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Sprawozdanie z działalności 

 Banku Spółdzielczego w Bystrej 

za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

 
I. STAN PRAWNO-ORGANIZACYJNY 
 
1. Podstawowe informacje na temat banku. 
 
       Bank działa po nazwą Bank Spółdzielczy w Bystrej. Adres siedziby to: 43-360 Bystra, ul. 
Zdrojowa 3, województwo śląskie, powiat bielski, gmina Wilkowice. Bank Spółdzielczy w Bystrej 
został wpisany do rejestru sądowego dnia 25.02.2004 roku przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000197038. Bank posiada nr 
statystyczny REGON 000496350 oraz NIP 5470172190. 
      Bank Spółdzielczy w Bystrej działał zgodnie ze statutem na terenie określonym w § 2 Statutu 
Banku tj. na terenie województwa śląskiego oraz na terenie powiatów: wadowickiego oraz 
oświęcimskiego województwa małopolskiego. 
     Bank nie prowadził działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   
 
2. Przedmiot działania banku. 
 

     Przedmiot działalności Banku według PKD: 64.19.Z – pozostałe pośrednictwo finansowe. Jest to 
działalność związana z przyjmowaniem depozytów i udzielaniem kredytów i pożyczek oraz 
pośredniczeniu w obrocie pieniężnym.  
    Obsługa kasowa klientów prowadzona była w dwóch kasach w siedzibie Banku oraz w Punktach 
kasowo-kredytowych w Buczkowicach, Szczyrku, Wilkowicach.   
 
3. Przynależność do Zrzeszenia, Systemu Ochrony i Związków. 
 
     Bank zgodnie z ustawą z 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 
zrzeszaniu i bankach zrzeszających od 2002 roku jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości 
Spółka Akcyjna w Warszawie. W dniu 31.12.2015 roku Bank Spółdzielczy w Bystrej przystąpił do 
Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS S. A. Bank jest również członkiem Związku 
Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie. 
 
4. Dane o zatrudnieniu i strukturze organizacyjnej. 
 

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2021 r. do 28.04.2021 r. działalnością Banku kierował Zarząd 
w składzie: 
 

1.  Jacek Koterwa – Prezes Zarządu 

2.  Bogdan Jakubiec – Wiceprezes Zarządu 

3.  Dorota Rusin  – Członek Zarządu 

 
W okresie sprawozdawczym od 29.04.2021 r. do 31.12.2021 r. działalnością Banku kierował Zarząd 
w składzie: 
                   1.  Jacek Koterwa – Prezes Zarządu 

                   2.  Dorota Rusin  – Członek Zarządu 

                   3.  Marzena Roj  – Członek Zarządu 

 
W okresie sprawozdawczym od 01.01.2021 r. do 28.04.2021 r. Pełnomocnikami Zarządu byli: 
      1. Marzena Roj - Kierownik Zespołu Handlowego, 
      2. Sylwia Żmij - Kierownik Zespołu Finansowo-Księgowego i Sprawozdawczości, 
 
W okresie sprawozdawczym od 29.04.2021 r. do 30.04.2021 r. Pełnomocnikiem Zarządu była: 
      1. Sylwia Żmij - Kierownik Zespołu Finansowo-Księgowego i Sprawozdawczości, 
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 W okresie sprawozdawczym od 01.05.2021 r. do 31.12.2021 r. Pełnomocnikami Zarządu byli: 
      1. Ewa Jawor - Kierownik Zespołu Handlowego, 
      2. Sylwia Żmij - Kierownik Zespołu Finansowo-Księgowego i Sprawozdawczości. 
 

