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I. Wstęp 

1. Podstawa prawna działania 

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim zwany dalej Bankiem, prezentuje 

sprawozdanie z działalności jednostki na podstawie art. 49 Ustawy o Rachunkowości (Dz.U. 

2021, poz. 217).  

W 2021 roku Bank prowadził działalność na podstawie  obowiązujących przepisów, a w 

szczególności: 

1) Ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 

zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, zwanej dalej: „Ustawą”, 

2) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, zwanej dalej: „Prawem 

bankowym”, 

3) Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, zwanej dalej: „Prawem 

spółdzielczym”,  

4) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zwanej dalej: „Ustawą o 

rachunkowości”, 

5) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 

czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych 

oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, zwanego dalej: 

„Rozporządzeniem nr 575/2013”, 

6) Statutu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim.  

 

2. Dane ogólne o Banku 

1) Bank uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności na 

terenie całego kraju. 

2) Bank jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą 

w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisanym pod 

numerem KRS 0000040136. 

3) Bankowi nadano numer statystyczny REGON 000509407 

4) Numer Identyfikacji Podatkowej 823 000 14 50. 

5) Bank jest zrzeszony w ramach Umowy Zrzeszenia, z Bankiem Polskiej 

Spółdzielczości S.A.  

6) Zebranie Przedstawicieli Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie 

Podlaskim, na posiedzeniu dnia 24.09.2015 r. wyraziło zgodę na przystąpienie Banku 

do systemu ochrony utworzonego przez Bank BPS S.A. i zrzeszone z nim banki 

spółdzielcze. 

 

W 2021 r. Bank prowadził działalność w 14 placówkach na terenie powiatów: 

sokołowskiego, węgrowskiego, oraz siedleckiego, w tym: 

 Centrala i Oddział w Sokołowie Podlaskim, 

 Oddział w Bielanach, 

 Oddział w Ceranowie, 

 Oddział w Jabłonnie Lackiej, 
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 Oddział w Kosowie Lackim, 

 Oddział w Miedznie, 

 Oddział w Repkach, 

 Oddział w Sabniach, 

 Oddział w Siedlcach, 

 Oddział w Sterdyni, 

 Oddział w Suchożebrach, 

 Filia w Sokołowie Podlaskim ul. Szewski Rynek, 

 Punkt Kasowy w Sokołowie Podlaskim ul. Fabryczna ( Placówka od 13.03.2020 r. 

przeznaczona jako lokal zastępczy do pracy dla Administratora Systemów Informatycznych). 

 

3. Informacje ujawniane na podstawie art. 111a  

Ustawy Prawo Bankowe 

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim na podstawie art. 111a ustawy Prawo 

bankowe informuje, iż: 

1) nie prowadzi działalności na terenie państw członkowskich i państw trzecich oraz nie 

posiada podmiotów zależnych i nie sporządza informacji na zasadzie skonsolidowanej 

w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia nr 575/2013 za dany rok obrotowy, 

2) wynik finansowy netto na koniec 2021 roku w kwocie 4 896 221,60 zł przy poziomie 

aktywów wynoszącym 1 185 691 759,08 zł przełożył się na uzyskanie wskaźnika 

ROA netto  na poziomie 0,43%, 

3) nie zawarł umów, o których mowa w art. 141t umowa wsparcia finansowego ust. 1 

oraz nie działa w jednym z holdingów, o których mowa w art. 141f nadzór 

skonsolidowany ust.1. 

4. Władze Banku 

 

Podstawowym celem pracy Zarządu jest sprawne, skuteczne, ostrożne i stabilne zarządzanie 

Bankiem, przez co rozumieć należy ciągłe wyznaczanie celów i zadań oraz kreowanie i 

wykorzystywanie zasobów w sposób zgodny z racjonalnością działań gospodarczych. Zarząd 

Banku odpowiada za opracowanie i wdrożenie zasad zarządzania ryzykiem, w tym za 

zorganizowanie, wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem i systemu 

kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania 

kapitału wewnętrznego. Instrukcje i procedury zarządzania ryzykiem powinny obejmować 

pełny obraz działalności Banku.  

W 2021 roku, działalnością Banku kierował Zarząd w składzie 3-osobowym. 

W skład Zarządu wchodzili: 

-  Piotr Żebrowski                                   -  Prezes Zarządu, 

-  Beata Żak                                             -  Wiceprezes Zarządu, 

-  Sławomir Wantusiak                            -  Wiceprezes Zarządu. 

W okresie objętym sprawozdaniem, Zarząd Banku obradował 63 razy, na posiedzeniach         

podjął 130 uchwał, wydał 3 zarządzenia. Ponadto zostało wydane 1 Zarządzenia Prezesa 

Zarządu. 
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1) Główne zagadnienia poruszane w trakcie posiedzeń Zarządu dotyczyły: 

a) aktualizacji obowiązujących w Banku regulaminów i instrukcji produktowych w 

związku z wprowadzeniem nowych produktów kredytowych i depozytowych oraz 

usług bankowych, 

b) wprowadzania nowych regulacji wewnętrznych, 

c) spraw członkowskich, kadrowych i organizacji pracy, zagadnień pracowniczych, 

d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu za 

2020 rok, 

e) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku oraz analizy poziomu ryzyk 

bankowych, w tym weryfikacji przyjętych limitów na podstawie miesięcznych i 

kwartalnych danych sprawozdawczych wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z 

obowiązującym w Banku Systemem Informacji Zarządczej (SIZ), 

f) aktualizacji regulacji określających zasady systemu zarządzania ryzykiem, 

g) przyjęcia „Planu ekonomiczno – finansowego na 2021 rok”, 

h) przyjęcie „Strategii Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim 

na lata 2021-2023”, 

i) analizy stopnia realizacji planu finansowego na podstawie kwartalnych 

sprawozdań, oraz realizacji „Strategii Powiatowego Banku Spółdzielczego w 

Sokołowie Podlaskim w 2021 roku”, 

j) przyjęcia planów  testowania w ramach systemu kontroli wewnętrznej, 

k) zmian w regulacjach wewnętrznych systemu służącemu ochronie danych 

osobowych, 

l) ogłaszania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczącym 

działalności Banku, 

m) analiz w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego, 

n) podejmowania decyzji w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe,  

o) omawiania bieżącej sytuacji związanej z pandemią, podejmowanie działań 

zaradczych zapobiegających negatywnym skutkom pandemii, mającymi wpływ na 

działalność Banku, 

p) zatwierdzenia Planu awaryjnego Banku w związku z pandemią koronawirusa 

Covid-19, 

q) udzielania kredytów oraz gwarancji bankowych członkom Rady Nadzorczej, 

pracownikom zajmujących stanowiska kierownicze oraz osobom powiązanych z 

nimi organizacyjnie i kapitałowo, 

r) ustalanie indywidualnych warunków udzielania kredytów i przyjmowania 

depozytów, przyznawania kredytów dla klientów w kwotach przekraczających 

kompetencje dyrektorów Oddziałów, 

s) zmian w Tabeli oprocentowania depozytów i kredytów oraz w Taryfie opłat i 

prowizji bankowych, 

t) udzielania pełnomocnictw określonego rodzaju, 

u) współpracy z Bankiem Zrzeszającym BPS S.A oraz Systemem Ochrony BPS, 

v) spraw bieżących, oraz podejmowanie decyzji zastrzeżonych co do wyłącznych 

kompetencji Zarządu. 

 

2) Zarząd uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej. 

Rada Nadzorcza Banku 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku. Do szczególnych 

obowiązków Rady należy powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Banku, 

opiniowanie wszelkich wniosków i spraw wymagających uchwały Zebrania Przedstawicieli, 
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wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe, zatwierdzanie rocznych 

planów finansowych i wieloletnich planów rozwoju Banku, zatwierdzanie „Schematu 

organizacyjnego Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim” i 

„Regulaminu działania Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie 

Podlaskim” wraz z załącznikami określającymi kompetencje poszczególnych Członków 

Zarządu. 

1) Skład Rady Nadzorczej Banku na 31.12.2021 r. przedstawiał się następująco: 

 Grzegorz Jaczewski - Przewodniczący 

 Jerzy Strzała  - Zastępca Przewodniczącego 

 Andrzej Pogorzelski - Sekretarz 

Członkowie Rady:  

 Marek  Buczyński  

 Jerzy Czarnocki  

 Andrzej Czerkas 

 Bogusław Jakubaszek  

 Janusz Krasnodębski 

 Jerzy Lipka  

 Waldemar Salach 

Rada Nadzorcza swoje obowiązki wykonywała na posiedzeniach, koncentrując swoją uwagę 

na najważniejszych aspektach funkcjonowania Banku, w tym głównie skuteczności osiągania 

przez Zarząd i pracowników Banku celów strategicznych i rozwojowych. Do kompetencji 

Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Banku, a w 

szczególności zatwierdzanie „Strategii rozwoju Powiatowego Banku Spółdzielczego w 

Sokołowie Podlaskim” oraz zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, nadzór nad 

zgodnością polityki Banku w zakresie podejmowania ryzyka ze strategią i planem 

finansowym, sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem w Banku systemu zarządzania 

ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu 

szacowania kapitału wewnętrznego oraz ocena adekwatności i skuteczności tego systemu. 

W 2021 roku odbyło się 6 posiedzeń Rady Nadzorczej, na których podjętych zostały 46 

uchwał. Do najważniejszych spraw poruszanych na posiedzeniu było: 

a) zapoznanie się z informacjami zgodnie z Systemem Informacji Zarządczej                            

w zakresie: 

 bieżącej sytuacji ekonomiczno – finansowej, 

 realizacji przyjętych planów, 

 ryzyk bankowych, 

 bezpieczeństwa teleinformatycznego, 

 kontroli funkcjonalnej i ryzyka braku zgodności. 

b) zatwierdzenie planu finansowego Banku na rok 2021, 

c) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Banku za 2020 rok, 

d) zatwierdzenie harmonogramu i Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich  

Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim  w 2021 roku, 

e) zatwierdzenie projektów uchwał na Zebranie Przedstawicieli Powiatowego Banku 

Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim w 2021 roku, 

f) zatwierdzanie Strategii, Polityk, Regulaminów i procedur, które są                                              

w kompetencjach Rady Nadzorczej, 

g) zatwierdzenie schematu Struktury organizacyjnej, 
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h) zatwierdzenie Planu pracy Rady Nadzorczej na 2022 rok, 

i) akceptowanie poziomu ryzyka i ocena zarządzania nim, 

j) zatwierdzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Powiatowego Banku 

Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim oraz z badania sprawozdania 

finansowego Banku, 

k) podjęcie decyzji w sprawie udzielenia kredytów Członkom Rady Nadzorczej i 

osobom zajmującym stanowiska kierownicze w Banku,  

l) dokonywanie oceny odpowiedniości Członków Zarządu, 

m) wybór pełnomocnika Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie 

Podlaskim na Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Polskiej 

Spółdzielczości S.A., 

2) Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich i nadzorze publicznym dnia 14.09.2017 roku, po przeprowadzeniu oceny 

spełnienia wymogów formalnych, spośród Członków Rady Nadzorczej został 

powołany Komitet Audytu – Uchwała Rady Nadzorczej 5/3/2017, do zadań którego 

należy w szczególności monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, 

skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania 

ryzykiem, którego zadania zostały określone w „Regulaminie działania Komitetu 

Audytu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim”.  

 

W 2021 r. Komitet Audytu działał w składzie: 

 Janusz Krasnodębski – Przewodniczący, 

 Andrzej Czerkas  - Członek, 

 Bogusław Jakubaszek – Członek, 

 Waldemar Salach – Członek. 

