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Bank Spółdzielczy w Jasionce, adres: 36-002 Jasionka 71A został wpisany do Rejestru 

Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000114785. Bank rozpoczął działalność w marcu 1985 roku. Bank nie 

prowadzi działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie ze Statutem Bank 

działa na terenie województwa podkarpackiego. Bank realizuje swoje cele strategiczne za 

pośrednictwem Centrali Banku oraz 3 Punktów Kasowych, zajmujących się obsługą klienta . 

Bank nie posiada podmiotów zależnych, działa w pełni samodzielnie i jednocześnie jest 

zrzeszony z grupą banków spółdzielczych w ramach Zrzeszenia Grupy BPS S.A. w Warszawie. 

Od 31.12.2015 roku Bank jest uczestnikiem Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia. Zasadą 

w Banku jest uczciwa praca zgodna z normami prawnymi, etycznymi i najlepszymi praktykami 

bankowości. W swojej działalności Bank opiera się na uznawanych za podstawowe wartości 

takich  jak: profesjonalizm, solidność, gospodarność, dbałość o bezpieczeństwo Banku i 

klientów. 

Bank jest spółdzielnią prowadzącą działalność bankową na podstawie obowiązujących 

przepisów prawnych, w tym: 

- Ustawy Prawo Spółdzielcze, 

- Ustawy Prawo bankowe, 

- Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, 

- Statutu 

- Innych aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 

Jednostka podstawowa Banku mieści się w Jasionce. Bank posiada trzy Punkty Kasowe w: 

Łące, Trzebownisku i Zaczerniu. 

 

Władze Banku 

ZARZĄD 

W okresie sprawozdawczym Zarząd pracował w niezmienionym składzie: 

1. Agnieszka Śliz - Prezes Zarządu 

2. Bronisława Bielenda - Członek Zarządu 

3. Marek Prucnal - Członek Zarządu 

Posiedzenia Zarządu w 2020 roku odbywały się co najmniej dwa razy w miesiącu, zgodnie z 

obowiązującym Regulaminem Działania Zarządu.  W ciągu 2020 roku odbyło się 37 

protokołowanych posiedzeń zarządu, na których podjęto 89 uchwały. W posiedzeniach 
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aktywnie uczestniczyli Członkowie Zarządu, Pracownik Stanowiska Zgodności i Pracownik 

Stanowiska ds. Ryzyka. Najważniejsze poruszane tematy na posiedzeniach Zarządu to: 

1. Bieżąca i perspektywiczna sytuacja ekonomiczna Banku; 

2. Podejmowanie decyzji kredytowych; 

3. Analiza ustaleń i wniosków oraz realizowanie zaleceń z przeprowadzanych w Banku   

    kontroli funkcjonalnych oraz zaleceń KNF-u; 

4. Cykliczna analiza oceny sytuacji Banku przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia  

    BPS; 

5. Sprawy członkowskie, sprawy pracownicze i administracyjne dotyczące Banku; 

6. Zarządzanie ryzykami - omawianie poszczególnych ryzyk w tym limitów ograniczających  

    poszczególne ryzyka; 

7. Przedstawianie raportów dotyczących zarządzania ryzykami Radzie Nadzorczej Banku; 

8. Omawianie oraz podejmowanie decyzji w zakresie rezerw celowych, w tym jakości i  

    skuteczności odzyskiwania zaległych spłat od kredytobiorców; 

9. Podejmowanie uchwał w zakresie zmian w uregulowaniach wewnętrznych Banku; 

10. Podejmowanie decyzji o działaniach sponsorskich i charytatywnych. 

 

RADA NADZORCZA 

 

Rada Nadzorcza obradowała w 7 osobowym następującym składzie.  