      W 2021 roku odbyło się 20 protokołowanych posiedzeń Zarządu, na których podejmowano  
uchwały w sprawach wynikających ze Statutu, Regulaminu działania Zarządu oraz z bieżącej 
działalności.  
      Na dzień 31 grudnia 2021 roku w Banku obowiązuje Regulamin Organizacyjny oraz schemat 
organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Uchwała nr 08/2021 z dnia 28.01.2021 r. oraz przez Radę 
Nadzorczą Uchwała nr 8/2021 z dnia 23.02.2021 roku. 
     Regulamin określa strukturę organizacyjną Banku, podstawowe zadania komórek 
organizacyjnych oraz zasady ich współpracy. Regulamin ten wprowadził podział realizowanych w 
Banku zadań, który zapewnia niezależność funkcji pomiaru, monitorowania i kontrolowania ryzyka 
od działalności operacyjnej, z której to ryzyko wynika i jest podejmowanie przez Bank w celu 
osiągnięcia zamierzonych efektów ekonomicznych.  
    Na koniec 2021 roku Bank zatrudniał 19 osób, w tym 18 osób na pełny etat i 1 osobę pracującą w 
niepełnym wymiarze czasu pracy. Pod koniec kwietnia 2021 roku przeszedł na emeryturę 
Wiceprezes Zarządu, za którego powołano na Członka Zarządu ds. handlowych Panią Marzenę Roj 
sprawującą do tej chwili funkcję Kierownika Zespołu Handlowego.  
     Pracownicy regularnie uczestniczyli w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje. W 2021 roku 
koszty szkoleń wyniosły 7 225,27 zł. 
 
5. Działalność samorządowa. 
 

Wg stanu na dzień 31.12.2021 roku Bank zrzeszał 99 członków. Jednostka statutowa 
jednego udziału członkowskiego wynosiła 200 zł. Wszyscy członkowie posiadali wymagany jeden 
udział wpłacony w pełnej wysokości. Wartość funduszu udziałowego na koniec roku 
obrachunkowego wynosiła: 153.200,00zł. Struktura udziałowców w poszczególnych 
miejscowościach kształtowała się następująco: 

 
1) Bystra                  14 udziałowców          114.400 zł         74,67 %   funduszu udziałowego 

2) Wilkowice           22 udziałowców              8.000 zł           5,22 %   funduszu udziałowego 

3) Buczkowice         14 udziałowców              5.400 zł           3,52 %   funduszu udziałowego 

4) Szczyrk                 5 udziałowców              2.000 zł            1,31 %   funduszu udziałowego 

5) Kalna                    3 udziałowców              1.800 zł            1,17 %   funduszu udziałowego 

6) Godziszka             4 udziałowców              1.800 zł            1,17 %   funduszu udziałowego 

7) Meszna                  5 udziałowców              4.200 zł            2,74 %   funduszu udziałowego 

8) Rybarzowice         7 udziałowców              5.600 zł            3,66 %   funduszu udziałowego 

9) Bielsko-Biała      25 udziałowców             10.000 zł            6,53 %  funduszu udziałowego 

   
      W roku 2021 fundusz udziałowy uległ obniżeniu wskutek rezygnacji z członkostwa                          
jednego udziałowca,  wypowiedzeniu części swoich udziałów przez jednego udziałowca oraz zgonu  
1 członka banku. Jeden z udziałowców dopłacił 1 udział. W sumie ilość udziałów zmniejszyła się     
o 8 jednostek na łączną kwotę 1 600,00 zł. 
 

II. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJACE NA DZIAŁALNOŚĆ BANKU,   
    JAKIE NASTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO    
    ZAKOŃCZENIU, DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA  
    FINANSOWEGO 
 
     W 2021 roku podobnie jak w poprzednich latach Zarząd Banku koncentrował się na dalszym 
rozwoju Banku i nowych inwestycjach w podstawowych obszarach jego działania. Z uwagi na 
ogólnoświatową pandemię covid-19 (Sars Cov 2) i jej negatywne następstwa dla światowej 
ekonomii i zdrowia publicznego działania inwestycyjne zostały ograniczone do wydatków 
koniecznych do funkcjonowania Banku. W głównej mierze prace ukierunkowane były na rozwój i 
wzrost bezpieczeństwa systemów informatycznych.  Bank ustawicznie rozwija i unowocześnia 
oprogramowanie oraz realizuje nowoczesne rozwiązania  w dziedzinie IT oraz bezpieczeństwa w 
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pracy banku w tym systemy alarmowe i monitoring wizyjny.  Sukcesywnie rozwijane są łącza 
teleinformatyczne w zakresie ich bezpieczeństwa oraz przepustowości. Dokonywana jest 
systematyczna wymiana komponentów IT. Unowocześnianie oprogramowania oraz wzrost jego 
funkcjonalności  jest procesem ciągłym realizowanym przez nasz Bank . 
     
