodatkowym czynnikiem mogącym wpływać na działanie Banku będą zmiany w obowiązującym 

prawie, konieczność spełnienia szeregu norm ostrożnościowych (płynnościowych, kapitałowych), 

zaleceń i rekomendacji KNF m.in. poprzez zastosowanie się do wprowadzonych zmian prawnych 

do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013. 

W 2020 roku Bank wraz z Bankiem BPS będzie ściśle współpracować w zakresie rozwoju usług 

wspólnych Zrzeszenia zintegrowanego w Centrum Rozwoju Usług Zrzeszenia BPS (CRUZ). 

 

3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. 

Z uwagi na specyfikę i charakter działalności Banku nie odnotowano w roku 2019 istotnych 

zdarzeń w dziedzinie badań i rozwoju. 

 

IV. Aktualna sytuacja finansowa Banku  

1. Fundusze własne, uznany kapitał, współczynniki oraz wymogi kapitałowe 

Bank jest obowiązany utrzymywać sumę funduszy własnych na poziomie nie niższym niż wyższa 

z następujących wartości: 

1) wartość wynikająca ze spełnienia wymogów w zakresie funduszy własnych, o których 

mowa w art. 92 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 

26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych  

i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 

z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.); 

2) oszacowana przez bank kwota, niezbędna do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych, 

istotnych rodzajów ryzyka występujących w działalności banku oraz zmian otoczenia 

gospodarczego, uwzględniająca przewidywany poziom ryzyka (kapitał wewnętrzny). 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Bank Spółdzielczy w Namysłowie spełniał wszystkie wymogi  

w zakresie adekwatności kapitałowej. 

            (w tys. zł) 

Wyszczególnienie:   Wartość na 31.12.2018 r.:   Wartość na 31.12.2019 r.:  

 Fundusze własne, w tym:  35 521 36 286 

 Kapitał Tier I, w tym  30 540 33 184 

 Kapitał podstawowy Tier I  30 540 33 184 

 Kapitał dodatkowy Tier I  - - 

 Kapitał Tier II  4 981 3 102 

 Łączna kwota ekspozycji na ryzyko, w tym  185 768 192 374 

z tytułu ryzyka kredytowego:  153 265 158 723 

z tytułu ryzyka walutowego:  - - 

z tytułu ryzyka operacyjnego:  32 503 33 650 

 Łączny współczynnik kapitałowy  19,12 18,86 

 Współczynnik kapitału Tier I  16,44 17,25 

 Współczynnik kapitału podstawowego Tier I  16,44 17,25 

 Kapitał wewnętrzny  15 767 16 363 
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Na koniec 2019 r. fundusze własne Banku wyniosły 36.286 tys. zł, co oznacza ich wzrost  

w stosunku do grudnia 2018 r. o 765 tys. zł, z tego kapitał podstawowy Tier I wyniósł  

33.184 tys. zł i w stosunku do końca grudnia 2018 r. wzrósł o 2.644 tys. zł, głównie ze względu na 

zaliczenie do kapitału Tier I części zysku za 2018 r. w wysokości 2.540 tys. zł oraz w wyniku 

uzyskanej zgody KNF na zaliczenie w pełni opłaconych udziałów członkowskich wniesionych po 

28 czerwca 2013 r. w kwocie 288 tys. zł. 

Natomiast kapitał Tier II wyniósł 3 102 tys. zł i zmniejszył się o 1.879 tys. zł w stosunku do 

grudnia 2018 roku z powodu amortyzacji dziennej otrzymanych pożyczek podporządkowanych. 

Ostatecznie uznany kapitał Banku był równy funduszom własnym Banku i na dzień 31.12.2019 r. 

wyniósł 36.286 tys. zł.  

W funduszach własnych Banku dominował nadal fundusz zasobowy w kwocie 28.223 tys. zł oraz 

w kwocie 4.400 tys. zł zaliczony do funduszy własnych fundusz udziałowy. 

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. łączny współczynnik kapitałowy Banku wyniósł 18,86% 

i zmniejszył się o 0,26 % w porównaniu do końca 2018 r. Współczynnik kapitału podstawowego 

Tier I był równy współczynnikowi kapitału Tier I i wyniósł 17,25%. Bank spełniał 

rekomendowany łączny współczynnik kapitałowy określony na poziomie 12,875%,  

a współczynnik kapitału Tier I na poziomie 10,875%. 

Poziom funduszy własnych na dzień 31.12.2019 roku spełniał wszystkie wymogi kapitałowe 

określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz ustawy Prawo 

Bankowe. Fundusze własne Banku stanowiły na koniec 2019 r. równowartość 8.521 tys. euro. 
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Fundusze własne wg stanu na 31.12.2019 r.  

L.p. Wyszczególnienie 

Stan na 

31.12.2018 r. 

zweryfikowane 

Stan na 

31.12.2019 r. 

Zmiana                 

w 2019 r. 

  FUNDUSZE WŁASNE OGÓŁEM  35 520 609,29 36 285 700,85 765 091,56 

  UZNANY KAPITAŁ 35 520 609,29 36 285 700,85 765 091,56 

1 
KAPITAŁ TIER I (do 31.12.2013 r. FUNDUSZE 

WŁASNE PODSTAWOWE) 
30 540 324,52 33 183 838,86 2 643 514,34 

1,1 Kapitał podstawowy TIER I CET 1 30 540 324,52 33 183 838,86 2 643 514,34 

1.1.1 
Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał 

podstawowy Tier I 
4 224 080,47 4 399 652,50 175 572,03 

1.1.2 
Kapitał rezerwowy (do 31.12.2013 r. fundusz zasobowy i  

rezerwowy) w tym: 
25 758 232,77 28 303 212,81 2 544 980,04 

  fundusz zasobowy 25 678 117,27 28 223 097,31 2 544 980,04 

  fundusz rezerwowy 80 115,50 80 115,50 0,00 

1.1.3 
Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko 

działalności bankowej 
214 538,68 214 538,68 0,00 

1.1.4 (–) Wartości niematerialne i prawne -343 776,19 -432 830,35 -89 054,16 

1.1.5 

(–) Krzyżowe powiązania kapitałowe zaliczane do  

kapitału podstawowego Tier I (do końca 2013 r. taki 

składnik nie występował w funduszach) 

-135 000,00 -135 000,00 0,00 

1.1.6 Niezrealizowane zyski i straty  826 792,73 838 938,98 12 146,25 

  aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów trwałych  819 926,77 819 926,77 0,00 

  
rozliczenie rezerwy i aktywów z tyt. odroczonego podatku 

dochodowego 
-1 610,00 -4 460,00 -2 850,00 

  
aktualizacja wyceny instrumentów zalicz. do portfela 

dostępnego do sprzedaży  
8 475,96 23 472,21 14 996,25 

1.1.7 
Strata z poprzednich lat (zmiana zasad rachunkowości od 

01.01.2017 r.) 
0,00 0,00 0,00 

1.1.8 
Korekty w kapitale podstawowym Tier I z tytułu filtrów 

ostrożnościowych 
-4 543,94 -4 673,76 -129,82 

1.1.9 
Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale 

podstawowym Tier I 
0,00 0,00 0,00 

  

(-) niezrealizowane zyski ( aktual. wyceny rzeczowych 

aktywów trwałych w 2014 r. 100%, w 2015 r. 60%, w 2016 r. 

40%, w 2017 r. 20%, a od  2018 r. 0%) 

0,00 0,00 0,00 

1,2 Kapitał dodatkowy TIER I (AT1) 0,00 0,00 0,00 

2 
KAPITAŁ TIER II (do 31.12.2013 r.  FUNDUSZE  

UZUPEŁNIAJĄCE) 
4 980 284,77 3 101 861,99 -1 878 422,78 

2,1 

Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane 

kwalifikujące się jako kapitał Tier II (pożyczka podporz. 6 

mln amortyzowana dziennie od 26.03.2014 r. do 26.03.2019 

r. i w kwocie 8 mln od 08.12.2015-08.12.2021) 

4 980 284,77 3 101 861,99 -1 878 422,78 

2,2 
Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale Tier II (do 

31.12.2013 r. FUNDUSZ Z AKTUALIZACJI WYCENY). 
0,00 

0,00 

 
0,00 
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2. Członkostwo i fundusz udziałowy 

Bank Spółdzielczy w Namysłowie tworzy fundusz podstawowy udziałowy z wpłat udziałów 

członkowskich. 

Członkiem Banku może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna. Zgodnie z § 15 Statutu 

Banku członek będący osobą fizyczną zobowiązany jest zadeklarować i wpłacić, co najmniej jeden 

udział, natomiast osoba prawna jest zobowiązana zadeklarować i wpłacić, co najmniej dziesięć 

udziałów. Podstawowy udział członkowski w 2019 roku wynosił 12,00 zł dla osoby fizycznej i dla 

osoby prawnej. Wszyscy udziałowcy posiadali wpłacony 1 pełny udział członkowski określony 

przez statut. 

Wg stanu na 31.12.2019 r. Bank posiadał 13.117 udziałowców, w tym 43 osoby prawne i 13.074 

osoby fizyczne. Zarząd Banku w 2019 r. w poczet członków przyjął 24 nowych członków.  