 

1. Ryś Stanisław - Przewodniczący RN 

2. Cisło Antoni - Z-ca Przewodniczącego RN 

3. Nowak Ewa - Sekretarz RN 

4. Niemiec Maria - Członek RN 

5. Pleśniak Anna - Członek RN 

6. Grabek Tadeusz - Członek RN 

7. Fedan Józef - Członek RN 

 

Skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco: 

Niemiec Maria - Przewodnicząca KA 

Pleśniak Anna - Członek KA 

Fedan Józef - Członek KA 

Posiedzenia Rady Nadzorczej Banku odbywały się w miarę potrzeb. W 2020 roku odbyło się 5 

protokołowanych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których podjęto 17 uchwały.  
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Dane o zatrudnieniu i strukturze organizacyjnej 

Według stanu na dzień 31.12.2020 roku Bank zatrudniał 24 osoby w tym 23 osoby na pełny 

etat i 1 osoba na pół etatu.  W stosunku do 2019 roku stan zatrudnienia uległ zwiększeniu o 

jedną osobę. Struktura organizacyjna Banku jest dostosowana do skali, profilu i złożoności 

działalności oraz zapewnia rozdzielenie funkcji operacyjnej od oceny ryzyka, które ta 

działalność generuje. 

W celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników i poprawy jakości świadczonych 

usług, pracownicy uczestniczyli w 47 szkoleniach, głównie online organizowanych przez 

Firmy zewnętrzne, Bank Zrzeszający i Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej. Zdaniem 

Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce szkolenia pracowników i kadry zarządzającej są 

podstawowym i niezbędnym elementem w działalności Banku. Zarząd dobiera szkolenia 

stosownie do potrzeb zmieniającego się prawa oraz rozwijania wiedzy analitycznej oraz 

zarządczej pracowników.  

 

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku 

 

Głównym czynnikiem, który miał bezpośredni wpływ na sytuację ekonomiczno – finansową 

Banku w 2020r była rozprzestrzeniająca się pandemia COVID 19. RPP chcąc łagodzić skutki 

pandemii na przełomie marzec – maj trzykrotnie obniżyła stopy procentowe do prawie 

zerowych stawek co miało ogromny wpływ na pogorszenie się wyników wszystkich Banków 

w tym Banku Spółdzielczego w Jasionce. W marcu 2020 r, Rada Nadzorcza Banku przyjęła 

Plan Finansowy na 2020r. Pierwszy kwartał dawał podstawę do osiągnięcia zaplanowanego 

wyniku. Niestety, obniżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach spowodowały, że w 

sierpniu 2020r, Zarząd Banku przygotował korektę Planu Finansowego, który zatwierdziła 

Rada Nadzorcza. Założenia, które zostały uwzględnione w korekcie planu zostały 

zrealizowane.  

Suma bilansowa Banku wzrosła o 18 % tj. o 30 685 tys. zł i na dzień 31 grudnia 2020 r wyniosła 

196 725 tys. zł. Odnosząc wielkość sumy bilansowej do planu ekonomiczno-finansowego na 

2020r , należy stwierdzić, że plan został osiągnięty – wykonanie na poziomie 111 %.  

Dominujący udział w strukturze pasywów Banku mają zobowiązania wobec sektora 

niefinansowego, które stanowią 74 % sumy bilansowej natomiast zobowiązania wobec sektora 

budżetowego stanowią 19 %. W naszej ocenie przytoczony znaczny wzrost wartości 

pozyskanych do obrotu depozytów jest wyrazem zaufania do naszego Banku jako instytucji z 

wyłącznie polskim kapitałem, o stabilnej sytuacji finansowej, która od wielu już lat w sposób 



5 
 

bezpieczny pomnaża oszczędności swoich klientów. Suma dochodów Banku wg stanu na dzień 

31.12.2020 roku wyniosła 4 240 tys. zł, przy poniesionych kosztach w wysokości 3 785 tys. zł. 