   W 2021 roku oraz do momentu sporządzenia tego sprawozdania nie wstąpiły inne zdarzenia, które 
w sposób istotny wpływają na sytuacje Banku. Po dniu bilansowym nastąpiła inwazja militarna 
Rosji na Ukrainę, co wpłynęło na niespotykaną dotąd migrację ludności ukraińskiej do Polski i 
innych krajów. Sytuacja panującej wojny wpływa negatywnie na wszystkie gospodarki światowe, a 
zastosowane sankcje i represje wobec sprawców wpływają na wzrost ceny surowców i nośników 
energii co przekłada się na wzrost inflacji i osłabienie polskiej waluty.     
 
Dodatkowe informacje w zakresie zdarzeń wpływających na działalność Banku: 
 
1) Wsparcie finansowe – pochodzące ze środków publicznych, w szczególności na podstawie   
    ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom  
    finansowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1436).  
    W 2021 roku bank nie korzystał ze wsparcia finansowego. 
 
2) Ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju. 
     Bank w 2021 roku nie angażował środków w dziedzinie badań i rozwoju. 
 
3) Informacja o zawarciu umowy wsparcia w ramach holdingu. 
    Bank nie zawierał umów holdingu i nie zawierał umowy o której mowa w art. 141t ust.1 Ustawy  
    Prawo bankowe. 
 

III. CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI  
       BANKU  
 
 Bank Spółdzielczy w Bystrej jest bankiem uniwersalnym dla wszystkich grup klientów, 
posiada szeroką ofertę produktów. Poza działalnością pośrednika w obrocie pieniężnym oraz 
działalnością kredytowo-depozytową świadczy również nowoczesne usługi w zakresie pośrednictwa 
obrotem pieniądza elektronicznego i bankowości elektronicznej. 
     Przyczyniło się to do usprawnienia obsługi klienta i skrócenia czasu rozliczeń bankowych. 
Ponadto z roku na rok wzrasta również liczba transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych 
zarówno operacji w bankomatach, jak również transakcji w obrocie bezgotówkowym.    
 
1. Działalność kredytowa. 
 
     Rok 2021 charakteryzował się bilansowym wzrostem ekspozycji kredytowych o 12,87 %                  

i wynosił 23 017 033,40 zł.  
 

     Według stanu na dzień 31.12.2021 r. z kredytu korzystało 376 klientów, wartość nominalna 
portfela kredytowego banku wyniosła: 23.547.878,08 zł z tego : 
- Wilkowice        81 osób na kwotę    7.455.063,11 zł co stanowi      31,66%   ogólnej kwoty kredytów 

- Buczkowice     45 osób na kwotę     2.769.828,03 zł co stanowi      11,70%   ogólnej kwoty kredytów 

- Bielsko-Biała   44 osoby na kwotę    3.748.384,70 zł co stanowi      15,92%   ogólnej kwoty kredytów 

- Szczyrk            41 osób na kwotę      1.198.102,83 zł co stanowi        5,09%   ogólnej kwoty kredytów 

- Bystra              62 osoby na kwotę    1.986.373,47 zł co stanowi        8,43%   ogólnej kwoty kredytów 

- Rybarzowice   24 osoby na kwotę    1.457.258,71 zł co stanowi        6,19%   ogólnej kwoty kredytów 

- Godziszka        23 osoby na kwotę    1.582.810,31 zł co stanowi        6,71%   ogólnej kwoty kredytów 

- Meszna             17 osób na kwotę          91.852,76 zł co stanowi         0,39%   ogólnej kwoty kredytów 

- Pozostałe          39 osób na kwotę     3.258.204,16 zł co stanowi        13,84%  ogólnej kwoty kredytów  
    W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku nastąpił wzrost wartości nominalnej kredytów 
o 2 786 791zł zł, tj. 13,4%.  
Dominowały kredyty udzielone na działalność gospodarczą. 
  Kredyty zagrożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 743.645,59 zł co stanowi 
3,16% obliga kredytowego. Jest to niewielki procent w stosunku do ogółu kredytów. 
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Zabezpieczeniem tych należności są rezerwy utworzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. z późn. zm. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko 
związane z działalnością banków. 
     Windykacja kredytów trudnych prowadzona jest na bieżąco przez odpowiednią komórkę 
organizacyjną Banku. 
 