W 2019 r. łącznie 49 osób wykreślono z rejestru członków w tym 9 osób wystąpiło o zwrot 

udziałów po zmarłych członkach Banku i 40 osób wypowiedziało członkostwo. 7 członków 

wystąpiło o zwrot udziałów wpłaconych ponad statutową normę oraz 3 spadkobierców po 3 

zmarłych członkach Banku skorzystało z uprawnień wynikających z § 6a ust. 4 Statutu Banku i 

wystąpiło o przyjęcie w poczet członków na zasadzie dziedziczenia udziałów. 

Wartość funduszu udziałowego brutto na koniec 2019 r. roku wynosiła 4.425 tys. zł i obniżyła się 

w stosunku do poprzedniego roku o kwotę 101 tys. zł. 

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. ilość zadeklarowanych udziałów wyniosła 368.750 sztuk. 

Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady na poczet funduszu udziałowego na koniec grudnia 

2019 r. wyniosły 4 tys. zł. 

Wartość funduszu udziałowego zaliczanego do uznanego kapitału wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

wyniosła 4.400 tys. zł.  Kapitał podstawowy Tier I Banku wyniósł 33.184 tys. zł i w stosunku do 

końca grudnia 2018 r. wzrósł o 2.644 tys. zł, głównie w wyniku zasilenia funduszu zasobowego 

kwotą 2.540 tys. zł z podziału zysku za 2018 r. 

 

3. Wyniki ekonomiczno-finansowe Banku i wykonanie planowanych zadań za 2019 r. 

Ogólna sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku Spółdzielczego w Namysłowie na koniec  

2019 r. była stabilna. Bank starał się w pełni zabezpieczyć potrzeby swoich członków i klientów 

uatrakcyjniając bankową ofertę produktów i usług. Bank nasz jest bankiem bezpiecznym  

i przyjaznym dla klientów, cieszącym się dobrą opinią i zaufaniem środowiska, w którym działa. 

Wynik finansowy, zarówno brutto jak i netto uzyskany w 2019 r. jest dodatni, a główne wskaźniki 

płynności, wypłacalności oraz ryzyka kredytowego utrzymują się na bezpiecznym poziomie. 

Poziom podstawowych ryzyk, w tym ryzyka kredytowego, ryzyka płynności czy ryzyka stopy 

procentowej był dostosowany do skali i charakteru prowadzonej działalności oraz nie stanowił 

zagrożenia dla bezpieczeństwa środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. 
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Wybrane wielkości ekonomiczne charakteryzujące działalność Banku za rok 

sprawozdawczy i poprzednie lata                    (w tys. zł) 

L.p TREŚĆ      2017 r.      2018 r.      2019 r. 

1. Suma bilansowa (aktywa netto) 472 054,18 503 755,98 539 101,07 

2. Aktywa brutto 495 576,14 527 427,07 562 802,46 

3. Wynik finansowy brutto (zysk brutto) 2 978,70 3 412,18 3 676,18 

4. Wynik finansowy netto (zysk netto) 2 218,70 2 688,61 2 845,03 

5. Kapitały- fundusze własne brutto 31 535,15 34 014,44 36 626,72 

6. Kapitały- fundusze własne netto 36 174,55 35 520,61 36 285,70 

7. Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 188 620,27 180 681,45 192 373,74 

8. Kredyty ogółem 255 162,69 248 636,79 257 199,80 

9. Kredyty zagrożone 5 661,66 5 265,93 4 625,66 

10. Kredyty stracone 5 043,92 4 927,70 4 124,10 

11. Depozyty ogółem 422 510,96 452 665,73 491 614,94 

12. w tym: odsetki (rezerwa na 31.12) 547,52 644,46 766,82 

13. Depozyty na żądanie 216 258,51 243 429,87 270 200,40 

14. Majątek trwały netto 9 975,56 9 664,95 8 853,83 

15. Przychody z odsetek 14 604,20 14 981,34 15 261,99 

16. Średni stan aktywów dochodowych 439 252,77 466 774,77 506 789,28 

17. Koszty odsetek 2 005,49 2 070,50 2 122,51 

18. Średni stan pasywów kosztowych 425 126,23 445 660,66 480 422,13 

19. Aktywa zapadalne do 1 m-ca 199 272,80 215 547,85 233 749,67 

20. Pasywa wymagalne do 1 m-ca 249 142,68 276 721,33 314 635,98 

21. Aktywa zapadalne do 3 m-cy 215 461,65 250 783,56 264 312,39 

22. Pasywa wymagalne do 3 m-cy 346 864,27 379 320,97 404 794,71 

23. Aktywa zapadalne pow. 3 m-cy 245 630,08 242 371,61 257 995,87 

24. Pasywa wymagalne pow. 3 m-cy 89 099,17 86 700,30 94 053,42 

25. Koszty działalności ogółem 18 607,59 18 922,43 19 227,99 

26. Nabycie WNiP w 0,00zł 134,87 141,99 155,75 

27. Całkowity wymóg kapitałowy 0,33 2,77 2,22 

30. Aktywa zapadalne od sektora finansowego 2 536,85 155,50 155,50 

31. Pasywa wymagalne ogółem 12 934,01 133 467,46 154 925,17 

32. Nadzorcza miara płynności M1 w 0,00 zł 15 287,50 14 861,47 15 389,90 

33. Nadzorcza miara płynności M2 0,00 0,00 0,00 

34. Nadzorcza miara płynności M3 0,00 0,00 0,00 

35. Nadzorcza miara płynności M4 176 294,71 206 807,75 231 162,33 

 

Działalność Banku w 2019 r. była rentowna, a zysk Banku pochodził ze stabilnych źródeł 

dochodów. W 2019 r. Bank wypracował zysk brutto w wysokości 3.676 tys. zł, co stanowiło 

108,98 % zakładanej wielkości, natomiast planowany zysk netto za 2019 r. został wykonany  

w 109,42% i wyniósł 2.845 tys. zł. 

 

Suma bilansowa netto wszystkich jednostek organizacyjnych Banku Spółdzielczego  

w Namysłowie na dzień 31.12.2019 r. osiągnęła wartość 539.101 tys. zł. Stopień wykonania planu 

aktywów netto wyniósł 105,92 %, natomiast aktywa netto zwiększyły się o 35.345 tys. zł tj.  

o 7,02 %. 
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Poziom aktywów netto Banku świadczy o ugruntowanej pozycji Banku na lokalnym rynku  

i zaufaniu klientów do Banku. O wartości sumy bilansowej w 2019 r. zdecydowały następujące 

czynniki: 

- przyrost roczny depozytów o 38.827 tys. zł (dynamika 108,59 % r/r), 

- inwestowanie pozyskanych depozytów i funduszy w aktywa dochodowe (udzielanie 

kredytów, zakup dłużnych papierów wartościowych),  

- promowanie korzystania z usług bankowości internetowej – na koniec 2019 roku z tej 

usługi korzystało 8.471 klientów (przyrost w 2019 r. wyniósł 199 klientów), 

- stopniowy rozwój działalności walutowej (na koniec 2019 r. Bank prowadził 902 

rachunki walutowe. 

- stałe wzbogacanie oferty produktów i usług, 

- stopniowy rozwój działalności ubezpieczeniowej (w 2019 roku zawartych zostało 912 

polis). 

W strukturze aktywów przychodowych dominują kredyty normalne i pod obserwacją, których 

wartość na koniec 2019 r. wyniosła 252.574 tys. zł. Pozycja ta decydowała o wartości 

przychodów z tytułu odsetek w 2019 roku. 

 

4. Przychody  

W 2019 roku łączna wartość osiągniętych przez Bank przychodów wg rachunku zysków i strat 

wyniosła 22.904 tys. zł, co przy poniesionych kosztach w wysokości 19.228 tys. zł pozwoliło na 

wypracowanie zysku brutto na poziomie 3.676 tys. zł. W porównaniu z 2018 rokiem przychody 

były wyższe o 570 tys. zł, a koszty o 306 tys. zł. Zysk brutto na koniec 2019 roku jest wyższy od 

wypracowanego w poprzednim roku o 264 tys. zł. Po pomniejszeniu o podatek dochodowy  

w kwocie 831 tys. zł zysk netto wyniósł 2.845 tys. zł, tj. 109,42 % wielkości planowanej. 

Największy udział w strukturze przychodów mają przychody z tytułu odsetek. Na dzień 

31.12.2019 r. przychody odsetkowe wyniosły 15.262 tys. zł. Natomiast przychody z tytułu 

prowizji na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 5.497 tys. zł. 

 

Przychody              (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 
Wykonanie        

2018 r. Struktura Wykonanie        

2019 r.       Struktura Zmiana      

roczna 

Dynamika  

 2019 r.                     

2018 r. 