 

Zebranie Przedstawicieli 

W 2021 roku Zebranie Przedstawicieli odbyło się 30 czerwca 2021 r. Wzięło w nim udział 46 

Przedstawicieli na 55 zaproszonych Delegatów wybranych na Zebraniach Grup 

Członkowskich, frekwencja  wyniosła 83,6%. 

 

Tabela nr 1- Podjęte uchwały w trakcie Zebrania Przedstawicieli 30.06.2021 r.  

Numer 

uchwały 
Temat uchwały 

1/2021   

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Banku 

Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

2/2021 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Banku Spółdzielczego 

w Sokołowie Podlaskim za 2020 rok 

3/2021  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Powiatowego 

Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim za rok 2020 r. 

4/2021  

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Powiatowego Banku 

Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim za rok 2020 r. (P. Żebrowski) 

5/2021  

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Powiatowego Banku 

Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim za 2020r. (B.Żak) 

6/2021 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Powiatowego Banku 

Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim za rok 2020 r. (S.Wantusiak) 
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7/2021 

w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Powiatowego Banku Spółdzielczego w 

Sokołowie Podlaskim za rok 2020 

8/2021  

w sprawie wyboru delegata na Zjazd Regionalny Związku Rewizyjnego Banków 

Spółdzielczych 

9/2021  

w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i 

kulturalnej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim na 2021 rok 

10/2021  

w sprawie przyjęcia wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą Powiatowego Banku 

Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim  oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego 

dla instytucji nadzorowanych” oraz „Polityki Ładu Korporacyjnego Powiatowego Banku 

Spółdzielczego w  Sokołowie Podlaskim” za 2020 r. 

11/2021  

w sprawie przyjęcia wyników oceny kolegialnej Rady Nadzorczej Powiatowego Banku 

Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim za 2020 r. 

12/2021  

w sprawie przyjęcia wyników indywidualnych ocen kwalifikacji i reputacji członków 

Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim za 2020 

r. 

13/2021  

w sprawie przyjęcia wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą Powiatowego Banku 

Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim  oceny funkcjonowania „Polityk wynagradzania 

obowiązujących w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim” w 2020 

r. 

14/2021 

w sprawie zatwierdzenia nowej treści „Polityki Ładu Korporacyjnego Powiatowego 

Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim” 

15/2021 w sprawie zmiany  treści „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Powiatowego Banku 

Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim” 

 

5. Dane o strukturze organizacyjnej 

 
1) Zorganizowanymi częściami składowymi Banku jako organizacji są jednostki i komórki 

organizacyjne. 

2) Jednostkami organizacyjnymi Banku są: 

Centrala w Sokołowie Podlaskim; 

          Oddziały- Oddział w Sokołowie Podlaskim, Bielanach, Ceranowie, Jabłonnie Lackiej,  

          Kosowie Lackim, Miedznie, Repkach, Sabniach, Siedlcach, Sterdyni, Suchożebrach. 

3) Komórkami organizacyjnymi są: 

 w Centrali – Wydziały, Zespoły, samodzielne stanowiska pracy; 

 w Oddziałach – Wydziały, Zespoły, samodzielne stanowiska pracy, Punkty Obsługi 

Klienta, Filie. 

          Punkt Obsługi Klienta/Filia – komórka organizacyjna Oddziału pełniąca podstawowe    

          funkcje handlowe. Punkt Obsługi Klienta w Sokołowie Podlaskim ul. Fabryczna oraz   

          Filia w Sokołowie Podlaskim ul. Szewski Rynek  

4) Rodzaj tworzonej komórki organizacyjnej uzależniony jest od zakresu realizowanych 

zadań, skali działalności i wielkości zatrudnienia. 

5) Poszczególnymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi kierują: 

Oddziałami  – Dyrektorzy Oddziałów; 

Filami               – Kierownicy Filii; 

Wydziałami  – Naczelnicy Wydziałów; 

Zespołami  – Kierownicy Zespołów lub osoby wyznaczone przez Zarząd. 

6) W Banku działają: 

Komitet Kredytowy (KK) – jako organ wydający opinie; 
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Komitet do spraw Ryzyk (KR) – jako organ powoływany w celu koordynowania i 

monitorowania efektywności systemu zarządzania ryzykiem bankowym, adekwatności 

kapitałowej oraz alokacji kapitału wewnętrznego. 

W Banku mogą działać na stałe lub okresowo komisje powołane do wykonania             

określonych zadań. Powołanie, zmiana, lub likwidacja oraz zakres działania komisji 

następuje w formie uchwały Zarządu Banku. 

7) W Banku wyodrębniono również stanowisko sprawujące funkcję Inspektora Ochrony 

Danych (IOD). 

8) Działalność Banku zorganizowana jest w trzech pionach : 

a) Pion Zarządzania Bankiem - podlegający Prezesowi Zarządu. 

b) Pion Handlowy - podlegający  Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlowych. 

c) Pion Finansowy - podlegający Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych. 

 

Obowiązująca struktura organizacyjna wraz z regulaminem jest adekwatna do skali i 

charakteru prowadzonej działalności oraz podejmowanego ryzyka, tj. zgodnie z zapisami 

Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, z uwzględnieniem zmian 

obowiązujących po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w 

sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki 

wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego. 

Zasoby kadrowe  

1) Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim kontynuuje politykę kadrową 

mającą na celu dostosowanie poziomu i skali zatrudnienia do rzeczywistych potrzeb. 

     Na dzień 31.12.2021 r. w Banku pracowało 145 osób ( 143 etaty ). W porównaniu ze 

stanem na dzień 31.12.2020 r. nastąpił spadek zatrudnienia o 1 osobę.  

2) Potencjał kadrowy mierzony poziomem wykształcenia i doświadczeniem bankowym 

przedstawiał się korzystnie. Na dzień 31.12.2021 r. wykształcenie wyższe posiadało 110 

osób tj. 75,86 % załogi.  

3) Prowadzona polityka kadrowa w Banku nastawiona jest na rozwój kadry poprzez 

podnoszenie kwalifikacji pracowników. Szkolenia obejmowały różnorodne zagadnienia z 

działalności Banku.      

     Pracownicy brali udział w szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Bank 

zrzeszający oraz przez inne wyspecjalizowane firmy. W 2021 r. Bank udostępnił 

pracownikom 161 szkoleń w tym 153 on-line. 

4) Bank otrzymał Pomoc de minimus: 

 w trybie art. 69 b §8 ustawy z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia ( Dz.U.  

z 2018 r., poz.117  ze środków  Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego w wysokości 28 000,00 zł.; 

 w trybie art. 51 §2 ustawy z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia ( Dz.U.z 2014 r., 

poz.864 – dofinansowanie wynagrodzenia ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w 

wysokości 8 390,79 zł. 

 

6. Nowe produkty kredytowe wprowadzone w 2021 r.  

 
„Uchwałą 19/7/2021 z 29.04.2021 wprowadzono kredyt inwestycyjny dla rolników pod nazwą 

„Korzystny”. Przedstawiono na KZR Prot. 4/2021 z 26.04.2021. Warunki kredytowania: 

1. Przeznaczenie kredytu: 

Finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub 

powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta, polegające na: 

 zakupie maszyn, urządzeń przeznaczonych do produkcji rolnej, 
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 zakupie środków transportu. 

2. Okres kredytowania maksymalnie do 8 lat. 

3. Okres karencji w spłacie kredytu nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy. 

4. Wysokość kredytu: 

 minimalna wysokość kredytu 20 000 PLN 

 maksymalna kwota kredytu 1 000 000 PLN 

5. Oprocentowanie kredytu – stałe w stosunku rocznym: 

 oprocentowanie kredytu może być stałe lub zmienne – decyzja w tym zakresie 

podejmowana jest przez Klienta. Wysokość stawek ustalana jest przez Zarząd w 

stosownej uchwale. 

 stałe – 3,20% - może być stosowane w okresie dwóch pierwszych lat licząc od daty 

podpisania umowy o kredyt. Następne okresy ze stałym oprocentowaniem ustalone 

mogą być indywidualnie na podstawie złożonego wniosku przez Kredytobiorcę i po 

podpisaniu aneksu do umowy. 

 zmienne – WIBOR 3M + 2,50% - ustalane wg zmiennej stopy procentowej, 

stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR dla terminu 3 miesięcznego (zmiana 

kwartalna) i marży Banku. 

 oprocentowanie stałe może być stosowane w okresie dwóch pierwszych lat licząc od 

daty podpisania umowy o kredyt. Następne okresy ze stałym oprocentowaniem 

ustalone mogą być indywidualnie na podstawie złożonego wniosku przez 

Kredytobiorcę i po podpisaniu aneksu do umowy. 

 oprocentowanie zmienne ustalane jest wg zmiennej stopy procentowej, stanowiącej 

sumę stopy bazowej WIBOR dla terminu 3 miesięcznego i marży Banku, przy 

następujących założeniach: 

₋ stopą referencyjną jest stawka WIBOR 3M, obliczona jako średnia arytmetyczna 

z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania; 

₋ wysokość marży Banku jest stała w całym okresie kredytowania; 

₋ okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy 

procentowej, odpowiadają kwartałom kalendarzowym; 

₋ pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się 

z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału 

kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu; ostatni okres 

obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym 

dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty 

kredytu, a kończy z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty kredytu 

6. Prowizja od przyznanego kredytu: 

Prowizja naliczana od kwoty przyznanego kredytu – wg umowy (płatna jednorazowo): 

 od kredytów udzielonych na okres do 24 miesięcy – 1,00% 

 od kredytów udzielonych na okres do 96 miesięcy  – 2,00% 

Stawki prowizji obniża się o 0,20% w przypadku zabezpieczenia kredytu gwarancją 

BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FGR (gwarancja AGRO) 

7. Wymagane zabezpieczenie kredytu w formie: 

1) weksel in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową; 

2) w przypadku, gdy Kredytobiorca pozostaje sam w gospodarstwie domowym lub 

sam zaciąga kredyt (tzn. bez współmałżonka), dodatkowym obligatoryjnym 

zabezpieczeniem kredytu jest ubezpieczenie na życie, w którym Kredytobiorca 

jest obejmowany poprzez zawarcie indywidualnej umowy ubezpieczenia z 

uposażeniem Banku do kwoty aktualnego zobowiązania. W uzasadnionych 

przypadkach - za zgodą Zarządu - w Umowie kredytu na podstawie podjętej 

decyzji kredytowej może zostać określona inna suma ubezpieczenia; 

3) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym; 
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4) przewłaszczenie na zabezpieczenie lub zastaw rejestrowy na przedmiocie 

kredytowania, z jednoczesnym dokonaniem na rzecz Banku cesji z polisy 

ubezpieczeniowej. Odstąpienie od ubezpieczenia wymaga zgody Zarządu. 

 

7. Tabela oprocentowania produktów bankowych kredytowych 
 

1) Uchwała 12/3/2021 z 12.03.2021 

W celu uatrakcyjnienia i zróżnicowania oferty kredytowej dla osób fizycznych w 

zakresie kredytów gotówkowych zmieniono stawki oprocentowania od kredytów dla 

posiadaczy rachunków tj.: 

• z okresem spłaty do 6 miesięcy – zlikwidowano przedział 

• z okresem spłaty do 12 miesięcy obniżono oprocentowanie z 7,20% na 4,50% 

• z okresem spłaty do 5 lat obniżono oprocentowanie z 7,20% na 6,00%. 

Z uwagi na ujemną stawkę WIBID wycofano z oferty Lokatę O/N (overnight). 

2) Uchwała 19/5/2021 z 29.04.2021 

W wyniku przeprowadzonego w dn. 09.04.2021 r. przeglądu produktu bankowego – 

kredytu mieszkaniowego wg stanu na dzień 31.03.2021 r. z uwagi na brak dodatkowych 

kosztów związanych z kredytem mieszkaniowym (jedyne koszty wynikają z 

oprocentowania i prowizji) wprowadzono zmianę marży kredytu z podziałem na dwa 

progi według następujących kryteriów: 

 w zależności od kwoty zaangażowanych środków własnych; 

 w zależności od ustanowienia zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia na życie na 

sumę nie mniejszą niż kwota udzielonego kredytu. 