     Zgodnie z art. 79a Prawa bankowego koncentracja w stosunku do jednego podmiotu i osób 
powiązanych kapitałowo i organizacyjnie nie przekroczyła 25% funduszy własnych banku. 
     
    Uwzględniając wytyczne Systemu ochrony zrzeszenia, w celu skuteczniejszego ograniczania 
ryzyka koncentracji Bank Uchwałą Zarządu 29/2015 z dnia 28.12.2015 r. stosuje limit na poziomie 
niższym od określonego przepisami Prawa bankowego, tj. w wysokości maksymalnie 20% 
uznanego kapitału.  
 
2. Działalność depozytowa i rozliczeniowa. 

 
       Wielkość zgromadzonych w Banku środków na rachunkach przez podmioty gospodarcze             
i osoby fizyczne ma istotne znaczenie jako podstawowe źródło finansowania działalności 
dochodowej. Stabilny poziom depozytów pozwala rozwinąć akcję kredytową i planować 
odpowiednią płynność finansową oraz wynik finansowy. Poziom depozytów ogółem wzrósł o 19,64 
% w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniósł na dzień 31.12.2021 roku: 83.457.084,97 zł. Wzrost 
ten odnotowano zarówno obszarze zobowiązań wobec sektora niefinansowego o 9,03%  jak i wobec 
sektora budżetowego o 50,76 %. Liczba rachunków bieżących, lokat i oszczędności na dzień 
31.12.2021 roku wynosiła: 2744 szt.  

 
W stosunku do zgromadzonych depozytów Bank ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem, 
posiada  również gwarancję BFG, która obecnie wynosi równowartość 100.000 euro dla każdego 
depozytariusza. W związku z prowadzoną działalnością Bank zachowuje normy płynności 
finansowej ustalone przez nadzór finansowy, warunkujące wypłacalność i zdolność wywiązywania 
się z bieżących zobowiązań.  
 

3. Działalność inwestycyjna. 
 

Bank może klasyfikować instrumenty w dniu ich nabycia do następujących kategorii: 
1) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, 
2) aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności, 
3) udzielone kredyty i pożyczki, 
4) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.  

 

W portfelu na dzień 31.12.2021 r. znajdują się następujące papiery wartościowe: 
                    

Nazwa Stan na 31 grudnia 2021 r.  

Aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaży: 

3 520 440,99 

Instrumenty kapitałowe: 1 497 479,41 

  - akcje BPS 598 530,20 

  - udział w SSO 5 000,00 

  - certyfikaty inwestycyjne 893 949,21 

  Instrumenty dłużne: 2 022 961,58 

- obligacje PFR 2 022 961,58 

Aktywa finansowe utrzymywane do 
terminu wymagalności: 

39 379 840,31 

Instrumenty dłużne: 39 379 840,31 

- bony pieniężne 21 663 759,04 

- obligacje BPS 974 986,97 

- obligacje BGK,PFR 3 027 302,53 

- obligacje skarbowe 13 713 791,77 
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    Bank jest powiązany kapitałowo z bankiem zrzeszającym posiadając jego akcje w kwocie          
598 530,20 zł, co stanowi 10,18% funduszy własnych banku.  
    Bank posiada udziały w Spółdzielni SOZ w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 0,09% funduszy 
własnych banku. 
    Bank nie posiada udziałów w innych podmiotach oraz powiązań organizacyjnych i kapitałowych 
z innymi podmiotami. 
    Bank nie zawierał znaczących umów w roku 2021 z innymi bankami lub innymi podmiotami. 
 
4. Pozostała działalność. 
 
    W 2021 roku bank nadal upowszechniał działalność elektroniczną poprzez zwiększenie dostępu 
do bankowości internetowej, bank kontynuował wydawanie kart bankomatowych. 
 

IV. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA  
 
1. Wynik finansowy. 
 
      Suma bilansowa na dzień 31.12.2021 roku wynosiła: 90 130 731,49 zł. Bank w 2021 roku 
osiągnął przychody w wysokości: 3.004.696,85 zł, a koszty działalności wyniosły: 2.667.730,91 zł. 
Zysk brutto wyniósł:  336 965,94 zł, a netto: 389 801,94 zł.  
Podatek dochodowy wyniósł: -52.836,00 zł. 
W 2021 roku bank zrealizował zakładany plan finansowy w zakresie wyniku finansowego netto na 
poziomie 243,75%. 
 