Przychody z tytułu odsetek 14 981 67,08% 15 262 66,63% 281 101,88% 

Przychody z tytułu prowizji 5 373 24,06% 5 497 24,00% 124 102,31% 

Przychody z akcji i udziałów  0 0,00% 0 0,00% 0 0 

Przychody z operacji finansowych 0 0,00% 0 0,00% 0 0 

Przychody z pozycji wymiany 142 0,64% 156 0,68% 14 109,86% 

Pozostałe przychody operacyjne 365 1,63% 294 1,28% -71 80,55% 

Przychody z rozwiązania rezerw i 

odpisów 
1 473 6,60% 1 695 7,40% 222 115,07% 

Zyski nadzwyczajne 0 0,00% 0 0,00% 0 0 

Razem: 22 334 100,00% 22 904 100,00% 570 102,55% 

Razem bez przych. z rozw. rezerw 20 861 93,40% 21 209 92,60% 348 101,67% 
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Wyszczególnienie 
Wykonanie        

2018 r. Struktura Wykonanie        

2019 r.      Struktura Zmiana  

roczna 

Dynamika       

2019 r.                     

2018 r. 

odsetki od lokat i rachunku 

bieżącego 
2 455 16,39% 3 038 19,91% 583 123,75% 

odsetki od kredytów 11 963 79,85% 11 472 75,17% -491 95,90% 

odsetki od dłużnych pap. 

wartościowych 
563 3,76% 752 4,93% 189 133,57% 

Razem: 14 981 100,00% 15 262 100,00% 281 101,88% 

          

5. Koszty 

W 2019 r. koszty całkowite Banku wyniosły 19.228 tys. zł i były wyższe niż w 2018 r.  

o 306 tys. zł. Stopień wykonania planu kosztów wyniósł 105,59 %. Podstawowymi pozycjami 

kosztów były koszty odsetkowe i koszty działania Banku. Udział kosztów odsetkowych  

w strukturze kosztów stanowił 11,04 % i wyniósł 2.123 tys. zł. Na koniec 2019 r. łączna wartość 

kosztów odsetkowych była wyższa niż w 2018 r. o 53 tys. zł. 

 

Koszty            (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 
Wykonanie       

2018 r. Struktura Wykonanie     

2019 r.     Struktura Zmiana      

roczna 

Dynamika                  

2019 r.                    

2018 r. 

Koszty odsetkowe 2 070 10,94% 2 123 11,04% 53 102,56% 

Koszty z tytułu prowizji 563 2,98% 583 3,03% 20 103,55% 

Koszty z operacji finansowych 39 0,21% 1 0,01% -38 2,56% 

Koszty z pozycji wymiany 3 0,02% 2 0,01% -1 66,67% 

Pozostałe koszty operacyjne 265 1,40% 297 1,54% 32 112,08% 

Koszty działania banku 13 742 72,62% 14 233 74,02% 491 103,57% 

Amortyzacja 622 3,29% 660 3,43% 38 106,11% 

Odpisy na rezerwy 1 618 8,55% 1 329 6,91% -289 82,14% 

Straty nadzwyczajne 0 0,00% 0 0,00% 0 0 

RAZEM: 18 922 100,00% 19 228 100,00% 306 101,62% 

Razem bez odpisów na rezerwy 

celowe na kredyty i odsetki 
17 304 91,45% 17 899 93,09% 595 103,44% 

              

Wyszczególnienie 
Wykonanie       

2018 r. Struktura Wykonanie     

2019 r.          Struktura Zmiana      

roczna 

Dynamika                  

2019 r.                    

2018 r. 

koszty z tytułu depozytów w tym: 1 837 88,74% 1 967 92,65% 130 107,08% 

- od klientów 1 778 85,89% 1 899 89,45% 121 106,81% 

- od sektora budżetowego 59 2,85% 68 3,20% 9 115,25% 

koszty pożyczek, lokat 233 11,26% 156 7,35% -77 66,95% 

Razem: 2 070 100,00% 2 123 100,00% 53 102,56% 
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6. Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne 

Rzeczowe aktywa trwałe użytkowane przez nasz Bank to w przeważającej części majątek własny, 

na który Bank posiada tytuły własnościowe. Posiadane nieruchomości mają założoną księgę 

wieczystą. 

 

Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych w 2019 r.        (w tys. zł) 

Nazwa rzeczowych aktywów 

trwałych :  

 Wartość brutto na 

początek roku 

obrotowego:  

 Zwiększenia:   Zmniejszenia:  

 Wartość brutto 

na koniec roku 

obrotowego:  

 Grunty oraz prawo  wieczystego  

użytkowania - grupa 0  
869 - 700 169 

Budynki  i budowle - grupy  1-2  11 183 671 712 11 142 

 Maszyny i urządzenia - grupa 3-6  6 946 262 49 7 159 

 Środki transportu – grupa 7  219 - - 219 

 Narzędzia i przyrządy – grupa 8  2 215 195 70 2 340 

 Środki trwałe w budowie  37 476 445 68 

 Zaliczki na środki trwałe w 

budowie   
- - - - 

 Inwestycje w obcych środkach 

trwałych  
- - - - 

 Razem  21 469 1 604 1 976 21 097 

 

Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych w 2019 r.     (w tys. zł) 

Nazwa  wartości  

niematerialnych i  

prawnych grupy:  

 Wartość brutto na 

początek roku 

obrotowego:  

 Zwiększenia:   Zmniejszenia:  

 Wartość brutto na 

koniec roku 

obrotowego:  

 Prawa majątkowe – 

licencje  3 536 155 - 3 691 

 Nakłady na WNiP - 43 - 43 

 Razem  3 536 198 - 3 734 

 

Wg stanu na 31.12.2019 r. wartość rzeczowych aktywów trwałych brutto wyniosła ogółem  

21.097 tys. zł, natomiast wartość niematerialnych i prawnych oraz nakładów na wartości 

niematerialne i prawne wyniosła 3.734 tys. zł, tj. łącznie 24.831 tys. zł. Uwzględniając wartość 

umorzenia w kwocie 15.544 tys. zł, wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych netto wyniosła 9.287 tys. zł. 

Wartość brutto nieruchomości Banku, w tym zaliczanych do inwestycji w kwocie 2.241 tys. zł na 

dzień 31.12.2019 r. wyniosła 11.311 tys. zł. 

Na koniec grudnia 2019 r. Bank posiadał środki trwałe w budowie wynoszące 68 tys. zł. 

Natomiast wartości niematerialne i prawne brutto (programy, licencje) wyniosły 3.734 tys. zł.  

Po uwzględnieniu umorzenia w kwocie 3.301 tys. zł, ich wartość netto wyniosła 433 tys. zł. 
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Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2019 r. 

zmniejszyła się o 372 tys. zł. Wartość nieruchomości brutto zmniejszyła się w 2019 r. o 740 tys. 

zł, a wartość pozostałych środków trwałych zwiększyła się o 338 tys. zł, natomiast kwota wartości 

niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 198 tys. zł. W 2019 r. dokonano zakupów na łączną 

kwotę 680 tys. zł, w tym wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 198 tys. zł i rzeczowych 

aktywów trwałych na kwotę 482 tys. zł. 

Wartość zlikwidowanych i sprzedanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych  

i prawnych w 2019 r. wyniosła 879 tys. zł, w tym wartość brutto sprzedanych środków trwałych 

wyniosła 765 tys. zł. Odpisy amortyzacyjne ustalone były na podstawie planu amortyzacji oraz 

zgodnie z art. 32 ustawy o rachunkowości i w 2019 r. wyniosły 660 tys. zł. 

 

7. Instrumenty finansowe i udziały własne 

Wg stanu na 31.12.2019 r. Bank wykazuje w aktywach saldo dłużnych papierów wartościowych 

w kwocie 40.871 tys. zł, które dotyczą należności z tytułu zakupionych bonów pieniężnych NBP, 

obligacji skarbowych i obligacji BPS S.A., podmiotów niefinansowych oraz obligacji instytucji 

samorządowych. 

 

Dłużne papiery wartościowe: 

             (tys. wzł ) 

Lp.   Wyszczególnienie:  
 Wartość bilansowa na 

dzień 31.12.2019 r.:  

 Wartość bilansowa na dzień 

31.12.2018 r.:  

  1.   Bony pieniężne  21 898 21 497 

  2.   Obligacje skarbowe  4 154 4 170 

  3.   Obligacje monetarnych instytucji finansowych  3 324 12 149 

  4.   Obligacje instytucji samorządowych  10 471 - 

  5.   Obligacje podmiotów sektora niefinansowego  1 024 - 

  6.    Hipoteczne listy zastawne  - - 

  7.    Certyfikaty depozytowe  - - 

  
 RAZEM: 40 871 37 816  

 

Wg stanu na 31.12.2019 r. saldo pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów 

finansowych wyniosło 230 tys. zł i dotyczyło certyfikatów inwestycyjnych BPS 3 

Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz 

certyfikatów inwestycyjnych Quantum 9 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów 

Niepublicznych. 
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Zestawienie akcji i udziałów wg stanu na 31.12.2019 r. 

1. Bank posiada w innych jednostkach udziały i akcje, których stan wg wyceny na dzień  

31.12.2019 r. wyniósł 4.444 tys. zł. 

Zestawienie akcji i udziałów wg stanu na 31.12.2019 r. 
  

Lp. Wyszczególnienie 
Wartość 

nominalna 
Cena nabycia 

Odpisy z tytułu 

trwałej utraty 

wartości 

Wycena 

bilansowa 

I Udziały 940 850,10 943 850,10 0,00 943 850,10 

1. 