 

Lp. Rodzaj kredytu 

1. Kredyt mieszkaniowy komercyjny  

  do 40% wartości 

zaangażowanych środków 

własnych w kredytowanym 

przedsięwzięciu 

 

 – bez ubezpieczenia na życie WIBOR 3M** + 2,30%  

 – z ubezpieczeniem na życie na 

sumę nie mniejszą niż kwota 

udzielonego kredytu 

WIBOR 3M** + 2,15%  

  powyżej 40% wartości 

zaangażowanych środków 

własnych w kredytowanym 

przedsięwzięciu 

 

 – bez ubezpieczenia na życie WIBOR 3M** + 2,00%  

 – z ubezpieczeniem na życie na 

sumę nie mniejsza niż kwota 

udzielonego kredytu 

WIBOR 3M** + 1,85%  

 

** (zmiana WIBOR 3M kwartalnie, ustalana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania) 

 

 

Dodatkowo w wyniku przeprowadzonego w dn. 09.04.2021 r. przeglądu produktu 

bankowego – kredytu „EKOkredyt” wg stanu na dzień 31.03.2021 r. stwierdzono, iż w 

wyniku trzykrotnego obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w 2020 

roku, zwiększeniu uległa różnica pomiędzy oprocentowaniem stałym a zmiennym, opartym 
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o stawkę WIBOR. W związku z powyższym wprowadzono zmianę – zwiększenie wysokości 

marży od kredytu i jednocześnie obniżono stawki stałego oprocentowania.  

 
Kredyt ”EKOkredyt” 

(udzielany od 10.05.2021r.). 
Oprocentowanie stałe 

Oprocentowanie 

zmienne 

na okres do 36 miesięcy            4,50%   

 na okres do 36 miesięcy dla 

beneficjentów programu priorytetowego 

Czyste Powietrze 

           4,00%   

 na okres powyżej 36 miesięcy do 120 

miesięcy  WIBOR 3M** + 3,50% 

 na okres powyżej 36 miesięcy                        

do 120 miesięcy dla beneficjentów 

programu priorytetowego Czyste 

Powietrze 

 WIBOR 3M** + 3,00% 

 

W związku z wprowadzeniem nowego produktu do oferty Banku (Uchwała 19/7/2021 z dn. 

29.04.2021) w części IV Kredyty – klienci instytucjonalni wprowadzono tabelę nr 2 ze 

stawkami oprocentowania kredytu inwestycyjnego dla rolników pod nazwą „Korzystny”. 
               Oprocentowanie   Oprocentowanie  
                       zmienne           stałe 

11. Kredyt inwestycyjny „Korzystny” na 

zakup maszyn, urządzeń i środków 

transportu  

(w ofercie od 10.05.2021 r.) 

WIBOR 3M* + 

2,50%  
3,20%1) 

* zmiana WIBOR 3M kwartalnie, ustalana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania; 
1) stosowane w okresie dwóch pierwszych lat licząc od daty podpisania umowy. 
 

3) Uchwała 55/4/2021 z 08.11.2021 

Z uwagi na decyzję Rady Polityki Pieniężnej o podniesieniu podstawowych stóp 

procentowych (posiedzenie w dn. 04.11.2021 r.) podjęto decyzję o zmianie 

oprocentowania kart kredytowych z 7,20% na 9,50% 

4) Uchwała 57/2/2021 z 15.12.2021 

W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 06.10.2021 r. o podwyższeniu 

stopy referencyjnej NBP o 0,4 pkt proc., tj. do poziomu 0,50% , która obowiązuje od 

07.10.2021 r. wprowadzono zmianę oprocentowania depozytów w PLN - POL-IKE 

(Indywidualne Konto Emerytalne) o wartość 0,40%. 

5) Uchwała 57/2/2021 z 29.11.2021 

W związku z kolejną podwyżką stóp procentowych z dnia 08 grudnia 2021 dokonano 

zmiany wysokości standardowych stawek oprocentowania wybranych kredytów. 

6) Uchwała 60/4/2021 z 10.12.2021 

W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 3.11.2021 r. o podwyższeniu stopy 

referencyjnej NBP o 0,75 pkt proc., tj. do poziomu 1,25% wprowadzono zmianę 

oprocentowania depozytów w PLN - POL-IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) o 

wartość 0,75%. 

 

 

8. Taryfa opłat i prowizji bankowych kredytowych 
1) Uchwała 12/4/2021 z 12.03.2021  

 określenie wysokości stawek za prowadzenie rachunku powierniczego i rachunku 

powierniczego mieszkaniowego oraz zwiększenie prowizji za udzielenie kredytu 

gotówkowego i dla posiadaczy rachunków 

2) Uchwała 19/6/2021 z 29.04.2021 

 zmiana wynikająca z wprowadzenia do oferty Banu kredytu Korzystnego 
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3) Uchwała 55/2/2021 z 04.11.2021 

 usunięto rodzaj usługi – dodatkowe ubezpieczenie  

 zmieniono stawkę prowizji na 0,5% min. 200 zł (poprzednia stawka 1,5% min. 200 

zł). Dodatkowo przy tego typu usłudze dodano odnośnik, że prowizja nie podlega 

zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z zawarcia umowy kredytu. W 

przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta zostanie zaliczona na poczet prowizji za 

udzielenie kredytu  

 w przypadku usługi BLIK rodzaj usługi wypłata gotówki w bankomatach (w innych 

bankomatach w kraju) zmieniono stawkę prowizji na 0 zł (poprzednia stawka 4 zł)  

 

 

9.  Nowe produkty związane z obsługą rachunków i depozytów   

    wprowadzone w 2021 r.  

 
1. Uchwała nr 2/1/2021 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 18.01.2021 r. – 

Wprowadzenie produktu skarbowego wymiana walutowa – FX SPOT i FX ORDER. 

2.  Obsługa i realizacja Wniosków w ramach Tarcza Finansowej 2.0 PFR -  Aneks do Umowy 

o świadczeniu usług z dnia 14.01.2021 r. PFR. 

3. Uchwała  Nr 36/2/2021 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 23.07. 2021 r. – 

Wprowadzenie usługi BLIK w Aplikacji mobilnej Nasz Bank.  

 

10. Tabela oprocentowania produktów bankowych depozytowych 

 
1. Uchwała Nr 12/3/2021 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 12.03.2021 r.  

 Wycofano z oferty Lokatę O/N (overnight) z uwagi na ujemną stawkę WIBID. 

2.  Uchwała Nr 19/5/2021 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.04.2021 r.  

 Obniżenie oprocentowania depozytów w walutach dla klientów instytucjonalnych. 

 Usunięcie z Tabeli – brak w obsłudze: 

- E-lokaty, 

- Depozytów  w walutach na okres 12 miesięcy, 

- Depozytów w PLN – klienci indywidualni na okres 1 miesiąca.  

3.  Uchwała Nr 55/4/2021 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 04.11.2021 r. 

 Podwyższenie oprocentowania kart kredytowych w związku z podwyżką stóp 

procentowych przez RPP. 

4. Uchwała Nr 57/2/2021  Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 19.11.2021 r. 

 Podwyższenie oprocentowania rachunków POL-IKE w związku z podwyżką stóp 

procentowych przez RPP (I zmiana). 

5. Uchwała Nr 62/1/2021 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 22.12.2021 r. 

 Podwyższenie oprocentowania rachunków POL-IKE w związku z podwyżką stóp 

procentowych przez RPP (II zmiana). 

 Podwyższenie oprocentowania kart kredytowych w związku z podwyżką stóp 

procentowych przez RPP. 
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11. Tabela opłat i prowizji bankowych depozytowych 
 

1. Uchwała Nr 12/4/2021 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 12.03.2021 r. 

 Wprowadzenie opłaty za otwarcie Rachunku Powierniczego Mieszkaniowego. 

    Wprowadzenie opłaty za otwarcie Rachunku Powierniczego (innego)  

 

2. Uchwała Nr 55/2/2021 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 04.11.2021 r. 

 W dziale Rachunki usunięto usługę ubezpieczenie Assistance. 

 W dziale inne usługi zmieniono stawkę prowizji od wypłaty gotówki za pomocą usługi 

BLIK. 

 

Ceny usług naszego Banku były systematycznie oceniane, porównywane i dostosowywane do 

warunków rynkowych oraz cen oferowanych przez konkurencję. 

 

II. Uwarunkowania makroekonomiczne 

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny,  PKB zwiększył się  

w 2021 roku  w ujęciu realnym o 5,7%, po spadku o 2,5 %. w 2020 r. (w cenach stałych roku 

poprzedniego)" - W 2021 r. popyt krajowy zwiększył się realnie o 8,2% w 

porównaniu z 2020 r., w którym zanotowano spadek o 3,4%. Spożycie ogółem 

w 2021 r. wzrosło realnie o 4,8%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 

6,2% (W 2020 r. popyt krajowy zmniejszył się realnie o 3,7%).   

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2021 r. w porównaniu z analogicznym 
miesiącem ub. roku wzrosły o 8,6% (przy wzroście cen towarów – o 9,0% i usług – o 7,6%. 

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2021 r. w stosunku do roku poprzedniego 
wyniósł 5,1%. 

Rada Polityki Pieniężnej dokonała trzykrotnej podwyżki stóp procentowych – stopa 
referencyjna osiągnęła poziom 1,75%. 

Średnio w 2021 roku złotówka umocniła się w stosunku do waluty EUR , a osłabiła  

do waluty USD. 

 

Tabela nr 2- Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2020 - 2021 

Wyszczególnienie 2020 2021 

PKB (r/r) -2,5%  5,7%  

Inflacja CPI (średnioroczna) 3,4% 5,1% 

Stopa bezrobocia (na koniec okresu) 6,3% 5,4% 

Stopy procentowe 

Stawka referencyjna NBP (na koniec okresu) 0,10% 1,75% 

WIBOR 1M (średnia w okresie) 0,20% 1,98% 

Waluty 

EUR/PLN (średnia w okresie) 4,6148 zł 4,5994 zł 

USD/PLN (średnia w okresie) 3,7584 zł 4,0600 zł 
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III.  Członkostwo, stan organizacyjny i zatrudnienie 

 

                     Tabela nr 3- Stan członkostwa na dzień 31.12.2021 r.   

Wyszczególnienie Dane 

Stan na 31.12.2020 r.  6.009 

przybyło         3 

ubyło      56 

Stan na 31.12.2021 r.  5.956 

 

Rezygnację z członkostwa składały: osoby starsze; osoby które, nie posiadają już rachunków 

w naszym Banku, część wyksięgowań dokonano w związku ze śmiercią członków Banku.  

Fundusz udziałowy na dzień 31.12.2021 roku wynosił 882 tys. zł i był wyższy od stanu na 

koniec ubiegłego roku o 25 tys. zł. 

W 2021 roku Zarząd przeprowadził Zebrania grup członkowskich w Zebraniach tych 

uczestniczyło 87 osoby, w tym 85 członków banku. 

 

1. Pod adresem Zarządu na Zebraniach grup członkowskich, sformułowano następujące   

    wnioski: 

 wymiana mebli biurowych, wystroju sali operacyjnej i wymiana mebli w pokoju 

Dyrektora O/ Miedzna; 

 przyspieszenie podejmowania decyzji kredytowych aby sprostać konkurencji oraz 

bardziej elastyczne ustalanie warunków kredytowania – oprocentowania i prowizji  

O/ Bielany; 

 uruchomienie procedury regulacji dojazdu do siedziby O/Suchożebry przez działkę 

gruntową 231/7 należącą do nowego właściciela; 

 nagrodzić pracowników za pracę w okresie COVID-19 – O/Repki, O/ Jabłonna; 

 wydłużenie okresu kredytowania rolników w rachunku bieżącym do 2 lat – O/Repki. 