 2. Wybrane wskaźniki charakteryzujące działalność. 
 
Działalność banku w 2021 roku charakteryzowała się następującymi wskaźnikami: 
 
L.P.  31.12.2020 r. 

% 
Plan 2021 31.12.2021 r. 

Wykonanie 
% 

Zmiana do 
12/2020 

 
1 

Wskaźnik kapitałowy 
TCR 

 
24,35 

 
min. 16% 

 
20,59 

 
-3,76 

 
2 

 
Wskaźnik jakości 
kredytów 

 
 

4,96 

 
max.  
8% 

 
 

4,24 

 
 

-0,72 
 

3 
 
ROA netto %   

 
0,24 

 
min. 0,3% 

 
0,44 

 
-0,21 

 
4 

 
ROE netto % 

 
2,27 

       min. 
2% 

 
5,72 

 
3,45 

 
5 

 
Wskaźnik C/I  

 
90,89 

 
max. 85% 

 
81,59 

 
-9,30 

 
6 

 
Wskaźnik pokrycia 
należności z rozpoznaną 
utratą wartości rezerwami 
celowymi 

 
 

42,32 

 
 

min. 35% 

 
 

58,98 

 
 

16,66 

 
   Poziom wskaźników w banku kształtował się na stabilnym poziomie zapewniając bezpieczeństwo 
złożonych w banku środków. 
 
3. Fundusze własne. 
 

     Fundusze własne netto banku wyliczone zgodnie z Prawem bankowym na dzień 31.12.2021r. 
stanowiły kwotę: 5.880.035,87 zł, w tym: 
     kapitały Tier 1 …......................................................................................    5.880.035,87 zł 
  • kapitał udziałowy …………………………...................….............….…    147.800,00 zł   
      • kapitał rezerwowy (zasobowy)  ……...................……........…........……  6.916.906,61zł 

 • fundusze ogólne ryzyka bankowego ………....................................……. .   50.000,00 zł   
• skumulowane inne całkowite dochody ( fund. z aktualizacji wyceny)…  -1.072.623,17zł  

 • inne korekty w kapitale (wartości niematerialne i prawne) ….............…      - 6.141,66 zł  
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 • pomniejszenie zaangażowania w BPS S.A (obligacje, akcje) ....…...…     -152.989,51 zł 

 korekta w kapitale podstawowym z tyt. filtrów ostrożnościowych (AVA)   - 2,916,91 zł 
    kapitały Tier 2 …............................................................................................…       00,00 zł 
      
 
Całkowity wymóg kapitałowy z tytułu ryzyk  wyniósł  2 284 856,44 zł i stanowił 38,86% funduszy 
własnych.  
    Uznane kapitały banku zgodnie z Rozporządzeniem CRR Parlamentu Europejskiego nr 575/2013 
wyniosły na koniec 2021 roku: 5.880.035,87  zł co odpowiada równowartości: 1.278.435,42 euro po 
kursie 4,5994 z dnia 31.12.2021 roku.  
    Poziom kapitałów w banku spełnia wszystkie wytyczne nadzorcze i zapewnia pokrycie 
występującego ryzyka banku. 
 

V. PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM  

 

Cele i zasady zarządzania ryzykiem 
 
   Działalność bankowa tak jak każda działalność gospodarcza jest narażona na ryzyko. Ważnym 
jest, aby to ryzyko zidentyfikować i odpowiednio nim zarządzać. Celem zarządzania ryzykiem jest 
minimalizacja jego wpływu na wynik finansowy i fundusze własne banku oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa dla depozytów zgromadzonych w Banku.    
 
   Szczegółowe dane liczbowe w zakresie poszczególnych instrumentów finansowych znajdują się w 
informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. 
    
  Podejmowanie ryzyka wiąże się nierozerwalnie z prowadzoną przez bank działalnością, powodując 
konieczność koncentrowania uwago na powstających zagrożeniach oraz stałego poszukiwania form 
obrony przed tymi zagrożeniami. 
 