Struktura aktywów bilansowych kształtowała się w następujący sposób: 

1. Papiery wartościowe /obligacje Skarbowe, komercyjne i  bony pieniężne /  

w kwocie – 64 833 tys. zł tj. 33 % sumy bilansowej  

2. Należności od sektora finansowego w kwocie – 71 536 tys. zł. – tj. 36 % 

3. Należności od sektora niefinansowego w kwocie – 37 477 tys. zł. – tj. 19%  

4. Należności od sektora budżetowego w kwocie – 17 782 tys. zł – tj. 9 % 

5. Kasa – 2 439 tys. zł – tj. 1 % sumy bilansowej 

Bank posiada - akcje banku zrzeszającego o wartości: 729 643,00 zł tj.: 

Akcje serii H wartość nominalna: 419 762,00 zł 

Akcje serii J wartość nominalna: 209 881,00 zł 

Akcje serii K wartość nominalna: 100 000,00 zł 

Bank posiada  - udziały o łącznej wartości: 5 030,00 zł, tj.: 

Udziały Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia o wartości bilansowej: 5 000,00zł 

Udziały Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące o wartości: 20,00zł 

Udziały Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Warszawie o wartości 10,00zł 

 

Działalność depozytowa                                                                                             dane w tys. zł 

Wyszczególnienie 31.12.2019 31.12.2020 

Depozyty (wartość nominalna)  152 005 182 914 

 

W 2020 roku nastąpił dalszy wzrost depozytów sektora niefinansowego o 10 918 tys. zł, 

natomiast zobowiązania sektora budżetowego wzrosły o 19 992 tys. zł. Struktura depozytów 

nie uległa znaczącej zmianie tzn. przeważają depozyty osób fizycznych a w zakresie lokowania 

- środki na rachunkach bieżących. 

Stan depozytów podmiotów niefinansowych i jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 

roku wyniósł 182 914 tys. zł (dynamika 120 % w stosunku do roku poprzedniego). W strukturze 

depozytów środki na rachunkach bieżących stanowiły kwotę 143 214 tys. zł co stanowi 78 % 

całości depozytów, a wkłady terminowe kwotę 39 700 tys. zł, co stanowi 22 % całości 

depozytów. 

Źródła pozyskiwania depozytów z rynku na dzień 31.12.2020 roku wg struktury podmiotowej 

wartości nominalne:                                                                                                       dane w tys. zł 

l.p. Podmiot Wartość /w tys. zł/ Udział % 

w portfelu 



6 
 

1 Przedsiębiorstwa i spółki prywatne i spółdzielnie 7 092 3,88% 

2. Przedsiębiorcy indywidualni 15 951 8, 72% 

3. Rolnicy indywidualni 4 469 2,44% 

4. Osoby prywatne 114 434 62,56% 

5. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw 

domowych 

4 376 2,39% 

5. Instytucje samorządowe 36 592 20,01% 

 

Istotnym czynnikiem powodującym wzrost sprzedaży usług bankowych, w tym depozytów 

pomimo stale rosnącej konkurencji jest zaufanie i lojalność społeczności lokalnej do Banku.  

 

Działalność kredytowa                                                                                                 dane w tys. zł 

Wyszczególnienie 31.12.2019 31.12.2020 

Kredyty (wartość nominalna)  50 298 57 180 

 

Pomimo niesprzyjających warunków gospodarczych, obligo kredytowe  w stosunku do 2019 

roku wzrosło o 6 882 tys. zł osiągając kwotę 57 180 tys. zł., stopień wykonania planu 

finansowego 108%. Najwyższy wzrost obliga kredytowego zanotowano w grupie kredytów dla 

budżetu – wzrost o 63% do kwoty 17 782 tys. zł. Kredyty dla osób fizycznych uległy 

zwiększeniu o 4 882 tys. zł osiągając kwotę 22 888 tys. zł. W pozostałych grupach klientów 

wysokość obliga ukształtowała się na podobnym poziomie w porównaniu z 2019r. 