 

 

 

IV.  Stan funduszy własnych 
 

Fundusze banku na dzień 31.12.2021 r. osiągnęły poziom 92 428 tys. zł., co stanowiło 

104,16% poziomu funduszy z roku poprzedniego. Stan funduszy własnych w stosunku do 

analogicznego okresu ubiegłego roku zwiększył się o 3 693 tys. zł. 

 

Wysokość funduszy własnych na dzień 31.12.2021 r. przekraczała wartość 5 mln euro  

i zgodnie z art. 32 Prawa Bankowego oraz art. 5 ust. 16 Ustawy o funkcjonowaniu banków 

spółdzielczych ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających,  bank mógłby prowadzić 

działalność, bez konieczności zrzeszania się. 
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     Tabela nr 4- Stan funduszy Banku na dzień 31.12.2021 r.                                 [dane w tys. zł] 

 Wyszczególnienie 
Dane na 

31.12.2020 

Dane na 

31.12.2021 
Dynamika Różnica 

I Fundusze podstawowe  (Kapitał Tier1) 85 165 88 858 104,34% 3 693 

1  Kapitał podstawowy CET1  85 165 88 858 104,34% 3 693 

 
a. Fundusz udziałowy 

797 789 98,93% -9 

 
b. Fundusz rezerwowy 

80 008 83 865 104,82% 3 857 

 
c. Fundusz ogólnego ryzyka 

3 660 3 660 100,00% 0 

 
d. Wartości niematerialne i prawne (-) 

-157 -114 72,50% 43 

 
e. Korekty z tytułu ostrożnej wyceny (-) 

-10 -9 97,48% 0 

 
f. Skumulowane i inne całkowite dochody  

865 667 77,08% -198 

2 Dodatkowy kapitał podstawowy (ATI)   0 0 

II Kapitał Tier 2 3 570 3 570 100% 0 

1 Kwota rezerwy na ryzyko ogólne  3 570 3 570 100% 0 

 Fundusze własne  ogółem  88 735 92 428 104,16% 3 693 

Fundusze podstawowe na dzień analizy wyniosły 88 858 tys. zł. Ich wzrost w ciągu roku 

wyniósł 4,34 %, czyli 3 693 tys. zł, na skutek podziału wyniku finansowego za 2020 rok.  

Stan funduszy uzupełniających pozostał na niezmienionym poziomie.  

V. Charakterystyka działalności Banku  

1) Bank stosuje zasady rachunkowości opisane w Polityce rachunkowości Powiatowego 

Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim, wprowadzone uchwałą Zarządu  

Nr 53/12/2017 z dnia 15.12.2017 r., uchwałą Rady Nadzorczej Nr 6/3/2017 z dnia 

15.12.2017 r. 

2) Suma bilansowa na dzień 31.12.2021 roku wynosiła 1 1857 691 759,08 zł i była wyższa                    

w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 98 348 472,77 zł tj. o 9,04%. 

3) Bank osiągnął wynik finansowy netto w wysokości 4 896 221,60  zł, który był wyższy od 

wyniku za 2020 rok o 1 039 710,20 zł tj. o 26,95%.  

 

1. Działalność finansowa Banku 

     W strukturze aktywów Banku na dzień 31.12.2021 r. najistotniejszą pozycję stanowiły 

należności od sektora niefinansowego, których udział w aktywach ogółem wyniósł 58,70%. 

Kolejnymi pozycjami pod względem udziału w strukturze aktywów były Dłużne papiery 

wartościowe 18,82%, których udział w strukturze aktywów wzrósł o 7,71 p.p.. Należności od 

sektora finansowego stanowiły 18,03%. Pozostałe pozycje to: należności od sektora 

budżetowego stanowiące 1,36%, operacje z bankiem centralnym 1,12%  ,pozostałe papiery 

wartościowe i inne aktywa finansowe 0,89%, udziały lub akcje w innych jednostkach 0,67%, 

rzeczowe aktywa trwałe 0,48%, rozliczenia między okresowe 0,16%,  inne aktywa stanowiące  

0,07%, oraz wartości niematerialne i prawne 0,01%. 
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Tabela nr 5- Pozycje aktywów na dzień 31.12.2021 r.   

Wyszczególnienie Wartość
Udział w 

strukturze
Wartość

Udział w 

strukturze

Kasa i operacje z Bankiem Centralnym 14 400 724,30 1,21% 12 124 579,89 1,12%

Należności od sektora finansowego 147 560 048,55 12,45% 196 053 831,62 18,03%

Należności od sektora niefinansowego 695 973 697,52 58,70% 634 719 630,65 58,37%

Należności od sektora budżetowego 13 566 519,39 1,14% 14 825 638,70 1,36%

Dłużne papiery wartościowe 289 386 231,00 24,41% 204 634 962,29 18,82%

Udziały lub akcje w innych jednostkach 7 309 112,35 0,62% 7 309 112,35 0,67%

Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa 

finansowe 9 457 140,44 0,80% 9 701 997,13 0,89%

Wartości niematerialne i prawne 113 760,61 0,01% 156 921,95 0,01%

Rzeczowe aktywa trwałe 4 958 800,37 0,42% 5 260 420,69 0,48%

Inne aktywa 1 127 035,26 0,10% 803 825,91 0,07%

Rozliczenia międzyokresowe 1 837 840,70 0,16% 1 751 516,54 0,16%

Należne wpłaty na kapitał  (fundusz) 

podstawowy 848,59 0,00% 848,59 0,00%

AKTYWA RAZEM 1 185 691 759,08 100,00% 1 087 343 286,31 100,00%

31.12.2021 31.12.2020

 
 

 

Wykres nr 1- Struktura wybranych pozycji aktywów według stanu na 31.12.2021 r. 
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Należności od sektora finansowego
Należności od sektora niefinansowego
Należności od sektora budżetowego
Dłużne papiery wartościowe
Udziały lub akcje w innych jednostkach
Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe
Wartości niematerialne i prawne
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W strukturze pasywów na dzień 31.12.2021 r. najistotniejszą pozycję stanowiły zobowiązania 

wobec sektora niefinansowego, których udział wynosił 84,53% pasywów ogółem. Następną 

pozycją były kapitały stanowiące 7,51% oraz zobowiązania wobec sektora budżetowego 

wynoszące 6,61%, które znacznie wzrosły w porównaniu do analogiczne okresu roku 

ubiegłego. Pozostałe pozycje pasywów nie przekraczają 1% pasywów ogółem 

(wyszczególnienie w tabeli). Wynik finansowy netto roku bieżącego stanowił 0,41% 

pasywów i był o 26,95% wyższy niż w 2020 roku. 

 

Tabela nr 6- Pozycje pasywów na dzień 31.12.2021r. 

Wyszczególnienie Wartość
Udział w 

strukturze
Wartość

Udział w 

strukturze

Zobowiązania wobec sektora finansowego 2 000 663,71 0,17% 2 001 107,96 0,18%

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 1 002 240 966,83 84,53% 932 457 550,14 85,76%

Zobowiązania wobec sektora budżetowego 78 318 881,62 6,61% 55 493 256,97 5,10%

Fundusze specjalne i inne zobowiązania 2 363 683,32 0,20% 1 570 802,32 0,14%

Koszty i przychody rozliczane w czasie 769 361,36 0,06% 630 536,42 0,06%

Rezerwy 6 095 263,74 0,51% 5 976 611,91 0,55%

Kapitał 89 006 716,90 7,51% 85 356 909,19 7,85%

Zysk (strata) netto 4 896 221,60 0,41% 3 856 511,40 0,35%

PASYWA RAZEM 1 185 691 759,08 100,00% 1 087 343 286,31 100,00%

31.12.2021 31.12.2020

 

 

Wykres nr 2- Struktura wybranych pozycji pasywów według stanu na dzień 31.12.2021.  
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Sprawozdanie z działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim  

za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

19 

Główne pozycje bilansu Banku prezentuje poniższa tabela, która przedstawia dynamikę zmian 

w porównaniu do roku 2020. 

 

Tabela nr 7- Główne pozycje bilansu Banku według stanu na 31.12.2021r. 

Wyszczególnienie
Stan na 

31.12.2021

Stan na 

31.12.2020
Zmiana 

Dynamika 

2021/2020

Aktywa razem w tym: 1 185 691 759,08 1 087 343 286,31 98 348 472,77 109,04%

Kasa, operacje z bankiem centralnym 14 400 724,30 12 124 579,89 2 276 144,41 118,77%

Należności od sektora finansowego 147 560 048,55 196 053 831,62 -48 493 783,07 75,27%

Należności od sektora niefinansowego 695 973 697,52 634 604 161,94 61 369 535,58 109,67%

Należności od sektora inst. rząd. i samorząd. 13 566 519,39 14 825 638,70 -1 259 119,31 91,51%

Papiery wartościowe 298 843 371,44 214 336 959,42 84 506 412,02 139,43%

Aktywa trwałe (w tym Akcje BPS) 12 381 673,33 12 726 454,99 -344 781,66 97,29%

Inne aktywa 2 965 724,55 2 671 659,75 294 064,80 111,01%

Pasywa razem w tym: 1 185 691 759,08 1 087 343 286,31 98 348 472,77 109,04%

Zobow. wobec s. finansowego 2 000 663,71 2 001 107,96 -444,25 99,98%

Zobow. wobec s. niefinansowego 1 002 240 966,83 932 457 550,14 69 783 416,69 107,48%

Zobow. wobec s. inst. rząd. i samorząd. 78 318 881,62 55 493 256,97 22 825 624,65 141,13%

Inne pasywa 3 881 705,96 2 852 502,79 1 029 203,17 136,08%

Rezerwy celowe na zob. pozabilansowe 34 322,46 16 516,86 17 805,60 207,80%

Rezerwa na ryzyko ogólne 3 570 000,00 3 570 000,00 0,00 100,00%

Kapitały (fundusze) i zobow. podporz. 89 006 716,90 85 356 909,19 3 649 807,71 104,28%

Wynik (zysk/strata) w trakcie zatwierdzania 0,00 0,00 0,00 ---

Wynik (zysk/strata) roku bieżącego 6 638 501,60 5 595 442,40 1 043 059,20 118,64%

 

Tabela nr 8 - Podstawowe pozycje charakteryzujące rozmiary działalności Banku w tys. zł  

na przestrzeni 3 lat. 