Udziały w instytucjach finansowych w tym: 440 850,00 443 850,00 0,00 443 850,00 

- w BS w Łubnianach 3 850,00 3 850,00 0,00 3 850,00 

- w BS w Baborowie 135 000,00 135 000,00 0,00 135 000,00 

- w BS w Trzebnicy 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 

- w Spółdzielni SOZ BPS 2 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 

2. 

Udziały w pozostałych jednostkach 500 000,10 500 000,10 0,00 500 000,10 

- CRUZ Sp. z o.o. 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 

- NSM 0,10 0,10 0,00 0,10 

II Akcje  1 781 900,00 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 

1. 

Akcje BPS S.A. W Warszawie 1 781 900,00 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 

- serii I 330 000,00 330 000,00 0,00 330 000,00 

- serii J 105 500,00 105 500,00 0,00 105 500,00 

- serii H 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 

- serii K 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 

- serii L 71 500,00 178 750,00 0,00 178 750,00 

- serii M 119 900,00 299 750,00 0,00 299 750,00 

- serii O 102 784,00 256 960,00 0,00 256 960,00 

- serii S 585 000,00 1 462 500,00 0,00 1 462 500,00 

  - serii W 66 216,00 165 540,00 0,00 165 540,00 

  - serii AA 200 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 

X OGÓŁEM AKCJE I UDZIAŁY 2 722 750,10 4 443 850,10 0,00 4 443 850,10 

            

2. Bank nie posiada udziałów własnych. 

 

8. Kontrole i rewizje 

W Banku Spółdzielczym w Namysłowie funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, który jest 

zgodny ze Strukturą Organizacyjną Banku i Regulaminem Organizacyjnym Banku Spółdzielczego 

w Namysłowie oraz dostosowany jest do wielkości i profilu ryzyka. System kontroli wewnętrznej 

zorganizowany jest na trzech niezależnych i wzajemnie uzupełniających się poziomach (liniach 

obrony): 

1) na pierwszy poziom składa się operacyjne zarządzanie działalnością, w tym operacyjne 

zarządzanie ryzykiem Banku, powstałym w związku z działalnością prowadzoną przez Bank 

(funkcja kontroli), 

2) na drugi poziom składa się zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie 

powoływanych do tego komórkach organizacyjnych, niezależnie od operacyjnego 

zarządzania ryzykiem, a także działalności komórki do spraw Zgodności, 

3) na trzeci poziom składa się działalność audytu wewnętrznego – realizowana przez 

Departament Audytu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. 
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W 2019 roku oprócz kontroli i testowania realizowanego na pierwszym i drugim poziomie 

(liniach obrony) Bank Spółdzielczy w Namysłowie został poddany następującym kontrolom 

zewnętrznym: 

˗ w dniach 01.03.2019 do 22.03.2019 r. przeprowadzone zostało badanie sprawozdania 

finansowego przez Związek Rewizyjny BS im F. Stefczyka w Warszawie, Delegatura we 

Wrocławiu. 

˗ w dniach od 16.09.2019 r. 04.10.2019 r. – przeprowadzenie audytu wewnętrznego przez 

Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS celem audytu było dokonanie niezależnej  

i obiektywnej oceny adekwatności i skuteczności system kontroli wewnętrznej oraz systemu 

zarządzania ryzykiem. 

˗ w dniach od 14.11.2019 r. do 29.11.2019 r. – przeprowadzenie przez Związek Rewizyjny 

Banków Spółdzielczych im. Fr. Stefczyka lustracji pełnej, której przedmiotem było zbadanie 

legalności, gospodarności rzetelności całokształtu działalności Banku Spółdzielczego  

w Namysłowie za okres od 01.10.2016 r. do dnia 30.09.2019 r.  

- w trakcie 2019 roku działalność Banku Spółdzielczego w Namysłowie została poddana  

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.  

w Warszawie w ramach podpisanej Umowy Zlecenia: 

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 r. 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, analiza luki prawnej; 

w dniu 19.12.2019 r: 

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

terroryzmu; 

Ponadto w okresie od 24.06.2019 r. do 28.06.2019 r. – na podstawie umowy zlecenia została 

przeprowadzona kontrola przez Departament Kontroli Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.  

w zakresie bezpieczeństwa informacji. 

Bank w 2019 roku został poddany ocenie BION za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

 

V. Cele i zasady polityki zarządzania ryzykami 

 Zarządzanie ryzykiem w Banku realizowane było w oparciu o opracowane w formie 

pisemnej i zatwierdzone przez Zarząd wewnętrzne strategie, polityki, plany i procedury, które 

odnosiły się do identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli poszczególnych ryzyk. Celem 

zarządzania ryzykiem w 2019 r. była minimalizacja ryzyk przy zachowaniu założonej relacji 

dochodu do ponoszonego ryzyka. Bank prowadząc działalność był narażony głównie na ryzyko 

kredytowe, płynności, stopy procentowej oraz operacyjne. 
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Za zarządzanie ryzykiem odpowiedzialny jest Zarząd, który dla celów zarządzania operacyjnego 

powołał zespoły, komitety i stanowiska: 

- Zespół Analityków Kredytowych, 

- Zespół ds. klasyfikacji należności do poszczególnych kategorii ryzyka, 

- Zespół Zarządzania Ryzykami i Analiz, 

- Zespół do spraw Zgodności, 

- Zespół do spraw płynności, 

- Komitet do spraw Technologii Informacyjnej i Środowiska Teleinformatycznego, 

- Zespół Zarządzania Kryzysowego. 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonowania Banku sformułowano cele strategiczne  

w tym obszarze, określające zestaw działań i środków mających na celu zarządzanie 

podstawowymi rodzajami ryzyka. Bank Spółdzielczy w Namysłowie będzie, jak dotychczas 

samodzielnie podejmował decyzje w zakresie organizacji systemu zarządzania ryzykiem, jak  

i wynikających z tego systemu procesami kontroli i monitorowania ryzyka. 

Bank podejmował ryzyko w sposób ostrożnościowy, co oznacza utrzymywanie racjonalnej 

równowagi pomiędzy prowadzeniem działalności przychodowej i kontrolowaniem ryzyka. Bank 

oceniać będzie ryzyko wynikające z planowanej działalności na lata 2018 – 2021 w zakresie 

zarządzania ryzykiem poprzez: 

 dostarczanie informacji na temat ryzyka i jego profilu, 

 stosowanie działań profilaktycznych redukujących ryzyko i jego skutki, 

 monitorowanie dopuszczalnego poziomu ryzyka. 

Celami strategicznymi w zakresie zarządzania ryzykiem są: 

 utrzymywanie stabilnego i zrównoważonego pod względem jakości i wartości portfela 

kredytowego równocześnie cechującego się wysoką dochodowością oraz bezpieczeństwem 

rozumianym jako minimalizacja ryzyka wystąpienia kredytów zagrożonych, a także 

zapewnienie skutecznego procesu monitorowania zaangażowania kredytowego wobec 

pojedynczego klienta oraz całego portfela kredytowego, 

 zapobieganie wystąpieniu sytuacji kryzysowej poprzez utrzymywanie odpowiedniej 

struktury aktywów i pasywów mające na celu osiągnięcie założonej rentowności 

działalności Banku oraz stałego i rosnącego wyniku finansowego, a także zapewnienie 

zdolności do terminowego wywiązania się z bieżących i przyszłych zobowiązań, 

 maksymalizacja marży odsetkowej w warunkach zmienności rynkowych stóp 

procentowych oraz ograniczanie negatywnego wpływu zmian stóp procentowych na 

planowany wynik finansowy poprzez doskonalenie narzędzi pomiaru, 

 ograniczenie możliwości wystąpienia nieoczekiwanych strat z tytułu zdarzeń ryzyka 

operacyjnego poprzez doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz jego 

monitorowanie i kontrolę, 

 zapewnienie odpowiedniej struktury oraz systematycznego wzrostu funduszy własnych, 

adekwatnych do skali i rodzaju prowadzonej działalności poprzez maksymalizację wyniku 

finansowego oraz jego przeznaczanie na zwiększenie funduszy własnych Banku,  
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 utrzymywanie systemu informatycznego dostosowanego do wymogów prawa, 

wprowadzanie nowych wersji oprogramowania, w tym oprogramowania wspomagającego 

zarządzanie ryzykiem, a także programów służących bezpieczeństwu sieci i systemów 

informatycznych, 

 stałe dążenie do minimalizowania skutków nieprzestrzegania zewnętrznych  

i wewnętrznych regulacji prawnych, poprzez stałe dostosowywanie procedur bankowych, 

wsparcie informatyczne, szkolenia i kontrolę ich przestrzegania. 

Zamierzenia służące redukcji poszczególnych rodzajów ryzyka w Banku realizowane są poprzez 

podejmowanie następujących działań: 

1) modyfikowanie wewnętrznych aktów normatywnych w aspekcie ograniczania 

poszczególnych rodzajów ryzyka do poziomu akceptowanego, 

2) usprawnianie zarządzania ryzykiem bankowym,  

3) organizacja szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem oraz 

dla pozostałych pracowników w zakresie w jakim generują to ryzyko, 

4) monitorowanie mechanizmów kontrolnych w zakresie zarządzania ryzykiem 

bankowym. 