 

 Struktura portfela kredytowego w wartości bilansowej i pozabilansowej przedstawiała się  

w następujący sposób:  

l.p. Podmiot Wartość /w tys. zł/ Udział % 

w portfelu 

1 Przedsiębiorstwa i spółki prywatne oraz spółdzielnie 13 266 21,33% 

2. Przedsiębiorcy indywidualni 8 083 12,99% 

3. Rolnicy indywidualni 184 0,30% 

4. Osoby prywatne 22 888 36,80% 

5. Instytucje samorządowe 17 782  28,59% 

 

Zagrożone nieobsługiwane ekspozycje kredytowe według wartości nominalnej na dzień 31 

grudnia 2020r., stanowiły 1 822 zł tj. 3,19 % obliga kredytowego.  Według danych na koniec 

2020 roku odpisy na rezerwy celowe ukształtowały się na poziomie 1 632 zł zabezpieczając 

kredyty zagrożone nieobsługiwane w 91 %. Jakość portfela kredytowego daje podstawę do 
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stwierdzenia, że nie istnieje zagrożenie bezpieczeństwa wkładów oszczędnościowych i lokat 

terminowych, jak również interesów udziałowców.  

 

Inwestycje w środki trwałe wartości niematerialne i prawne. 

 

W 2020 roku, zakupiono trzy przenośne komputery do pracy zdalnej, w Centrali Banku i 

jednym punkcie kasowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom obsługi  

sprzedaży, zakupiono i zamontowano szyby ochronne.  

Nakłady pieniężne jakie poniesiono na wartości materialne i prawne to 108 tys. zł. i dotyczyły 

między innymi: 

1) Umożliwienia klientom biznesowym naszego Banku ubieganie się poprzez bankowość 

EBO o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR 

2) Udostępnienie klientom Banku zakładanie Profilu Zaufanego poprzez usługę Moje ID 

3) Wdrożono nową aplikację mobilną EBO Mobile PRO dla użytkowników smartfonów 

zarówno z systemem Android jak i IOS, czyli wszelkich produktów firmy Apple.  

Fundusze własne 

Na dzień 31 grudnia 2020r. fundusze własne Banku stanowiły kwotę 12 248 tys. zł. Fundusze 

własne to głównie składowa funduszu zasobowego wynoszącego 11 470 tys. zł, funduszu 

ogólnego ryzyka wynoszącego 435 tys. zł, funduszu udziałowego wynoszącego 222 tys. zł oraz 

z funduszu aktualizacji wyceny 80 tys. zł. Zaliczenie funduszu udziałowego w 2018r do 

funduszy własnych było możliwe w związku z dokonaniem za zgodą KNF stosownych zmian 

w statucie i zarejestrowaniu tych zmian w KRS.  Fundusze własne oraz ich struktura 

ukształtowały się w ramach wartości przyjętych w polityce kapitałowej i zabezpieczały ryzyko 

związane z prowadzoną działalnością. Na dzień 31 grudnia 2020r Bank był zobligowany 

ustawowo do tworzenia minimalnych wymogów kapitałowych na ryzyko kredytowe i 

operacyjne. Relacja wymogów kapitałowych wynikających z identyfikowanego przez Bank 

ryzyka do funduszy własnych wynosiła 28,26%. Osiągnięty współczynnik kapitałowy w 

wysokości 28,31% uwzględniający minimalne i dodatkowe wymogi kapitałowe z punktu 

widzenia ryzyka był korzystny ponieważ jego nadwyżka nad poziom wymagany ustawowo 

stanowi bufor kapitału na pokrycie potrzeb kapitałowych w przypadku wystąpienia sytuacji 

awaryjnej. Bank spełniał wymóg połączonego bufora określonego w Ustawie o nadzorze 

makrooszczędnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie 

finansowym z dnia 5 sierpnia 2015r. 