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2021 Stan na 31.12.2020 Stan na 31.12.2019

Suma bilansowa 1 185 691 759,08 1 087 343 286,31 972 088 051,40

Kapitały (fundusze) własne 92 427 699,15 88 734 585,24 84 578 066,05

Zobowiązania wobec sektora finansowego, 

niefinansowego i budżetowego 1 082 560 512,16 989 951 915,07 877 770 888,96

- w tym zobowiązania bieżące 803 641 901,43 666 832 393,02 527 936 610,43

- w tym zobowiązania terminowe 278 918 610,73 323 119 522,05 349 834 278,53

Należności od sektora niefinansowego i 

budżetowego 709 540 216,91 649 545 269,35 671 997 184,63

Wynik z tytułu odsetek 21 219 417,16 20 469 754,07 23 217 925,17

Wynik z tytułu prowizji 5 222 024,86 4 903 160,38 4 703 966,65

Wynik na działalności bankowej 26 761 941,43 25 604 925,51 28 175 411,57

Koszty działania banku 17 091 310,42 16 886 000,19 16 035 152,37

Różnica wartości rezerw i aktualizacji 2 595 746,56 3 314 567,64 5 613 632,07

Zysk brutto 6 638 501,60 5 595 442,40 6 290 298,81

Zysk netto 4 896 221,60 3 856 511,39 4 082 017,81
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2. Kredyty 

Tabela nr 9 – Struktura ekspozycji kredytowych według wartości nominalnej  

                       na dzień 31.12.2021 r.  

stan struktura stan struktura

Kredyty dla przedsiębiorstw, 

spółek prywatnych i spółdzielni 120 271 650,91 16,38% 100 500 101,71 14,96% 119,67% 19 771 549,20

- kredyty w rachunku bieżącym 31 206 176,29 4,25% 19 272 757,61 2,87% 161,92% 11 933 418,68

- inwestycyjne 36 228 684,53 4,93% 29 383 099,76 4,37% 123,30% 6 845 584,77

- na nieruchomości 40 111 106,10 5,46% 42 205 675,88 6,28% 95,04% -2 094 569,78

- pozostałe 12 725 683,99 1,73% 9 638 568,46 1,43% 132,03% 3 087 115,53

- skupione wierzytelności 0,00 0,00% 0,00 0,00% --- 0,00

Kredyty dla przedsiębiorców 

indywidualnych 95 615 284,72 13,02% 87 602 523,80 13,04% 109,15% 8 012 760,92

- kredyty w rachunku bieżącym 12 855 977,93 1,75% 11 985 569,87 1,78% 107,26% 870 408,06

- inwestycyjne 22 266 517,51 3,03% 25 135 955,09 3,74% 88,58% -2 869 437,58

- na nieruchomości 17 630 202,97 2,40% 21 425 892,97 3,19% 82,28% -3 795 690,00

- pozostałe 42 862 586,31 5,84% 29 055 105,87 4,33% 147,52% 13 807 480,44

- skupione wierzytelności 0,00 0,00% 0,00 0,00% --- 0,00

- zrealizowane gwarancje 0,00 0,00% 0,00 0,00% --- 0,00

Kredyty dla osób prywatnych 197 861 600,01 26,94% 158 682 777,24 23,62% 124,69% 39 178 822,77

- kredyty w ROR 248 927,06 0,03% 274 654,25 0,04% 90,63% -25 727,19

- mieszkaniowe 183 860 016,06 25,03% 143 507 882,43 21,36% 128,12% 40 352 133,63

- konsumpcyjne 13 752 656,89 1,87% 14 900 240,56 2,22% 92,30% -1 147 583,67

Kredyty dla rolników 307 012 801,78 41,80% 309 957 894,34 46,14% 99,05% -2 945 092,56

- kredyty w rachunku bieżącym 16 818 753,91 2,29% 14 880 274,76 2,22% 113,03% 1 938 479,15

- inwestycyjne 169 729 402,63 23,11% 164 424 939,13 24,48% 103,23% 5 304 463,50

- na nieruchomości 101 627 831,42 13,84% 112 352 309,20 16,73% 90,45% -10 724 477,78

- pozostałe 18 836 813,82 2,56% 18 300 371,25 2,72% 102,93% 536 442,57

Kredyty dla instytucji 

niekomercyjnych 24 081,01 0,00% 16 681,27 0,00% 144,36% 7 399,74

- kredyty w rachunku bieżącym 81,01 0,00% 16,27 0,00% 497,91% 64,74

- inwestycyjne 24 000,00 0,00% 16 665,00 0,00% 144,01% 7 335,00

- pozostałe 0,00 0,00% 0,00 0,00% --- 0,00

Kredyty dla sektora instytucji 

rządowych i samorządowych 13 645 324,24 1,86% 14 963 264,01 2,23% 91,19% -1 317 939,77

Razem kredyty 734 430 742,67 100,00% 671 723 242,37 100,00% 109,34% 62 707 500,30

31.12.2021 31.12.2020
Wyszczególnienie

Dynamika 

2021/2020

Różnica 

2021/2020

 

 

Wartość nominalna ekspozycji kredytowych na dzień 31.12.2021 r. wyniosła734 430 742,67 

zł i była wyższa  o  62 707 500,30 zł od analogicznego okresu roku ubiegłego, co stanowi 

wzrost o 9,34%. Największy udział w portfelu kredytowym mają rolnicy indywidualni z 

udziałem 41,80% utrzymując obligo na nieco niższym poziomie jak w roku ubiegłym tj. o 

2 945 092,56 zł. Kolejna grupa klientów to osoby prywatne udział w strukturze 26,94% 

dynamika wzrostu o 24,69% tj.  o 39 178 822,77 zł., następnie przedsiębiorstwa spółki 

prywatne i spółdzielnie z udziałem 16,38% , wzrost  obliga o 19 771 549,20 zł.  

Przedsiębiorcy indywidualni z udziałem 13,02%, wzrost obliga o 8 012 760,92 zł oraz  

jednostki samorządu terytorialnego z udziałem 1,86%, spadek obliga o 1 317 939,77 zł. 
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Tabela nr 10 – Udział produktów w portfelu kredytowym według stanu 

                       na dzień 31.12.2021 r. 

RAZEM   

wartość nominalna kredytów

Kredyty inwestycyjne    241 893 928,91 32,94% 233 923 920,98 34,82% 103,41%

Kredyty na nieruchomości komercyjne  159 369 140,49 21,70% 175 983 878,05 26,20% 90,56%

Kredyty w rachunku bieżącym   60 880 989,14 8,29% 46 138 624,52 6,87% 131,95%

Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe 183 860 016,06 25,03% 143 507 882,43 21,36% 128,12%

Kredyty obrotowe    74 425 084,12 10,13% 56 994 045,58 8,48% 130,58%

Kredyty na cele konsumpcyjne   13 752 656,89 1,87% 14 900 240,56 2,22% 92,30%

Kredyty w ROR     248 927,06 0,03% 274 650,25 0,04% 90,63%

Inne kredyty 0,00 0,00% 0,00 0,00% ---

Skupione wierzytelności 0,00 0,00% 0,00 0,00% ---

Obligo kredytowe 734 430 742,67 100,00% 671 723 242,37 100,00% 109,34%

Dynamika 

2021/2020

31.12.2021 31.12.2020

StrukturaSaldoStrukturaSaldo

 

Największym zainteresowaniem cieszą się kredyty inwestycyjne 32,94%, kolejne to 

kredyty na nieruchomości mieszkaniowe 25,03% oraz na nieruchomości komercyjne 21,70%,  

nadal popularne są kredyty obrotowe 10,13% i kredyty w rachunku bieżącym 8,29%. W roku 

2021 obserwuje się  stabilny rozwój działalności kredytowej występują niewielkie zmiany w 

strukturze, natomiast wzrost dynamiki występuje na kredytach w r-ku bieżącym, kredytach 

obrotowych oraz na kredytach na nieruchomości mieszkaniowe. Udział kredytów w sumie 

bilansowej wynosi 61,94%  i jest porównywalny do 2020 r. - 61,78%.  

Tabela nr 11 – Jakość aktywów z podziałem na rodzaj klienta (według wartości nominalnej) 

na dzień 31.12.2021 r.  

przedsiębiorst

wa, spółki 

prywatne i 

spółdzielnie

przedsiębiorcy 

indywidualni

normalne 277 294 766,47 95 282 973,84 78 392 597,95 195 878 022,88 13 007 824,24 24 081,01 659 880 266,39

pod obserwacją 20 243 246,00 0,00 302 946,00 873 397,58 0,00 0,00 21 419 589,58

poniżej standardu 1 230 066,85 10 781 586,78 6 930 665,73 31 284,00 637 500,00 0,00 19 611 103,36

wątpliwe 2 816 560,00 2 163 107,59 1 876 454,17 108 267,18 0,00 0,00 6 964 388,94

stracone 5 428 162,46 12 043 982,70 8 112 620,87 970 628,37 0,00 0,00 26 555 394,40

SUMA 307 012 801,78 120 271 650,91 95 615 284,72 197 861 600,01 13 645 324,24 24 081,01 734 430 742,67

- w tym zagrożone 9 474 789,31 24 988 677,07 16 919 740,77 1 110 179,55 637 500,00 0,00 53 130 886,70

wskaźnik jakości 3,09% 20,78% 17,70% 0,56% 4,67% 0,00% 7,23%

O gółem

Stan na 31.12.2021

Kwota ekspozycji kredytowych 

na działalność gospodarczą wg 

umowy
Kategoria ryzyka            

(N, PO ,PS, W, S)

Kwota 

ekspozycji 

kredytowych 

dla rolnictwa 

wg umowy

Kwota 

ekspozycji 

kredytowych 

dla osób 

prywatnych wg 

umowy

Kwota 

ekspozycji 

kredytowych 

dla instytucji 

samorządowych 

wg umowy

O rganizacje 

i  wspólnoty

 

 

Wskaźnik jakości kredytów na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 7,23% i był wyższy o 1,65p.p 

w porównaniu do grudnia 2020 roku. Wzrost  salda kredytów zagrożonych wynika : 
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 z rozpoczęcia przez Dłużników procesu restrukturyzacji prowadzonego na podstawie 

ustawy Prawo restrukturyzacyjne w trybie art. 15 ustawy z dnia 19.06.2020 r. o 

dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom 

dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie 

układu w związku z wystąpieniem COVID-19; 

 utraty bieżącej płynności i restrukturyzację części zadłużenia; 

 nieterminowych spłat rat i odsetek; 

 pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej; 

 z opóźnienia w spłacie odsetek od kredytu mieszkaniowego.  

Koncentracja branżowa klientów kredytowych Banku, zaprezentowana jest w Tabeli  

nr 12 .Wartości prezentowane odpowiadają sumie kapitału i niewykorzystanego limitu 

poszczególnych ekspozycji.  

Najwyższy udział w zaangażowaniu bilansowym i pozabilansowym w zakresie 

koncentracji branżowej klientów kredytowych Banku, pomijając osoby fizyczne, stanowi 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo - 40,94%, rok 2020 -41,86%, a następnie 

handel hurtowy i detaliczny- 13,08%, rok 2020- 13,12%.       