Organizacja systemu zarządzania ryzykiem w Banku określa podział kompetencji jak również 

zapewnia efektywny i kompleksowy proces oceny i kontroli ryzyka. Podział funkcji rozdziela 

działalność operacyjną od niezależnej oceny i kontroli ryzyka na wszystkich poziomach 

decyzyjnych.  

Bank posiada zdefiniowane i powszechnie zakomunikowane: polityki, procedury i zasady 

zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka oraz plany awaryjne i plany ciągłości działania 

Banku. 

Bank Spółdzielczy w Namysłowie stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji 

nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 

2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17). 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. W Banku nie 

miały zastosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, zawarte w § 11, 

§ 53, § 54, § 55, § 56, § 57, gdyż nie dotyczą Banku. Bank odstąpił także od stosowania § 8 ust. 4 

w części dotyczącej „zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału  

w posiedzeniach organu stanowiącego.”. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Bank obliczał wymogi kapitałowe na pokrycie 

poszczególnych rodzajów ryzyka. W 2019 r. całkowity wymóg kapitałowy Banku obejmował 

wymóg na pokrycie ryzyka kredytowego i ryzyka operacyjnego oraz ryzyka walutowego. 

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. wymóg kapitałowy na ryzyko kredytowe wyniósł  

12.698 tys. zł, natomiast na ryzyko operacyjne 2.692 tys. zł. Wymóg kapitałowy na ryzyko 

walutowe nie wystąpił, gdyż pozycja całkowita nie przekraczała 2% funduszy własnych.  

Na koniec grudnia 2019 roku łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 18,86 %, natomiast 

współczynnik kapitału Tier I wyniósł 17,25% i był równy współczynnikowi kapitału 

podstawowego Tier I. 

Bank podejmował szereg różnych działań związanych z kontrolą ryzyka związanego  

z prowadzoną działalnością. Poziom poszczególnych rodzajów ryzyka: kredytowego, rynkowego, 
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płynności, operacyjnego i innych ryzyk w 2019 r. był niski i nie zagrażał bezpieczeństwu środków 

zgromadzonych na rachunkach bankowych. 

 

1. Ryzyko kredytowe 

Celem strategicznym zarządzania ryzykiem kredytowym jest zwiększenie bezpieczeństwa 

prowadzonej przez Bank działalności kredytowej poprzez zapewnienie właściwej jakości oceny 

ryzyka kredytowego i efektywności podejmowania decyzji kredytowych, jak również skutecznego 

procesu monitorowania zaangażowania kredytowego wobec pojedynczego klienta oraz całego 

portfela kredytowego Banku. 

Proces zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku obejmuje następujące etapy: 

- identyfikację czynników ryzyka kredytowego; 

- ocenę oraz ustalenie dopuszczalnych norm ryzyka kredytowego (limity); 

- monitorowanie, pomiar i raportowanie ryzyka; 

- możliwość zastosowania technik redukcji ryzyka; 

- zarządzanie ryzykiem rezydualnym; 

- wyliczenie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego; 

- kontrolę zarządzania ryzykiem kredytowym. 

Ryzyko kredytowe Banku rozpatrywane jest w dwóch aspektach:  

- ryzyka pojedynczej transakcji; 

- ryzyka łącznego portfela kredytowego. 

Ryzyko pojedynczej transakcji zależy od wysokości możliwej straty (równej maksymalnej 

wartości ekspozycji kredytowej) i prawdopodobieństwa jej wystąpienia. Ryzyko łączne portfela 

kredytowego zależne jest od wysokości pojedynczych kredytów, prawdopodobieństwa ich 

niespłacenia i współzależności między poszczególnymi kredytami lub kredytobiorcami. Im 

mniejsza jest ta wzajemna zależność tym mniejsze jest ryzyko wystąpienia sytuacji, w której 

czynniki powodujące niespłacenie jednego kredytu będą również wpływały na niespłacenie 

innych, zwiększając w ten sposób łączne ryzyko kredytowe. Metodą zabezpieczenia się przed 

nadmiernym ryzykiem w działalności kredytowej jest prowadzone zarządzanie ryzykiem, zgodnie 

z obowiązującymi procedurami, zarówno w odniesieniu do pojedynczego kredytu, jak i łącznego 

zaangażowania kredytowego. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w odniesieniu do łącznego 

zaangażowania kredytowego przeprowadzane jest za pomocą: 

1) dywersyfikacji oraz monitorowania i raportowania ryzyka kredytowego z tytułu 

koncentracji, związanego ze zbyt dużym zaangażowaniem Banku: 

- wobec pojedynczych podmiotów oraz podmiotów powiązanych kapitałowo lub 

organizacyjnie, 

- w ten sam sektor gospodarczy, 

- w ten sam region, 

- w ten sam produkt, 

- w ten sam rodzaj zabezpieczenia; 

2) monitorowania i raportowania jakości portfela (badanie szkodowości kredytów  

w poszczególnych segmentach klientów, branżach, itp.); 

3) monitorowania i raportowania adekwatności dokonywanych odpisów i wielkości 

tworzonych rezerw na należności zagrożone w porównaniu do ich poziomu i wielkości 

wyniku finansowego; 
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4) analizy migracji ekspozycji pomiędzy poszczególnymi kategoriami ryzyka; 

5) monitorowania ekspozycji zagrożonych, ich struktury, czynników ryzyka; 

6) monitorowania kredytów udzielanych „osobom wewnętrznym”; 

7) przedsięwzięć organizacyjno-kadrowych, polegających w szczególności na: 

- organizacji bezpiecznych systemów podejmowania decyzji kredytowych, 

- prawidłowym przepływie informacji, 

- odpowiednim doborze i szkoleniu kadr, 

- nadzorze nad działalnością kredytową. 

Na dzień 31.12.2019 r. wszystkie limity dotyczące ryzyka kredytowego zostały zachowane. 

Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego wyniósł 12.698 tys. zł. Poziom wymogu 

kapitałowego na ryzyko kredytowe jest zgodny z „Polityką zarządzania kapitałem w Banku 

Spółdzielczym w Namysłowie”. 

 

2. Ryzyko operacyjne 

Celem zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku było minimalizowanie strat z tytułu 

ryzyka operacyjnego, usprawnianie działań prowadzonych przez Bank oraz zapobieganie 

powstawaniu zagrożeń o charakterze katastroficznym lub zagrażających utratą ciągłości działania 

Banku. Bank posiada wdrożoną politykę, która uwzględnia wytyczne zawarte w Rekomendacji 

„M”. Polityka zarządzania ryzykiem operacyjnym zawiera zasady zarządzania ryzykiem 

operacyjnym, obejmujące identyfikację, szacowanie, zabezpieczenie i monitorowanie ryzyka 

operacyjnego oraz reguluje organizację zarządzania ryzykiem operacyjnym w ramach, których 

opracowano podział kompetencji oraz role poszczególnych jednostek organizacyjnych Banku. 

Bank posiada plany utrzymania ciągłości działania zapewniające ciągłe i niezakłócone działanie 

Banku oraz plany awaryjne służące zapewnieniu możliwości prowadzenia bieżącej działalności 

Banku i ograniczeniu strat w przypadku wystąpienia niekorzystnych zdarzeń wewnętrznych  

i zewnętrznych mogących poważnie zakłócić tę działalność. 

Podstawowym celem strategicznym w tym obszarze jest ciągłe doskonalenie procesu 

zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku. Realizacja celu prowadzona są poprzez następujące 

działania:  

- analizę dotychczasowej bazy zdarzeń operacyjnych posiadanych przez Bank, 

- doskonalenie bazy zdarzeń operacyjnych, w której są ewidencjonowane zdarzenia 

operacyjne, sposoby zabezpieczania się przed ich wystąpieniem oraz informacje  

o podjętych działaniach w celu zminimalizowania skutków ich wystąpienia, 

- weryfikację zdefiniowanych Kluczowych Wskaźników Ryzyka Operacyjnego (KRI), 

- utrzymanie Kluczowych Wskaźników Ryzyka Operacyjnego (KRI) na akceptowalnym 

poziomie oraz wdrożenie nowych KRI w obszarach, w których dotychczas nie były 

zdefiniowane, 

- okresową modyfikację Planu Zachowania Ciągłości Działania Banku w sposób adekwatny 

do zagrożeń. 

Celem nadrzędnym w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym jest utrzymanie narażenia 

Banku na ryzyko operacyjne na akceptowalnym przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku, 

bezpiecznym dla działania i rozwoju Banku poziomie. Poprzez akceptowalny poziom ryzyka 

rozumie się utrzymanie poziomu rocznej straty operacyjnej w wysokości objętej limitami. 