  Zadaniem systemu jest zarządzania ryzykiem jest identyfikowanie, pomiar i szacowanie, 
limitowanie, monitorowanie, raportowanie oraz kontrolowanie występującego w działalności banku 
ryzyka służące zapewnieniu realizacji celów działania banku. Wprowadzona w banku struktura 
organizacyjna jest dostosowana do skali działania banku oraz profilu ponoszonego przez bank 
ryzyka, ma na celu zapewnienie niezależności funkcji pomiaru, monitorowania i kontrolowania 
ryzyka działalności operacyjnej, z której wynika podejmowanie przez bank ryzyka. 
 
   Zarządzanie ryzykiem w banku odbywa się na podstawie pisemnych regulacji, znanych wszystkim 
pracownikom biorącym udział w procesie zarządzania ryzykiem, podlegającym regularnym 
weryfikacjom mającym na celu ich dostosowanie do zmian profilu ryzyka i otoczenia 
gospodarczego banku. 
 
  Wewnętrzne procedury banku w zakresie zarządzania ryzykiem wskazują zasady służące 
określaniu wielkości podejmowanego ryzyka, zasady zarządzania ryzykiem, limity ograniczające 
ryzyko i zasady postępowania w przypadku przekroczenia limitów oraz przyjęty system 
sprawozdawczości zarządczej. 
  
   Do ryzyk mających istotny wpływ na działalność banku zaliczono: 
       1)  ryzyko kredytowe,  
       2)  ryzyko płynności,  
       3) ryzyko stopy procentowej, 
       4) ryzyko walutowe,  
       5) ryzyko operacyjne, 
       6) ryzyko biznesowe, 
       7) ryzyko kapitałowe. 
   Powyższe ryzyka podlegają okresowym analizom przedkładanym Zarządowi i Radzie Nadzorczej 
Banku przez Zespół Zarządzania Ryzykami i Analiz. 
 
Bank nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. 
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VI. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO 
 
    Zasady Ładu Korporacyjnego stanowią wzór regulacji określających relacje wewnętrzne i 
zewnętrzne banku, w tym  relacje z udziałowcami banku i klientami, organizację, funkcjonowanie 
nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów 
statutowych i zasad współdziałania. 
    Bank Spółdzielczy przyjął Uchwałą Rady Nadzorczej nr 19/2017 z dnia 28.12.2017r. i stosuje 
Zasady Ładu Korporacyjnego.  
  

VII. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ JEDNOSTKI 

1. Strategia działania i plan finansowy. 

Plany na rok 2022 to wzrost sumy bilansowej i innych wskaźników ekonomicznych, a także 
stały rozwój Banku oraz budowa swojej pozycji na rynku lokalnym. 
Rada Nadzorcza przyjęła założenia i plan finansowy na bieżący 2022 rok przedstawione przez 
Zarząd. Obserwowany na rynku wzrost poziomu stóp procentowych, powinien pozytywnie wpłynąć 
na wyniki finansowe Banku w roku 2022. Bank nadal będzie się starał umacniać swoją sytuację 
ekonomiczno – finansową oraz swoją pozycję kapitałową. Zakładamy, że zysk brutto wyniesie 
około 450 tys. złotych.  
    Prowadzony będzie, w miarę możliwości dalszy rozwój w obszarze IT, w tym głównie w zakresie 
oprogramowania w tym głównej aplikacji bankowej i zakupu specjalistycznych modułów 
wymaganych zmianą prawa. Planowane jest przeniesienie bankowości elektronicznej z zasobów 
Banku na serwery producenta oprogramowania i jego centrum zapasowe. Bank zamierza 
wprowadzić obsługę Express Elixir oraz usługę Blik dla posiadaczy bankowości elektronicznej w 
tym Blik na telefon. 
   