Tabela nr 12 – Koncentracja branżowa – ekspozycje kredytowe 
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Wyszczególnienie

Zaangażowanie 

bilansowe i 

pozabilansowe 

na 31.12.2021

Udział w 

zaangażowaniu 

bilansowym  i 

pozabilansie  

na 31.12.2021

Zaangażowanie 

bilansowe i 

pozabilansowe 

na 31.12.2020

Udział w 

zaangażowaniu 

bilansowym  i 

pozabilansie  

na 31.12.2020 

Dynamika 

2021/2020

Różnica 

2021/2020

ADMINISTRACJA 

PUBLICZNA 13 661 550,80 1,73% 14 099 589,58 2,00% 96,89% -438 038,78

BUDOWNICTWO 41 324 770,14 5,24% 19 315 072,53 2,74% 213,95% 22 009 697,61

DOSTAWA WODY 230 724,50 0,03% 130 000,00 0,02% 177,48% 100 724,50

DZIAŁALNOŚĆ  FINANSOWA 

I UBEZPIECZENIO-WA 491 178,88 0,06% 106 907,46 0,02% 459,44% 384 271,42

DZIAŁALNOŚĆ  NAUKOWA I 

TECHNICZNA 5 969 546,07 0,76% 4 021 991,17 0,57% 148,42% 1 947 554,90

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE 

USŁUG ADMINISTROWANIA I 

DZIAŁALNOŚĆ 

WSPIERAJĄCA 33 825 354,17 4,29% 22 737 136,94 3,22% 148,77% 11 088 217,23

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z 

KULTURĄ, ROZRYWKĄ I 

REKREACJĄ 3 344 577,89 0,42% 3 476 154,10 0,49% 96,21% -131 576,21

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z 

OBSŁUGĄ RYNKU 

NIERUCHOMOŚCI 6 501 629,36 0,82% 13 592 622,35 1,93% 47,83% -7 090 992,99

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z 

ZAKWATEROWANIEM I 

USŁUGAMI GASTRONOMICZ-

NYMI 1 832 442,93 0,23% 1 658 669,15 0,23% 110,48% 173 773,78

EDUKACJA 2 557 209,03 0,32% 16 470 360,02 2,33% 15,53% -13 913 150,99

GÓRNICTWO I 

WYDOBYWANIE 3 864 687,70 0,49% 3 849 920,61 0,55% 100,38% 14 767,09

HANDEL HURTOWY I 

DETALICZNY; NAPRAWA 

POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH, 

WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 103 175 834,86 13,08% 92 636 904,68 13,12% 111,38% 10 538 930,18

INFORMACJA I 

KOMUNIKACJA 1 661 339,20 0,21% 1 639 070,78 0,23% 101,36% 22 268,42

OPIEKA ZDROWOTNA I 

POMOC SPOŁECZNA 4 288 901,48 0,54% 4 069 112,63 0,58% 105,40% 219 788,85

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

USŁUGOWA 1 782 959,55 0,23% 1 543 424,73 0,22% 115,52% 239 534,82

PRZETWÓRSTWO 

PRZEMYSŁOWE 33 242 397,76 4,21% 24 766 099,26 3,51% 134,23% 8 476 298,50

ROLNICTWO, LEŚNICTWO, 

ŁOWIECTWO I RYBACTWO 322 990 153,79 40,94% 295 490 548,23 41,86% 109,31% 27 499 605,56

TRANSPORT I GOSPODARKA 

MAGAZYNOWA 28 508 725,63 3,61% 23 712 097,93 3,36% 120,23% 4 796 627,70

POZOSTAŁE BRANŻE: 0,00 0,00% 197 920,42 0,03% 0,00% -197 920,42

OSOBY FIZYCZNE* 179 614 570,56 22,77% 162 330 160,57 23,00% 110,65% 17 284 409,99

RAZEM: 788 868 554,30 100,00% 705 843 763,14 100,00% 111,76% 83 024 791,16  

3. Depozyty 

Bank posiada zobowiązania z tytułu depozytów złożonych w Banku przez klientów 

sektora niefinansowego i budżetowego. Wartość depozytów wzrosła w 2021 roku  

o 92 075 410,28 zł, czyli o 9,33%. Największa dynamika w 2021 roku - 64,90%,wystąpiła w 

przypadku sektora budżetowy, wzrost o ponad 36 mln zł, zobowiązania wobec rolników 

indywidualnych wzrosły o 28 231 829,12 zł tj. 21,92%.  Zobowiązania wobec osób 

prywatnych wzrosły o 17 278 162,38 zł tj. 2,57%, a  zobowiązania wobec przedsiębiorstw, 

spółek i spółdzielni odnotowały wzrost o ponad 15 mln zł tj. 23,99%  Następna grupa 

klientów to sektor przedsiębiorstw indywidualnych, gdzie odnotowano spadek o 5 820 835,07  

zł – o 11,90%. 

 

Tabela nr 13 – Struktura depozytów w podziale na rodzaj klienta 
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stan struktura stan struktura

Zob. wobec osób pryw. 690 337 392,78 63,96% 673 059 230,40 68,17% 102,57% 17 278 162,38

Zob. wobec roln. indyw. 157 046 155,00 14,55% 128 814 325,88 13,05% 121,92% 28 231 829,12

Zob. wobec sek. budż. 91 507 719,70 8,48% 55 493 219,22 5,62% 164,90% 36 014 500,48

Zob. wobec przeds, spółek i 

spółdz. 78 318 700,24 7,26% 63 164 812,63 6,40% 123,99% 15 153 887,61

Zob. wobec przeds. indyw. 43 078 696,09 3,99% 48 899 531,16 4,95% 88,10% -5 820 835,07

Zob. wobec inst. niekom. 17 059 383,72 1,58% 15 841 073,71 1,60% 107,69% 1 218 310,01

Zob. wobec sek. finans. 2 000 088,37 0,19% 2 000 532,62 0,20% 99,98% -444,25

Razem depozyty: 1 079 348 135,90 100,00% 987 272 725,62 100,00% 109,33% 92 075 410,28

31.12.2021 31.12.2020
Wyszczególnienie

Dynamika 

2021/2020

Różnica 

2021/2020

 

Tabela nr 14 – Struktura czasowa depozytów  

stan struktura stan struktura

Środki bieżące a'vista 800 903 566,42 74,20% 665 423 837,02 67,40% 120,36% 135 479 729,40

- w tym środki na rach. f. socjaln. 88,37 0,00% 532,62 0,00% 16,59% -444,25

Depozyty terminowe, w tym: 278 444 569,48 25,80% 321 848 888,60 32,60% 86,51% -43 404 319,12

do 1 miesiąca 2 937 851,83 0,27% 18 663 427,77 1,89% 15,74% -15 725 575,94

- w tym przyjęte od banków spół. 0,00 0,00% 0,00 0,00% --- 0,00

od 1 do 3 miesięcy 2 090 154,67 0,19% 2 792 071,94 0,28% 74,86% -701 917,27

- w tym przyjęte od banków spół. 0,00 0,00% 0,00 0,00% --- 0,00

od 3 do 6 mieisęcy 15 417 089,64 1,43% 17 879 312,66 1,81% 86,23% -2 462 223,02

- w tym przyjęte od banków spół. 2 000 000,00 0,19% 2 000 000,00 0,20% 100,00% 0,00

od 6 do 12 miesięcy 245 307 925,63 22,73% 270 929 663,48 27,44% 90,54% -25 621 737,85

- w tym przyjęte od banków spół. 0,00 0,00% 0,00 0,00% --- 0,00

od 1 do 2 lat 477 207,21 0,04% 478 920,89 0,05% 99,64% -1 713,68

- w tym przyjęte od banków spół. 0,00 0,00% 0,00 0,00% --- 0,00

powyżej 2 lat 12 214 340,50 1,13% 11 105 491,86 1,12% 109,98% 1 108 848,64

Razem depozyty: 1 079 348 135,90 100,00% 987 272 725,62 100,00% 109,33% 92 075 410,28

31.12.2021 31.12.2020
Wyszczególnienie

Dynamika 

2021/2020

Różnica 

2021/2020

 

W strukturze depozytów przeważają rachunki bieżące, których dynamika rok do roku 

wynosi 20,36%, natomiast na depozytach terminowych spadek o 13,49%. Dynamika zmian  

jest następstwem obniżkami stóp procentowych w 2020 roku. Struktura depozytów, która na 

koniec roku 2020 kształtowała się następująco: środki bieżące 67,40%; depozyty terminowe 

32,60%, w 2021 roku uległa zmianie w kierunku depozytów bieżących 74,20% kosztem 

depozytów terminowych 25,80%. Jest to wynik niskiego oprocentowania depozytów.  

4. Rachunek zysków i strat 

1. W 2021 roku Bank wypracował zysk brutto w wysokości 6 638 501,60 zł, tj. o 

1 043 059,20 zł wyższy niż w 2020 roku.  

2. Wynik netto (po uwzględnieniu zobowiązań podatkowych) wyniósł 4 896 221,60 zł i 

był o  1 039 710,20 zł wyższy niż osiągnięty w 2020 roku.   

3. Wynik na działalności bankowej w 2021 roku wyniósł 26 761 941,43 zł i był wyższy o 

1 157 015,92 zł w stosunku do roku 2020 r., co daje wzrost  o 4,51%.  
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4. Wynik z tytułu odsetek jest wyższy o 749 663,09 zł w 2021 roku aniżeli w 

analogicznym okresie  roku ubiegłego. 

5. Wynik z tytułu prowizji jest wyższy o 318 864,48 zł.   

6. Koszty działania Banku łącznie z amortyzacją wyniosły 17 582 282,49 zł, nastapił  

wzrost o 188 986,46 zł w porównaniu do roku 2020. 

7. Wyższy zysk jest spowodowany głównie spadkiem kosztów odsetkowych o 

4 437 517,72 zł i wzrostem przychodów odsetkowych o 3 687 854,63 zł (Wynikiem z 

tytułu odsetek). 

 

Tabela nr 15- Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat według stanu na 31.12.2021 r. 

  
Dane na 

31.12.2020 

Udział w 

wyniku 

działalności 

bankowej 

Dane na 

31.12.2021 

Udział w 

wyniku 

działalności 

bankowej 

Dynamika Różnica 

Przychody z tytułu 

odsetek 
27 182 

- 
23 494 - 86,43% -3 688 

Koszty odsetek 6 713 - 2 275 - 33,89% -4 438 

Wynik z tytułu 

odsetek 
20 470 79,94% 21 219 79,29% 103,66% 750 

Przychody z tytułu 

prowizji 
5 447 - 5 827 - 106,97% 380 

Koszty z tytułu prowizji 544 - 605 - 111,17% 61 

Wynik z tytułu 

prowizji 
4 903 19,15% 5 222 19,51% 106,50% 319 

Przychody z udziałów 

lub akcji 
- - - -  - - 

Wynik na operacjach 

finansowych 
- - - - - - 

Wynik z pozycji 

wymiany 
232 0,91% 320 1,20% 138,14% 88 

Wynik działalności 

bankowej 
25 605 100,00% 26 762 100,00% 104,51% 1 157 

Pozostałe przychody 

operacyjne 
913 - 102 - 11,20% -810 

Pozostałe koszty 

operacyjne 
214 - 48 - 22,25% -167 

Koszty działania Banku 16 886 - 17 091 - 101,22% 205 

Wynagrodzenia 10 219 - 10 891 - 106,58% 673 

Ubezpieczenia i inne 2 011 - 2 200 - 109,40% 189 

Pozostałe koszty 4 656 - 4 000 - 85,90% -656 

Amortyzacja 507 - 491 - 96,78% -16 

Odpisy na rezerwy 10 143 - 6 753 - 66,58% -3 390 

Rozwiązanie rezerw 6 829 - 4 158 - 60,88% -2 671 

Różnica rezerw z tytułu 

utraty wartości 

aktywów finansowych 

-3 315 
- 

-2 596 
- 

78,31% 719 

Zysk(strata) brutto 5 595 21,85% 6 639 24,81% 118,64% 1 043 

Obowiązkowe 

zmniejszenie zysku 

(zwiększenie straty) 

1 739 -  1 742 -  100,19% 3 

Zysk(strata) netto 3 857 15,06% 4 896 18,30% 126,96% 1 040 
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5. Parametry ekonomiczno-finansowe 

1. Miarą efektywności działania Banku jest stopa zwrotu aktywów - ROA liczona, jako 

procentowa relacja zysku netto do średniego stanu aktywów, ukazująca wykorzystanie 

zasobów Banku i ich efektywność w tworzeniu zysku, która na koniec grudnia 2021 

wyniosła  0,59%  i była wyższa o 0,04 p.p niż w analogicznym okresie roku 

ubiegłego. 

2. Wskaźnik ROE netto na koniec grudnia 2021 roku wyniósł 7,23% i był wyższy o 0,46 

p.p niż w 2020 r. (0,46%). 

3. Wskaźnik C/I netto na koniec grudnia 2021 roku ukształtował się na poziomie  

64,33% i był wyższy w porównaniu do roku ubiegłego o 1,79 p.p 

 

Tabela nr 16- Podstawowe wskaźniki efektywności działania według stanu na 31.12.2021 r. 

Wyszczególnienie 
Dane na 

31.12.2020 

Dane na 

31.12.2021 
Różnica 

Stopa zwrotu z aktywów ROA brutto 0,55% 0,59% 0,04 p.p. 