Natomiast celami szczegółowymi są: 
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- zapewnienie świadomości występowania ryzyka operacyjnego obciążającego Bank na 

wszystkich szczeblach zarządzania,  

- wdrożenie i systematyczna weryfikacja procesów zapobiegania oraz zmniejszania skutków 

ryzyka, odpowiednio do rodzaju ryzyka i jego możliwego wpływu na wynik Banku, 

- zapewnienie opłacalności stosowania wybranych metod ograniczania ryzyka, odpowiednio 

do skali działania Banku i wielkości ryzyka 

Bank analizuje potrzeby związane z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym i wprowadza 

odpowiednie zmiany organizacyjne, mające na celu minimalizację ryzyka operacyjnego, w tym 

zmiany wynikające z zewnętrznych przepisów i opracowań instytucji nadzorczych. Zarządzanie 

ryzykiem operacyjnym Banku ukierunkowane jest na: 

- działania prewencyjne, związane z identyfikacją, oceną i monitoringiem ryzyka, 

rozpoznawaniem i zapobieganiem powstawaniu zdarzeń ryzyka operacyjnego w trakcie 

codziennej działalności, a także zapewnienie identyfikacji i oceny ryzyka przed podjęciem 

istotnych decyzji związanych z wdrożeniem nowych produktów, procesów, systemów, 

- osłabianie i niwelowanie skutków zaszłych zdarzeń poprzez przygotowanie odpowiednich 

procedur i sposobów reagowania pracowników Banku na wypadek zajścia zdarzenia ryzyka 

operacyjnego, a także poprzez dokonanie przeniesienia ryzyka na inne podmioty  

w przypadku opłacalności i dostępności takiej metody dla danego rodzaju ryzyka. 

Zarządzanie ryzykiem jest ukierunkowane ze szczególną uwagą na możliwość powstania dwóch 

klas zdarzeń: 

- o wysokiej częstotliwości występowania, ale generujących niewielkie straty - zarządzając 

nimi poprzez ustanowienie limitów, monitorowanie zdarzeń i obserwację przestrzegania 

limitów występowania zdarzeń, a także poprzez metody zapobiegania powstawaniu ryzyka, 

w tym także ustanawianie i przestrzeganie odpowiednich procedur oraz działanie 

mechanizmów kontrolnych (kontroli funkcjonalnej), 

- o niskiej częstotliwości występowania, ale generujących duże straty - zarządzając nimi 

poprzez ustanawianie procedur awaryjnych, planów ciągłości działania, a także w miarę 

możliwości i takiej potrzeby przenosząc ryzyko poza Bank. 

 

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne wyniósł  

2.692 tys. zł. Poziom wymogu kapitałowego na ryzyko operacyjne jest zgodny z „Polityką 

zarządzania kapitałem w Banku Spółdzielczym w Namysłowie”. 

 

3. Ryzyko płynności 

Ryzyko płynności jest jednym z najważniejszych ryzyk w działalności bankowej i dotyczy braku 

możliwości wywiązania się z bieżących zobowiązań Banku wskutek braku aktywów o dużej 

płynności (gotówki, środków na rachunku bieżącym Banku, lokat krótkoterminowych, łatwo 

zbywalnych papierów wartościowych) lub możliwości zaciągnięcia dodatkowych zobowiązań. 

Ryzyko płynności to również ryzyko, że Bank będzie zmuszony sprzedać aktywa mniej płynne ze 

stratą, aby zaspokoić zapotrzebowanie na środki płynne, np. z tytułu wycofania depozytów lub 

udzielania kredytów. Bank przestrzegał globalne i cząstkowe limity ostrożnościowe, aby 

ograniczyć ryzyko płynności, posiadał odpowiedni poziom aktywów płynnych oraz stabilną bazę 

depozytową, która była głównym źródłem finansowania działalności Banku. O stabilności bazy 

depozytowej decydował charakter pozyskiwanych środków, obejmujących głównie depozyty osób 

prywatnych i o charakterze terminowym. 
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Bank Spółdzielczy w Namysłowie w grudniu 2015 r. podpisał umowę o przystąpienie do 

Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, która stanowi system ochrony w rozumieniu 

przepisów rozdziału 3a Ustawy z dnia 7 grudnia 2000r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, 

ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Celem systemu jest zapewnienie płynności  

i wypłacalności oraz bezpieczeństwa i stabilności każdego jego uczestnika. Przedmiotem 

działalności Systemu Ochrony Zrzeszenia jest, także realizowanie audytu wewnętrznego wobec 

członków oraz monitorowanie, szacowanie i kontrola ryzyka działalności członków Spółdzielni. 

Zarządzanie ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Namysłowie realizowane jest zgodnie 

z przepisami wykonawczymi Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ustalenia wiążących banki 

norm płynności. Zasady realizacji celów strategicznych w zakresie ryzyka płynności są zgodne  

z zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Strategią zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka  

w Banku oraz zawarte w Polityce zarządzania ryzykiem płynności, natomiast operacyjne 

zarządzanie płynnością odbywa się w oparciu o wprowadzane w formie uchwał Zarządu Banku 

procedury wewnętrzne, w tym Instrukcję funkcjonowania systemu zarządzania płynnością 

finansową w Banku Spółdzielczym w Namysłowie oraz Instrukcję wyznaczania w Banku 

Spółdzielczym w Namysłowie wymogów w zakresie płynności określonych Rozporządzeniem 

CRR oraz Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/61 (LCR i NSFR). Organizacja 

systemu zarządzania ryzykiem w Banku zapewnia efektywny i kompleksowy proces oceny  

i kontroli ryzyka oraz określa podział kompetencji, w którym uwzględniono rozdzielenie funkcji 

podejmowania ryzyka (operacyjna działalność rynkowa) od funkcji niezależnej jego oceny  

i kontroli. Zasada ta realizowana jest poprzez oddzielenie pionu ryzyka od pionu biznesowego 

(bezpośrednio odpowiedzialnego za prowadzenie danego rodzaju działalności rynkowej). 

Zarządzanie ryzykiem płynności w Banku realizowane jest z uwzględnieniem struktury  

i kompetencji wynikających z Regulaminu Organizacyjnego. W Banku istnieją powszechnie 

zakomunikowane polityki i instrukcje zarządzania ryzykiem, w tym plany awaryjne postępowania 

w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, tj. odbiegających od normalnych warunków 

działania Banku. Polityka zarządzania ryzykiem, wewnętrzne procedury i zasady pomiaru, 

kontroli, ograniczania i zarządzania ryzykiem określają ramy dla sprawnego funkcjonowania 

procesu zarządzania ryzykiem oraz dostosowywania wielkości podejmowanego ryzyka do 

bieżącej i przewidywanej sytuacji rynkowej. W ramach zarządzania ryzykiem szczególnie istotne 

jest dla Banku wypełnienie obowiązku utrzymywania kapitału własnego na pokrycie 

podejmowanego ryzyka, w tym ryzyka płynności, na określonym regulacyjnie minimalnym 

poziomie. 

Na każdy dzień bilansowy Bank Spółdzielczy w Namysłowie wyznaczał miary płynności 

krótkoterminowej i długoterminowej. Zgodnie z art. 94 ust. 2 o nadzorze makroostrożnościowym 

normy płynności krótkoterminowej (M1 i M2) wynikające z Uchwały nr 386/2008 KNF  

w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności, przestały obowiązywać, wobec pełnego 

wdrożenia z dniem 1 stycznia 2018 r. normy LCR na poziomie 100%. Natomiast normy płynności 

długoterminowej (M3 i M4) obowiązują do momentu, gdy znajdzie zastosowanie akt delegowany 

dotyczący normy NSFR, o którym mowa w art. 510 ust. 3 rozporządzenia nr 575/2013. Bank 

zobowiązany jest do przestrzegania norm M3 i M4, które były przestrzegane każdego dnia i ani 

razu nie zostały przekroczone. W celu sterowania (kontroli) poziomu ryzyka Bank podejmował  

w grudniu 2019 r. działania obejmujące utrzymywanie odpowiedniej pozycji płynności zgodnej  

z zapotrzebowaniem na płynność, w tym: utrzymywanie odpowiedniej nadwyżki płynności,  

a także aktywów umożliwiających utrzymanie nadzorczych miar płynności: wskaźnika pokrycia 

wypływów netto (LCR) oraz nadzorczych miar płynności krótkoterminowej. Norma płynności 

LCR, czyli tzw. bufor płynności była spełniona każdego dnia i na koniec 2019 r. wyniosła 

357,76% (według metodologii SOZ BPS). 
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W 2019 r. Bank zarządzał ryzykiem płynności w sposób zapewniający utrzymanie płynności 

bieżącej, krótkoterminowej, średnioterminowej i długoterminowej. Bank nie miał w 2019 roku 

kłopotów z płynnością i terminowo regulował wszelkie zobowiązania. Zarządzanie ryzykiem 

płynności w Banku zostało dostosowane do skali i charakteru prowadzonej działalności. 

Na dzień 31.12.2019 r. wszystkie limity dotyczące ryzyka płynności zostały zachowane. 

 

4. Ryzyko rynkowe (walutowe, stopy procentowej, cenowe) 

Celem zarządzania ryzykiem rynkowym jest ograniczanie negatywnego wpływu zmian 

parametrów rynkowych na wciąż niestabilnym rynku finansowym na wyniki finansowe Banku  

i jego kapitał, przy równoczesnym utrzymaniu atrakcyjności i konkurencyjności oferty dla 

klientów. Bank będzie dążył do realizacji wyniku finansowego przyjętego w planie finansowym 

na dany rok obrachunkowy i jednoczesnego utrzymania niskiej wrażliwości wyniku finansowego, 

w szczególności wyniku z tytułu transakcji wymiany walutowej i wyniku odsetkowego, na zmiany 

parametrów rynkowych, w tym przede wszystkim kształtowanie takiego dopasowania pozycji 

aktywów i pasywów dla działalności złotowej i walutowej, by dotrzymane były limity 

obowiązujące w Banku dla ryzyka rynkowego. Bank będzie na bieżąco śledził tendencje na rynku 

stopy procentowej, rynku walutowym i rynku kapitałowym, by w przypadku zmian parametrów 

rynkowych niekorzystnych z punktu widzenia bezpieczeństwa działania Banku i stabilności jego 

wyników finansowych możliwe było w jak najkrótszym czasie podjęcie działań ograniczających 

negatywne ich skutki. 