 Prowadzona w 2020r działalność zaowocowała zyskiem brutto w wysokości 455 tys. zł. 

i w stosunku do 2019r był niższy o 156 tys. zł. Plan finansowy zakładał wynik brutto na 
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poziomie 438 tys. zł. Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 359 tys. zł. wobec 

392 tys. w 2019r. Plan finansowy zakładał zysk netto na poziomie 345 tys. zł. W 2020r, Zarząd 

Banku wystąpił do Urzędu Skarbowego o indywidualną interpretację w sprawie określenia 

wysokości podatku dochodowego.  Podatek dochodowy za 2020 r został naliczony w wg. 

stawki 9% i wyniósł 95 tys. zł. Stopa zwrotu z aktywów netto ROA wyniosła 0,24 %.  

Przychody z tytułu odsetek wyniosły 3031  tys. zł i w stosunku do danych ubiegłego roku uległy 

zmniejszeniu o 28 % tj. o 1152 tys. zł. Koszty odsetkowe wyniosły 563 tys. zł i były niższe  o 

37 % tj. o 328 tys. zł w stosunku do kosztów ubiegłego roku. Wynik z tytułu prowizji wyniósł 

718 tys. zł i zanotował spadek o 13 tys. zł tj. o 2 % w stosunku do 2019 roku. Wynik z pozycji 

wymiany ukształtował się na poziomie 63 tys. zł. Wynik na działalności bankowej wyniósł 

3 249 tys. zł. Zmiana wyniku z tytułu odsetek wpłynęła na obniżenie wyniku na działalności 

bankowej o 20 % tj. o 829 tys. zł. W analizowanym okresie 2020r wynik działalności bankowej 

tworzony był w 76 % z wyniku z tytułu odsetek, przed rokiem w 81 %. Udział wyniku z tytułu 

prowizji w wyniku działalności bankowej wyniósł 22% przed rokiem w 19%. Koszty działania 

Banku z amortyzacją uległy zmniejszeniu o 3 %  w stosunku do roku ubiegłego.  

Bank w 2020r otrzymał finansowe wsparcie pochodzące ze środków publicznych tj. 

Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie – 9080,00 zł, Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych – 72 508,06 zł i z Urzędu Pracy – 108 795,53 zł. 

 

Ocena ryzyka występującego w Banku 

W Banku funkcjonuje system zarządzania stanowiący zbiór zasad i mechanizmów odnoszących 

się do procesów decyzyjnych zachodzących w Banku oraz oceny prowadzonej działalności 

bankowej. W ramach systemu zarządzania w Banku Spółdzielczym funkcjonują co najmniej : 

1) System zarządzania ryzykiem 

2) System kontroli wewnętrznej 

Prowadzenie działalności bankowej narażone jest na działanie szeregu ryzyk mogących mieć 

istotny negatywny wpływ na osiągane efekty. Do najważniejszych zidentyfikowanych jako 

istotne ryzyk w Banku należą: 

- ryzyko kredytowe w tym koncentracji 

- ryzyko operacyjne 

- ryzyko płynności 

- ryzyko stopy procentowej 

- ryzyko rynkowe (walutowe) 

- ryzyko braku zgodności 
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Zarządzanie tymi ryzykami ma na celu ochronę depozytów i udziałów powierzanych Bankowi 

przez klientów i udziałowców, zapobieganie stratom, wykorzystanie wszelkich możliwości 

osiągnięcia zysku oraz rozwijanie działalności Banku zgodnie z założeniami przyjętymi w 

strategii rozwoju. W Celu zmniejszenia zagrożeń wpływających negatywnie na pozycję 

rynkową Banku, Zarząd Banku prowadzi następujące zadania: 

1) wdraża odpowiedni system planowania strategicznego oraz pomiaru i nadzorowania 

postępów strategii w tym:  

a) identyfikacji i uwzględniania istotnych zmian otoczenia wpływających na 

możliwość realizacji strategii, 

b) zmian ekonomicznych, społecznych i prawnych, 

c) działań konkurencji 

2) zapewnia i nadzoruje spójność planów finansowych i operacyjnych z planami 

strategicznymi 

3) wdraża i nadzoruje system pomiaru ryzyka i sprawozdawczości zarządczej w zakresie 

ryzyka biznesowego 

4) wdraża i nadzoruje system testowania warunków skrajnych 

5) zapewnia odpowiednie szkolenia dla kadry Banku uczestniczącej w zarządzaniu 

ryzykiem biznesowym 

6) dokonuje oceny istotności rodzajów ryzyka zawartych w ryzyku biznesowym i planuje 

oraz alokuje odpowiednie fundusze własne. 

Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające 

się do zapewnienia skuteczności i efektywności działania Banku Spółdzielczego, 

wiarygodności sprawozdawczości finansowej, zgodności działania Banku Spółdzielczego z 

przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. Stwierdzone nieprawidłowości oraz wydana 

zalecenia pokontrolne ewidencjonowane są w rejestrach kontroli na podstawie których 

sporządzana jest informacja dla Zarządu i Rady Nadzorczej. 

W Banku funkcjonuje system kontroli wewnętrznej zorganizowany na trzech niezależnych 

poziomach (liniach obrony). 

Na pierwszy poziom (linię obrony) składa się zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej 

Banku, w tym stosowanie przez pracowników mechanizmów kontroli ryzyka, a także 

mechanizmów kontrolnych, a także dokonywanie w ramach obowiązków  służbowych 

pracowników poziomego monitorowania (monitorowania w ramach pierwszego poziomu) 

przestrzegania mechanizmów kontrolnych poprzez ich weryfikację bieżącą lub testowanie. 

Na drugi poziom (linię obrony) składa się: 

1) zarządzanie ryzykiem przez pracownika Stanowiska ds. Ryzyka 
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2) działalność Stanowiska ds. zgodności  

Pracownicy komórek Banku na drugim poziomie (drugiej linii) w związku z wykonywaniem 

obowiązków służbowych odpowiednio stosują mechanizmy kontrolne, lub niezależnie 

monitorują przestrzeganie mechanizmów kontrolnych poprzez monitorowanie pionowe 

(weryfikacja bieżąca lub testowanie pierwszego poziomu przez poziom drugi) lub 

monitorowanie poziome (weryfikacja bieżąca lub testowanie poziome w komórkach drugiego 

poziomu). 

 

Planowane istotne działania w 2021 roku: 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna będzie miała niewątpliwe wpływ na sytuację 

ekonomiczno-finansową wielu przedsiębiorstw, a co za tym idzie również zatrudnionych w 

nich pracowników. Stąd globalnie w całym systemie bankowości należy spodziewać się 

pogorszenia portfela kredytów. Obniżenie stóp procentowych, po okresie pandemii będzie 

generowało skłonność Klientów do poszukiwania bardziej intratnych instrumentów lokowania 

środków, co może mieć wpływ na obniżenie skali depozytów w bankach. Ekonomiści 

przewidują, że w 2021r sektor bankowy będzie działał w środowisku niskich stóp 

procentowych.  

W 2021 roku Bank Spółdzielczy w Jasionce, planuje dalszy rozwój sprzedaży usług, rozwój 

akcji kredytowej. Główne założenia Planu finansowego to: poprawa wskaźników 

efektywnościowych, dalsze zmniejszenie wskaźnika kredytów zagrożonych, dalszy wzrost 

sprzedaży kredytów konsumenckich, hipotecznych mieszkaniowych oraz kredytów dla 

podmiotów gospodarczych, utrzymanie poziomu zatrudnienia, generowanie dodatniego 

wyniku finansowego na podobnym poziomie co w 2020 roku. 

Zarząd Banku 

 

                                               Śliz Agnieszka - Prezes Zarządu   

 

                                               Bielenda Bronisława - Członek Zarządu  

 

                                                Prucnal Marek - Członek Zarządu  

 

Jasionka, dnia 27.04.2021r. 
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