Stopa zwrotu z aktywów ROA netto 0,38% 0,43% 0,05 p.p 

Stopa zwrotu z funduszy ROE brutto 6,78% 7,23% 0,46 p.p 

Stopa zwrotu z funduszy ROE netto 4,67% 5,33% 0,66 p.p 

Udział wyniku działalności bankowej w aktywach 2,35% 2,26% -0,10 p.p 

Wskaźnik poziomu kosztów C/I 66,12% 64,33% -1,79 p.p 

Rentowność brutto 15,95% 23,56% 7,61 p.p 

Rentowność netto 10,99% 17,38% 6,38 p.p 

 

Bank zapewniał bezpieczeństwo interesów deponentów, regulował terminowo wszelkie 

dyspozycje klientów, na bieżąco regulował zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pracowników oraz inne. 

Bank zachowywał płynność finansową i wygospodarował dodatni wynik finansowy. 

Łączny współczynnik wypłacalności na koniec grudnia 2021 r. ukształtował się na poziomie 

17,44 %.  

 

6. Informacje o umowach znaczących dla działalności Banku, w tym 

umowach ubezpieczenia, współpracy zrzeszenia lub konsorcjach 

Informacje o umowach znaczących dla działalności Banku, w tym umowach ubezpieczenia, 

współpracy zrzeszenia lub konsorcjach 

1) Bank współpracuje  jako Agent na podstawie zawartych umów z następującymi 

towarzystwami ubezpieczeniowymi: 

• Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie Umowa z 

01.11.2019 r.  

Prowizja Banku z tytułu realizacji ubezpieczeń w 2021 roku wyniosła 85 998,09 zł 
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• Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie Umowa z 

11.06.2021 r.  

Prowizja Banku z tytułu realizacji ubezpieczeń w 2021 roku wyniosła 60 389,45 zł 

 

2) Umowy konsorcjum – na koniec 2021 roku Bank posiadał 15 czynnych umów 

konsorcjum z Bankami Spółdzielczymi i Bankiem BPS, w tym  jako Bank inicjujący 9 

umów i 6 jako Bank uczestniczący. Były to umowy z następującymi bankami: 

• Bank Spółdzielczy w Łosicach, 

• Bank Spółdzielczy w Łochowie, 

• Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy Poduchownej, 

• Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, 

• Warszawski Bank Spółdzielczy,  

• Bank Spółdzielczy w Nasielsku, 

• Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, 

• Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie, 

• Bank Spółdzielczy w Małkini, 

• Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 

Ogólna kwota kredytów udzielonych w ramach konsorcjum na 31.12.2021 roku wyniosła   

29 371 289,83 zł, co stanowi 3,99 % obliga kredytowego Banku. Zaangażowanie bilansowe w 

kwocie 15 743 372,83 zł jako Bank inicjujący i 13 627 917,00 zł jako Bank uczestniczący. 

 

7. Oferta Banku 

Bank oferuje szeroki zakres produktów i usług zarówno dla klientów detalicznych jak i 

instytucjonalnych. 

Oferta dla klientów obejmuje: 

 rachunki płatnicze w złotych (konta osobiste), dostosowane do potrzeb i upodobań 

klientów: 

• Pol Konto - dedykowany osobom, które aktywnie korzystają z rachunku oraz 

cenią sobie szybki i łatwy dostęp do własnych środków, w rachunku 

udostępniamy klientowi kartę debetową i bankowość internetową; 

• Pol Konto Junior – dedykowany młodzieży w wieku 13 – 18 lat; 

• Pol Konto Student – dedykowany osobom fizycznym w wieku 18 – 26 lat, którzy 

kontynuują naukę w szkołach średnich lub na wyższych uczelniach; 

• Podstawowy Rachunek Płatniczy – prowadzony zgodnie z art. 59ia ustawy z dnia 

30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych 

innych ustaw, dedykowany osobom, które nie posiadają rachunku płatniczego; 

• Rachunek oszczędnościowy "TRANSFER" - stworzony z myślą o Klientach, 

którzy cenią sobie możliwość deponowania środków na oprocentowanym 

rachunku przy zachowaniu stałego dostępu do nich. 

 Rachunki płatnicze w złotych (konta dla klientów instytucjonalnych), dostosowane do 

potrzeb i upodobań klientów: 

• Rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze: Pakiet Wygodny; Pakiet na Dobry  

 Rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze dla rolników: Pakiet Agro; 

 Rachunki VAT; 

 Rachunek lokacyjny; 

 Rachunki rozliczeniowe dewizowe podstawowe i pomocnicze w walutach 

wymienialnych EURO, USD, GBP, CHF; 

 Rachunki lokat terminowych: 

POL-IKE; DOPŁATA II; RENTIER II; PROGRES II; INTERNETOWA 14-dniowa; 
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 Rachunki lokat terminowych deponowane na okresy 1M, 3M, 6M, 12M, 24M i 36M; 

 Kredyty Konsumenckie:  odnawialny w rachunku ROR; dla posiadaczy rachunków, 

gotówkowe: „Wygodny Kredyt”, kredyty mieszkaniowe i hipoteczne: kredyt 

mieszkaniowy komercyjny, „Szybka Mieszkaniówka”, ”Uniwersalny Kredyt 

Hipoteczny”, EKOkredyt”, odnawialny w rachunku bieżącym, obrotowy w rachunku 

kredytowym, inwestycyjny, rewolwingowy, Kredytowa Linia Hipoteczna, Kredyt na 

skup zbóż, Kredyty dla jednostek budżetowych; 

 Kredyt dla Samorządowych Instytucji Kultury; 

 Kredyt Korzystny Inwestycyjny dla rolników; 

 Pożyczka on -line dostępna w bankomacie, Internet Bankingu i Aplikacji mobilnej   

NaszBank;  

 Karty kredytowe: Karta kredytowa Visa Credit; transakcje gotówkowe, 

bezgotówkowe  oraz przelewy z karty, plan ratalny „praktyczna rata”, Karta 

kredytowa Visa Gold; transakcje gotówkowe, bezgotówkowe  oraz przelewy z karty, 

plan ratalny „praktyczna rata”; 

 Karta kredytowa: VISA Clasic Credit, Visa Business Credit1; VISA Gold Credit ,Visa 

Business Credit Gold, MasterCard Credit, World Master Card; 

 Karty debetowe: VISA Classic Debetowa, VISA payWave, karta niespersonalizowana 

Instant Issue, MasterCard PayPass; 

 aplikację BSPay, która umożliwia dodanie karty debetowej do płatności GPay, 

płatności BLIK, zarządzanie kartami w aplikacji oraz szybki dostęp do usługi 

Kartosfera; 

 usługę mojeID do potwierdzania tożsamość online za pomocą danych z bankowości 

internetowej. 

 

Ponadto wszystkim klientom Banku oferujemy: 

 bankowość internetową, z aplikacją mobilną NaszBank, usługę Bankofon i SMS 

Kontakt; 

 usługę Sm@rt wypłaty, która pozwala na realizację wypłat gotówki w każdym 

bankomacie Banku  bez użycia karty bankomatowej a przy użyciu kodu wypłaty, 

który Klient generuje samodzielnie na swoim rachunku bankowości internetowej i 

może go udostępnić dowolnej osobie 

 smartKARTA wypłata/ wypłata w bankomatach banku z wykorzystaniem aplikacji 

mobilnej 

 rozliczenia krajowe w systemie ELIXIR, SORBNET, Ekspress Elixir;  

 Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 

 przekazy w obrocie dewizowym; 

 skup i sprzedaż EURO i USD; 

 system DealingBPS w systemie bankowości elektronicznej naszego Banku 

przeznaczony do zawierania transakcji wymiany walutowej; 

 całodobową wrzutnię oraz wpłatomat; 

 sieć własnych bankomatów i placówek terytorialnych; 

            ubezpieczenia majątkowe i na życie w Grupie Generali. 

VI. Nakłady inwestycyjne poniesione w 2021 roku 

Bank najwięcej nakładów inwestycyjnych poniósł na wydatkowanie środków trwałych w 

grupie  4 – maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, co spowodowane jest 
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głównie: wymianą serwera wirtualizacyjnego, serwera modułów bezobsługowych, serwera 

plików do serwerowni zapasowej oraz bieżącą wymianą komputerów 27 szt. 

Tabela nr 17- Nakłady inwestycyjne na poszczególne grupy 

Nazwa rzeczowych aktywów 

trwałych – grupa: 

Wartość 

brutto na 

początek 

roku 

obrotowego: 

Zwiększenia: Zmniejszenia: 

Wartość 

brutto na 

koniec roku 

obrotowego: 

Grunty oraz prawo wieczystego 

użytkowania - grupa 0 
71 781,25 - 

- 
71 781,25 

Budynki i budowle - grupy 1-2 7 627 896,36 20 958,01 - 7 648 854,37 

Maszyny i urządzenia - grupa 

3-6 
2 233 145,04 94 750,54 

- 
2 327 895,58 

Środki transportu – grupa 7 513 249,93  - - 513 249,93 

Narzędzia i przyrządy, 

wyposażenie – grupa 8 
2 617 984,47  

- - 
2 617 984,47 

Środki trwałe w budowie - - - 0,00 

Zaliczki na środki trwałe w 

budowie 

- - - 
0,00 

Inwestycje w obcych środkach 

trwałych 

- - - 
0,00 

Razem: 13 064 057,05      115 708 ,55 - 13 179 765,60 

 

Tabela nr 18- Nakłady na zakup wartości niematerialnych i prawnych  

Nazwa wartości 

niematerialnych i prawnych 

grupy: 

Wartość 

brutto na 

początek roku 

obrotowego: 

Zwiększenia: Zmniejszenia: 

Wartość 

brutto na 

koniec roku 

obrotowego: 

Prawa majątkowe i licencje 1 341 885,32 30 481,86 - 1 372 367,18 

Razem: 1 341 885,32 30 481,86 - 1 372 367,18 

W 2021 Bank poniósł również nakłady na zakup wartości niematerialnych i prawnych w 

wysokości 30 481,86 zł na min. aktualizację oprogramowania biurowego i sprawozdawczego, 

Internet Banking Biznes, interfejs BLIK. 

 

 

 

VII. Informacja w zakresie instrumentów finansowych 
Na dzień 31.12.2021 r. należności Banku od sektora finansowego wyniosły147 560 048,55 zł. 

Tabela nr 19- Należności od sektora finansowego  
Należności od sektora finansowego Wartość bilansowa (zł.)

Rachunek bieżący 542 163,07

Rezerwa obowiązkowa 18 473 000,00

Lokaty międzybankowe 47 987 403,94

Depozyt obowiązkowy 70 982 170,00

Wkład pieniężny wniesiony na fundusz zabezpieczający 4 896 430,68

Rachunek ZFŚS 49 195,23

Pozostałe należności 4 606 494,62

Odsetki 23 191,01

RAZEM 147 560 048,55
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Analiza zaangażowania środków Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie 

Podlaskim w instrumenty finansowe 

 

Tabela nr 20- Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności 

 

Aktywa finanoswe utrzymywane do terminu zapadalności Wartość bilansowa (zł.)

Obligacje BGK 10 000 000,00

odsetki 71 450,00

premia naliczona na koniec okresu 63 456,70

dyskonto naliczone na koniec okresu -60 983,10

Obligacje BPS1026 400 000,00

odsetki 4 532,00

Obligacje BPS1126 800 000,00

odsetki 6 328,00

Obligacje BPS1226 500 000,00

odsetki 2 750,00

Obligacje BPS Grzybowska Serii A 1 100 000,00

odsetki 18 018,00

Obligacje Powiatu Sokołowskiego 8 500 000,00

odsetki 4 648,00

Obligacje Powiatu Węgrowskiego 2 100 000,00

odsetki 2 625,00

RAZEM 23 512 824,60  
 

Tabela nr 21- Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

Aktywa finanoswe utrzymywane do terminu zapadalności Wartość bilansowa (zł.)