Celem zarządzania ryzykiem walutowym jest ograniczenie negatywnej zmiany wyniku 

finansowego, w rezultacie wrażliwości na zmiany kursów walut. Na dzień 31.12.2019 r. całkowita 

pozycja walutowa wyniosła 115 tys. zł i stanowiła 0,32 % funduszy własnych. Bank ogranicza 

ryzyko walutowe poprzez dążenie do minimalizacji otwartych pozycji walutowych. 

Wymóg kapitałowy na ryzyko walutowe nie wystąpił, gdyż pozycja całkowita nie przekraczała 

2% funduszy własnych. 

Celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Namysłowie była 

realizacja założonego w planie wyniku finansowego. Zaplanowany wynik finansowy netto na 

31.12.2019 r. został wykonany w 109,42 % Na powyższy wynik największy wpływ miało ryzyko 

przeszacowania oraz ryzyko bazowe. Natomiast ryzyko opcji klienta było niskie. Niedopasowanie 

terminów przeszacowania pozycji bilansu narażało Bank na ryzyko zmniejszenia wyniku 

finansowego przy skrajnie niekorzystnych zmianach stóp procentowych. Głównym źródłem 

ryzyka bazowego były aktywa powiązane ze stopą redyskonta weksli, przede wszystkim kredyty 

preferencyjne. Poprzez odpowiednie zróżnicowanie stóp procentowych i przewagę zmiennej stopy 

nad stałą stopą skala ryzyka stopy procentowej nie była znacząca. Obliczone wskaźniki 

określające poziom ryzyka mieściły się w wyznaczonych limitach ryzyka stopy procentowej. 

Wrażliwość aktywów i pasywów na zmiany stopy procentowej była umiarkowana. Wynika to 

głównie ze struktury bilansu i operacji pozabilansowych. 

Celem zarządzania ryzykiem cenowym jest ograniczenie ewentualnych strat z tytułu zmian cen 

towarów i kapitałowych papierów wartościowych na rynku publicznym lub indeksów giełdowych. 

Bank nie posiada towarów oraz pozycji w kapitałowych papierach wartościowych notowanych na 

rynku publicznym ani instrumentów indeksowanych. Wpływ ryzyka cenowego na sytuację 

finansową banku został określony, jako nieistotny. 
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5. Ryzyko braku zgodności 

Ryzyko braku zgodności jest to ryzyko rozumiane, jako ryzyko sankcji prawnych bądź 

regulaminowych, strat finansowych lub utraty dobrej reputacji, na jakie jest narażony Bank  

w wyniku nie stosowania się do przepisów prawa, ustaw, rozporządzeń bądź przyjętych przez 

Bank standardów i zasad postępowania. Poziom ryzyka braku zgodności Bank określa w oparciu  

o zapisy „Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym  

w Namysłowie”. Sposób zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku należy uznać za 

prawidłowy. 

 

Adekwatność kapitałowa 

Podstawowe źródło wzrostu funduszy własnych Banku stanowią wypracowywane w każdym roku 

wyniki finansowe. Bank dąży do maksymalizowania odpisów z zysku na kapitały oraz zmierza do 

kształtowania struktury kapitałów umożliwiającej minimalizowanie ryzyka kapitałowego. 

Działania powyższe warunkują zrównoważony rozwój Banku i umocnienie jego pozycji 

konkurencyjnej na rynku bankowym. W związku z koniecznością spełniania wielkości 

współczynników kapitałowych określonych w przepisach unijnych tj. pakiecie CRDIV/CRR oraz 

zaleceń i rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, a także wskaźników określonych w ocenie 

punktowej stosowanej w SOZ BPS, Bank Spółdzielczy w Namysłowie podejmuje działania 

zmierzające do uzyskania współczynników kapitałowych na akceptowalnym poziomie.  

W związku z implementacją przez Komisję Nadzoru Finansowego do przepisów krajowych 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 36/2013 (CRD IV) i wejściem w życie 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 (CRR), rozporządzeń 

delegowanych oraz towarzyszących im standardów technicznych Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Bankowego (EBA) jak również w związku z koniecznością spełniania wydanych na dany rok 

zaleceń i rekomendacji KNF dla banków, Bank Spółdzielczy w Namysłowie w latach 2018-2021 

kontynuował politykę wzmacniania bazy kapitałowej, która stanowi podstawę stabilności  

i bezpieczeństwa oraz dalszego rozwoju w przyszłości. Bank ustala limity alokacji kapitału na 

ryzyka zidentyfikowane jako istotne na podstawie procesu szacowania i oceny adekwatności 

kapitałowej (ICAAP). 

Oparte na ryzyku wymogi w zakresie funduszy własnych mają zasadnicze znaczenie dla 

zapewnienia wystarczających funduszy własnych na pokrycie nieoczekiwanych strat. W tym celu 

Bank monitoruje poziom wskaźnika dźwigni oraz zachodzące w nim zmiany, a także ryzyko 

dźwigni finansowej, jak również bufory kapitałowe.  

Ryzyko nadmiernej dźwigni zostało zdefiniowane w art. 4 ust. 1 pkt 94) rozporządzenia (UE) nr 

575/2013 i oznacza ryzyko wynikające z podatności Banku na zagrożenia z powodu dźwigni 

finansowej lub warunkowej dźwigni finansowej, które może wymagać podjęcia niezamierzonych 

działań korygujących jej plan biznesowy, w tym awaryjnej sprzedaży aktywów mogącej przynieść 

straty lub spowodować konieczność korekty wyceny jej pozostałych aktywów. 

Bufory kapitałowe stanowią kwotę kapitału podstawowego Tier I do utrzymywania, której Bank 

jest zobowiązany zgodnie z wytycznymi określonymi w Ustawie o nadzorze 

makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie 

finansowym, w tym: bufor zabezpieczający i bufor antycykliczny. Bufory kapitałowe stanowią 

kwotę kapitału Tier I, dodatkową w stosunku do kapitału podstawowego Tier I utrzymywanego na 

potrzeby spełnienia wymogu w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 92 ust. 1 

Rozporządzenia CRR. 
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6. Bank w swojej działalności nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. 

 

VI. Kluczowe finansowe wskaźniki związane z działalnością Banku oraz ocena 

uzyskiwanych efektów 

Sytuacja ekonomiczno- finansowa Banku Spółdzielczego w Namysłowie jest stabilna. Bank  

w 2019 r. sukcesywnie realizował główne założenia zawarte w planie finansowym oraz 

założeniach strategii działania na lata 2018-2021. Działalność Banku w 2019 r. była rentowna,  

a zysk Banku pochodził ze stabilnych źródeł dochodów. 

Wg stanu na koniec 2019 r. Bank wypracował zysk brutto w wysokości 3.676 tys. zł, co stanowiło 

108,98 % zakładanej wielkości, natomiast planowany zysk netto za 2019 r. został wykonany  

w 109,42 % i wyniósł 2.845 tys. zł. 

O skali działania oraz ugruntowanej pozycji Banku na lokalnym rynku świadczy osiągnięta 

wartość aktywów netto. Na koniec 2019 r. aktywa netto naszego Banku wyniosły 539.101 tys. zł, 

tj. 105,92 % planu i zwiększyły się o 35.345 tys. zł w porównaniu do końca 2018 r. 

 

Węzłowe wskaźniki działalności Banku za lata 2017 – 2019    (w tys. zł) 

L.p. Treść Formuła 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

1. Suma bilansowa (0,00 tys. zł)   472 054,18 503 755,98 539 101,07 

2. Zysk brutto ( 0,00 tys. zł)   2 978,70 3 412,18 3 676,18 

2a. Zysk netto ( 0,00 tys. zł)   2 218,70 2 688,61 2 845,03 

3. Wskaźnik zyskowności ogólnie 

zysk netto x 100 

11,10 13,14 13,61 
przychód z tytułu odsetek + prowizji + 

akcji, udziałów i innych papierów 

wartościowych + wynik na operacjach 

finansowych + z poz. wymiany 

4. 