    Rada Nadzorcza i Zarząd Banku będzie realizować założoną politykę zgodnie z opracowaną 
Strategią działania na lata 2020-2022. Głównym celem Banku będzie umacnianie własnej pozycji na 
lokalnym rynku usług finansowych przy zachowaniu zadowalających wyników               
finansowych i jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb członków i klientów                                                                                   
Banku.   
   Stosownie do zaleceń regulacyjnych KNF Zarząd planuje wypłatę dywidendy z zysku 2021 roku. 
Planowane oprocentowanie dywidendy wyniesie 2% w stosunku rocznym. Prawie cały pozostały 
zysk proponuje się przeznaczyć na wzrost kapitałów Banku. Obecnie jest to główne źródło wzrostu 
kapitałów uznanych w świetle Rozporządzenie CRR Parlamentu Europejskiego i Statutu Banku.  

 Nie sposób określić i przewidzieć wszystkich czynników i elementów wpływających na 
działalność Banku w kontekście trwającej pandemii w zakresie np. konkurencji na obsługiwanym 
rynku, sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorców i związanego z tym poziomu rezerw 
celowych, odpisów aktualizujących (wpływ ograniczeń ustawy „antycovidowej” na działalność i 
swobodę gospodarczą osób i firm) czy też zmian wartości poziomu stóp procentowych (obecnie 
najbardziej negatywny element dla działalności bankowej), a także zmieniającego się otoczenia 
regulacyjnego i prawnego. Zatem plany na przyszły rok oparte o przyjęte założenia mogą 
wykazywać odchylenia od oczekiwanych wartości i zamierzonych celów oraz odzwierciedlać 
niepewność przyszłych działań, czego najlepszym przykładem jest ogólnoświatowa pandemia, która 
pomimo opracowanych i wdrożonych szczepionek nie zwalnia tempa.  

    Dla Banku ogromnym wyzwaniem oprócz pogorszenia się sytuacji swoich klientów był niemal 
zerowy poziom stóp procentowych, który obecnie w związku z rekordową inflacją rozpoczął 
sukcesywny wzrost co wpłynie na wzrost wyników finansowych. Ponadto nie bez znaczenia jest 
niepewna sytuacja geopolityczna i zawirowania wynikające z konfliktu Rosji z Ukrainą.  
     
    W realizacji swojej misji Bank dba o rozwój społeczności lokalnych i środowiska, w którym 
działa. Wspiera w miarę możliwości finansowo różne instytucje społeczne, inicjatywy społeczne i 
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imprezy sportowe  przekazując na ten cel dotacje pieniężne i nagrody rzeczowe. Z uwagi na 
ograniczenia społeczne w 2021 roku wiele inicjatyw społecznych i imprez nie odbyło się. 

 
 
 

2. Obowiązki złożenia sprawozdania z działalności. 
 

    Zarząd Banku w ciągu 2021 roku realizując swoje zadania strategiczne starał się, aby działalność 
bankowa prowadzona była w sposób bezpieczny i profesjonalny, zapewniający stabilny rozwój 
Banku. Systematyczny wzrost kapitałów własnych i osiągane zyski są wyznacznikiem tego rozwoju.  
Bank Spółdzielczy w Bystrej jest Bankiem stabilnym, bezpiecznym i godnym zaufania dla swoich 
klientów. Bank posiada perspektywy efektywnej działalności i rozwoju w latach następnych. 
Świadcząc od kilkudziesięciu lat usługi na lokalnym rynku przyczynia się dla wspólnego rozwoju 
środowiska dla którego działa. Mając nadzieję na szybkie przezwyciężenie pandemii i powrót na 
normalną ścieżkę rozwoju należy starać się sprostać wyzwaniom stawianych przez obecny czas. 
 Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Bystrej za 2021 rok zostało sporządzone 
w dacie sprawozdania finansowego, podpisują je wszyscy członkowie zarządu pełniący funkcję w 
dacie sporządzenia sprawozdania.  

     Sprawozdanie z działalności mamy obowiązek złożyć do KRS do repozytorium dokumentów 
finansowych poprzez system teleinformatyczny. Wraz ze sprawozdaniem z działalności składamy 
sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta oraz Uchwałę Zebrania Przedstawicieli 
zatwierdzającą sprawozdanie finansowe w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego. 

 
 
 
Bystra, dnia 07.06.2022 roku 

 
 
 
Zarząd  

   Banku Spółdzielczego w Bystrej 
 

                                                            Członek Zarządu     Członek Zarządu      Prezes Zarządu 

                                                              /Marzena Roj/         /Dorota Rusin/       /Jacek Koterwa/ 
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