Wskaźnik zyskowności kapitałów 

własnych 

 

zysk netto x 100 6,13 7,57 7,84 

kapitał (fundusz) własny        

5. 
Współczynnik wypłacalności ( R ) 

Łączny współczynnik kapitałowy 

kapitał (fundusz) własny 18,93 

  

19,12 

  

18,86 

  całkowity wymóg kapitałowy x 12,5 

6. 
Wskaźnik ryzyka działalności 

kredytowej 

kredyty poniżej standardu, wątpliwe, 

stracone x 100 
2,22 2,12 1,80 

kredyty ogółem   

51,49 

  

47,14 

  

45,70 
7. Wskaźnik kredytowania 

kredyty ogółem x 100 

aktywa brutto       

8. Wskaźnik kredytów straconych 
kredyty stracone 1,98 1,98 1,60 

kredyty ogółem       

9. Wskaźnik kapitału własnego 
kapitał (fundusz) własny x 100 7,66 7,05 6,73 

pasywa ogółem       

10. Wskaźnik stabilności 
depozyty na żądanie x 100 51,25 53,85 55,05 

depozyty ogółem       

11. Wskaźnik depozytów 
wkłady i lokaty x 100 89,39 89,73 91,05 

pasywa ogółem       

12. Wskaźnik pokrycia majątku majątek trwały x 100 27,58 27,21 24,40 
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trwałego kapitałem własnym kapitał (fundusz) własny       

13. Udział aktywów pracujących 

średni stan aktywów dochodowych 

pracujących x 100 
87,08 83,28 82,94 

aktywa brutto       

14. 
Wskaźnik obsługi pasywów 

pracujących 

koszty odsetek x 100 0,47 0,46 0,44 

średni stan wkładów i lokat przyjętych       

15. Wskaźnik płynności I 
aktywa do 1 m zapadalności 0,80 0,78 0,74 

pasywa do 1 m wymagalności       

16. Wskaźnik płynności II 
aktywa zapadalne do 3 m-cy 0,62 0,66 0,65 

pasywa wymagalne do 3 m-cy       

17. 
Wskaźnik zyskowności aktywów 

pracujących 

przychody z tytułu odsetek 3,32 3,21 3,01 

średni stan aktywów pracujących       

18 Udział pasywów pracujących 

średni stan pasywów kosztowych x 

100 
88,28 84,39 82,67 

pasywa ogółem       

19 Wskaźnik płynności bieżącej 

aktywa zapadalne od sektora 

finansowego 
0,40 0,44 0,46 

pasywa wymagalne ogółem      

 

VII. Podsumowanie 

Bank Spółdzielczy w Namysłowie sukcesywnie realizował główne założenia zawarte w planie 

finansowym na 2019 r. oraz w strategii działania Banku na lata 2018-2021. Zarząd Banku dbał  

o bezpieczeństwo środków zgromadzonych w Banku oraz o zaufanie klientów. 

Zarząd Banku w 2019 r. koncentrował się przede wszystkim na: 

 poprawie wyników ekonomicznych poprzez: prowadzenie efektywnej gospodarki 

dostosowanej do wymogów i reguł gospodarki rynkowej oraz zarządzeń, uchwał  

i rekomendacji KNF oraz przepisów unijnych, 

 dalszym rozwoju działalności Banku oraz doskonaleniu metod zarządzania ryzykami, 

 dalszym wzroście ilości i wartości kredytów oraz stabilnym rozwoju akcji kredytowej przy 

dochodowości portfela oraz zasadach ostrożnego zarządzania Bankiem, 

 poprawie jakości portfela kredytowego poprzez: rozproszenie wskaźnika koncentracji, 

przestrzeganie wszelkich regulacji ostrożnościowych oraz przepisów Komisji Nadzoru 

Finansowego w zakresie ryzyka kredytowego, monitorowanie sytuacji kredytobiorców  

w trakcie trwania umowy kredytowej, tworzeniu rezerw na kredyty zagrożone adekwatnych do 

skali ryzyka oraz zwiększeniu skuteczności windykacji należności, 

 dalszym wzroście ilości i wartości depozytów bieżących i terminowych, w celu budowania 

stabilnej bazy depozytowej, 

 koncentrowaniu się na utrzymaniu stabilnego poziomu funduszy własnych, niezbędnych do 

pokrycia wymogów kapitałowych, w tym konieczności tworzenia buforów kapitałowych, 

 działaniach powodujących ograniczanie skutków ryzyka operacyjnego, 

 minimalizacji ryzyka związanego z możliwością wystąpienia niekorzystnych zmian rynkowych 

stóp procentowych i związanych z negatywnym wpływem tych zmian na wynik finansowy 

Banku, 
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 doskonaleniu regulacji wewnętrznych w celu ostrożnego i stabilnego zarządzania ryzykiem 

braku zgodności, 

 usprawnianiu obsługi klienta i wdrażaniu nowych produktów bankowych, 

 stałym umacnianiu swojej pozycji na lokalnym rynku, rozszerzaniu skali działania oraz 

zwiększaniu udziału w rynku usług bankowych, 

 wspieraniu inicjatyw społecznych za pośrednictwem lokalnych samorządów. 

 

VIII. Przewidywana sytuacja finansowa oraz założenia do planu finansowego na 2020 rok 

 

Bank Spółdzielczy w Namysłowie w Planie finansowym na 2020 r. zakłada podstawowe cele  

i kierunki działania przyjęte w Strategii działania Banku Spółdzielczego w Namysłowie na lata 

2018 -2021. 

 

1. PODSTAWOWE CELE FINANSOWE NA 2020 ROK 

Biorąc pod uwagę założenia wynikające ze strategii działania Banku na lata 2018-2021 i stopień 

wykonania planu na 2019 r. oraz bieżące i przyszłe potrzeby Banku, jak również uwzględniając 

spełnianie przez Bank szeregu norm ostrożnościowych (płynnościowych, kapitałowych) 

wynikających z umowy SSOZ oraz zaleceń i rekomendacji KNF zakłada się następujące 

podstawowe cele finansowe Banku Spółdzielczego w Namysłowie na 2020 r.: 

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 na poziomie  18,91%  

 

2. PODSTAWOWE KIERUNKI DZIAŁANIA BANKU NA 2020 r. 

Podstawowe kierunki działania na 2020 r. wynikają ze Strategii działania Banku na lata  

2018-2021 oraz z Planu finansowego Banku na 2020 rok: 

1) zapewnienie zgodności działalności Banku oraz regulacji wewnętrznych Banku z przepisami 

zewnętrznymi, w tym z zasadami ładu korporacyjnego oraz z zapisami wynikającymi  

z podpisanej przez Bank umowy ze Spółdzielnią Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, 

2) dostosowywanie skali i rozmiarów prowadzonej działalności do możliwości kapitałowych 

Banku poprzez stałe zwiększanie adekwatności kapitałowej Banku zapewniającej 

bezpieczeństwo realizowanych transakcji i powierzonych Bankowi środków oraz 

kontynuowanie stabilnego i zrównoważonego rozwoju Banku, 

3) stałe wzmacnianie pozycji Banku poprzez utrzymywanie przewagi konkurencyjnej na 

lokalnych rynkach oraz dbanie o dobry wizerunek Banku, 
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4) unowocześnienie Banku poprzez rozwój atrakcyjnej oferty produktowej Banku oraz 

innowacyjnych kanałów dystrybucji usług bankowych, stały wzrost poziomu świadczonych 

usług, 

5) poprawa efektywności i wydajności pracy oraz dążenie do wzrostu rentowności prowadzonej 

działalności, 

6) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz wspieranie inicjatyw lokalnych. 

 

Bank Spółdzielczy w Namysłowie w 2020 r. realizując przyjętą misję i nie zmieniając 

dotychczasowej ostrożnej polityki, czyli utrzymując poszczególne ryzyka na akceptowalnym 

poziomie będzie dążył do harmonijnego, stabilnego i zrównoważonego rozwoju wykorzystując 

posiadany potencjał rynkowy, techniczny, kadrowy i ekonomiczny. 

 

X. Informacja na podstawie art. 111a Prawa bankowego. 

Rok sprawozdawczy 2019 Banku Spółdzielczego w Namysłowie zamknął się sumą bilansową  

w kwocie 539.101 tys. zł oraz zyskiem brutto w wysokości 3.676 tys. zł i zyskiem netto  

w wysokości 2.845 tys. zł. 

Zgodnie z wymogami przepisów ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe za 2019 rok 

zostanie poddane badaniu przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Fr. Stefczyka  

w Warszawie na podstawie Umowy nr 10/19/VII/0/BSF/2/2019. 

Stosując się do zapisów Art. 111a Prawa bankowego z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późn. zm. 

niniejsze sprawozdanie z działalności Banku, zawiera zalecane dodatkowe informacje: 

1. Bank nie prowadzi działalności w państwach członkowskich i państwach trzecich, w związku 

z powyższym nie posiada w nich podmiotów zależnych, na zasadzie skonsolidowanej  

w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia 575/2013. 

2. Stopa zwrotu z aktywów obliczona jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej za 2019 r. 

wyniosła 0,53% wobec uzyskanej 0,53% w 2018 roku. 

3. Bank nie zawarł umowy, o której mowa w art. 141f ust. 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 

sierpnia 1997 r. z późn. zm. 

Z A R Z Ą D   BS: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namysłów, dnia 17 marca 2020 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Zastępca Prezesa Zarządu Zastępca Prezesa Zarządu Zastępca Prezesa Zarządu      Prezes Zarządu  

 

        Jaromir Bieniek          Grzegorz Zubek        Bogdan Cegielski  Dorota  Niewiadomska  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2020-03-17T09:35:11+0100


		2020-03-17T10:30:07+0100


		2020-03-17T11:21:09+0100


		2020-03-17T11:27:48+0100