Akcje BPS 7 307 112,35

Udział w SSOZ 2 000,00

Bony pieniężne 265 873 406,40

Jednostki uczestnictwa - Generali Oszczędnościowy 500 000,00

aktualizacja wyceny 102 887,09

Jednostki uczestnictwa - BPS Konserwatywny 2 500 000,00

aktualizacja wyceny 270 310,83

Jednostki uczestnictwa - BPS Spokojna Inwestycja 6 000 000,00

aktualizacja wyceny -125 542,98

Certyfikaty inwestycyjne - Quantum 9 146 067,00

aktualizacja wyceny 63 418,50

RAZEM 282 639 659,19  
 

Ze względu na niski poziom przychodów odsetkowych od sektora finansowego i sektora 

budżetowego wg stanu na 31.12.2020 r. oraz utrzymujące się w ciągu roku niskie wartości 

rynkowych stóp procentowych w 2021 roku Bank zainwestował posiadane środki w zakup 

obligacji serii FPS0631 wyemitowanych przez BGK oraz obligacji Powiatu Sokołowskiego 

Serii A21.   

Lokaty O/N deponowane w Banku Zrzeszającym dają niewielkie oprocentowanie 0,00%-

0,10%. Na lokacie 3D oprocentowanie na koniec roku wyniosło 1,48%. Środki, które muszą 

być utrzymywane jako płynne na potrzeby płynności lokowane są w bonach pieniężnych, 

których oprocentowanie na 31.12.2021 r. wyniosło 1,73%.  

Bank w portfelu posiada również nieoprocentowane obligacje Spółdzielczego Banku 

Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie o wartości 400 000 zł., na które utworzono odpisy z tytułu 

utraty wartości papierów wartościowych. 
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Decyzją Rady Polityki Pieniężnej podstawowe stopy procentowe NBP zostały trzykrotnie 

podniesione w IV kwartale 2021 r. W najbliższych miesiącach oczekiwany jest stopniowy 

wzrost stóp procentowych, co wiąże się ze wzrostem przychodów odsetkowych.  

Na dzień 31.12.2021 r. łączne zaangażowanie Banku w instrumenty finansowe wyniosło 

425.409 tys. zł, w tym: 

 118.970 tys. zł - lokaty międzybankowe, 

 7.307 tys. zł - akcje Banku Zrzeszającego, 

 23.800 tys. zł – obligacje, 

 9.248 tys. zł - jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, 

 209 tys. zł. – certyfikaty inwestycyjne, 

 265.873 tys. zł. – bony pieniężne NBP, 

 2 tys. zł. – udziały w Spółdzielni SOZ BPS. 

Na dzień analizy kwota łącznego zaangażowania w instrumenty finansowe stanowiła 35,88% 

sumy bilansowej oraz 460,26% funduszy własnych Banku. 
 

VIII.  Kontrola i audyt wewnętrzny 
 

1. W wyniku przeprowadzonych kontroli wewnętrznych przez osoby odpowiedzialne 

zgodnie z procesem testowania mechanizmów kontroli wewnętrznej i audytu 

wewnętrznego w 2021 roku wydane zalecenia były realizowane, 4 zalecenia pokontrolne 

są w trakcie realizacji. 

2. W wyniku procesu BION Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim 

wg stanu na dzień 31.12.2020 r. zgodnie z Metodyką badania i oceny nadzorczej banków 

komercyjnych, zrzeszających oraz spółdzielczych z dnia 28.04.2021 r. uzyskał ocenę 

końcową, która oznacza zadowalającą ogólną sytuację Banku. Na podstawie 

przeprowadzonej analizy UKNF  wydał zalecenie. 

3. W Banku w wewnętrznych regulacjach zostały określone kategorie nieprawidłowości. W 

2021 r. w wyniku przeprowadzonych kontroli zostały zidentyfikowane błędy o niskim 

priorytecie.  

4. W 2021 r. dokonano przeglądu i aktualizacji regulacji w zakresie kontroli wewnętrznej i 

ryzyka braku zgodności. W związku ze zmieniającymi się nieustannie przepisami prawa  

regulacje te będą w miarę potrzeb dostosowywane i aktualizowane w 2022 r.  

5. Kierunki działania Banku na 2022 r. w zakresie kontroli wewnętrznej i ryzyka braku 

zgodności: 

1) Możliwe zlecanie czynności doradczych w obszarze zapewnienia zgodności 

działalności banku, 

2) Umożliwienie pracownikowi Stanowiska ds. zgodności podnoszenie kwalifikacji w 

zakresie kontroli i ryzyka braku zgodności. 

3) Bieżąca aktualizacja w miarę potrzeb matrycy funkcji kontroli, 

4) Zatwierdzenie rocznego planu działania dla Stanowiska ds. zgodności, 

5) Dokonanie rocznego przeglądu zarządczego regulacji w obszarze kontroli 

wewnętrznej i ryzyka braku zgodności.  
 

IX. Cele i ryzyko w działalności banku 
 

1. Ryzyko w działalności Banku 
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1) Zarząd Banku odpowiada za wprowadzenie skutecznego, efektywnego i adekwatnego 

do skali działania Banku systemu zarządzania ryzykiem, natomiast Rada Nadzorcza 

sprawuje nadzór nad tym systemem, 

2) Za wszystkie ryzyka istotne w Banku odpowiada Prezes Zarządu, 

3) Zarządzanie ryzykiem w Banku odbywa się na podstawie pisemnych regulacji, znanych 

wszystkim pracownikom biorącym udział w procesie zarządzania ryzykiem. Regulacje 

podlegają cyklicznym weryfikacjom mającym na celu ich dostosowanie do zmian 

profilu ryzyka i otoczenia gospodarczego Banku, 

4) Wewnętrzne procedury Banku w zakresie zarządzania ryzykiem wskazują zasady 

służące określaniu wielkości podejmowanego ryzyka, limity ograniczające ryzyko i 

zasady postępowania w przypadku przekroczenia limitów oraz przyjęty system 

sprawozdawczości zarządczej.  

5) Przyjęta przez Bank „Ogólna strategia zarządzania ryzykami” określa ogólne zasady 

funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem oraz cele strategiczne w tym zakresie. 

Bardziej szczegółowe zasady i cele jakie przyjmuje Bank w zarządzaniu ryzykami, 

sformułowane zostały w poszczególnych strategiach i politykach zarządzania ryzykami, 

zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą. Zgodnie z podstawowymi założeniami proces 

zarządzania ryzykiem w Banku obejmuje identyfikację ryzyka, pomiar, monitorowanie, 

raportowanie i kontrolę. Dla utrzymania ryzyka na akceptowalnym poziomie Bank 

wyznacza limity w zakresie poszczególnych rodzajów ryzyka. 

6) Według stanu na dzień 31.12.2021 r. realizacja założeń dotyczących zarządzania w 

zakresie poszczególnych ryzyk przedstawia się następująco: 

 

    Tabela nr 22- Cele strategiczne 

Rodzaj ryzyka Podstawowe cele Realizacja – cele pośrednie 

3) Adekwatność 

kapitałowa 

Budowa odpowiednich 

funduszy własnych, 

zapewniających 

bezpieczeństwo 

zgromadzonych depozytów, 

przy  jednoczesnym 

utrzymaniu planowanego 

poziomu rentowności 

prowadzonej działalności. 

a) zwiększanie wysokości funduszy 

własnych, 

b) zapewnienie odpowiedniego 

poziomu kapitałów: podstawowy 

Tier I,  TIER II, 

c) odpowiednie kształtowanie 

struktury bilansu Banku w celu 

utrzymania planowanego poziomu: 

całkowitej kwoty ekspozycji na 

ryzyko oraz szacowanego kapitału 

wewnętrznego Banku, 

dostosowanych do wymagań 

Rozporządzenia 575/2013UE oraz 

Ustawy o nadzorze 

makroostrożnościowym, 

d) zarządzanie ryzykiem bankowym. 

4) Ryzyko 

kredytowe 

Budowa bezpiecznego 

portfela kredytowego, 

adekwatnego do 

posiadanych funduszy 

własnych, zapewniającego 

jednocześnie odpowiedni 

poziom dochodowości. 

a) budowa bezpiecznego, 

zdywersyfikowanego portfela 

kredytowego, 

b) podejmowanie działań 

zabezpieczających w obszarze 

ryzyka pojedynczej transakcji oraz 

ryzyka portfela, 
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 c) działania organizacyjno-

proceduralne. 

5) Ryzyko 

płynności 

Zapewnienie niezbędnej 

wysokości środków 

finansowych koniecznych do 

wywiązywania się z 

bieżących, przyszłych, jak 

również potencjalnych 

zobowiązań.  

a) zapewnienie odpowiedniej 

struktury aktywów, ze szczególnym 

uwzględnieniem aktywów 

długoterminowych, 

b) podejmowanie działań (w tym 

działań marketingowych) w celu 

utrzymania odpowiedniej do skali 

działalności stabilnej bazy 

depozytowej, 

c) utrzymanie nadzorczych miar 

płynności (nadzorczych, LCR, 

NSFR) 

6) Ryzyko stopy 

procentowej 

Utrzymanie zmienności 

wyniku finansowego w 

granicach niezagrażających 

realizacji planu finansowego 

i adekwatności kapitałowej 

Banku.  

a) zapewnienie odpowiedniej 

struktury aktywów i pasywów 

oprocentowanych w celu 

ograniczania ryzyka stopy 

procentowej, 

b) podejmowanie odpowiedniej 

polityki cenowej (w tym działań 

marketingowych) w celu 

utrzymania odpowiedniej do skali 

działalności stabilnej bazy 

depozytowej oraz dochodowego 

portfela kredytowego w celu 

wypracowania odpowiednich marż, 

c) codzienna realizacja polityki stopy 

procentowej w procesie sprzedaży 

produktów bankowych. 

7) Ryzyko 

operacyjne 

Ograniczanie ryzyka 

występowania strat 

operacyjnych oraz dążenie 

do ich minimalizowania. 

a) określenie podstawowych 

procesów niezbędnych do 

zarządzania ryzykiem 

operacyjnym,  

b) prowadzenie i analiza rejestru 

incydentów i strat z tytułu ryzyka 

operacyjnego (w tym zawarte są 

straty z tytułu ryzyka braku 

zgodności),  

c) opracowanie ogólnych zasad 

zarządzania ryzykiem 

operacyjnym, w tym zasady 

identyfikacji, oceny, 

monitorowania, zabezpieczania i 

transferu ryzyka operacyjnego,  

d) zarządzanie kadrami, 

e) wyznaczenie procesów 

krytycznych i kluczowych w 

działalności Banku, 
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f) opracowanie i testowanie Planów 

Ciągłości Działania dla procesu 

krytycznego. 

8) Ryzyko 

walutowe 

Ograniczanie skutków 

narażenia Banku oraz 

Klientów na nieoczekiwane 

zmiany kursów walut. 

a) zawieranie transakcji o takiej 

strukturze oraz warunkach, które w 

najbardziej efektywny sposób 

zabezpieczają Bank przed 

potencjalnymi stratami z tytułu 

zmian kursów walutowych, 

b) utrzymywanie pozycji walutowej 

całkowitej w wysokości nie 

przekraczającej 2% funduszy 

własnych. 

 

Realizując powyższe założenia Bank opracował i w pełni wdrożył procedury pozwalające 

identyfikować, mierzyć i monitorować, uznane za istotne dla Banku, ryzyka tj.: Zgodnie z 

„Ogólną strategią zarządzania ryzykami w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie 

Podlaskim” oraz zatwierdzonymi politykami w zakresie ryzyka jako istotne ryzyka w Banku 

zidentyfikowano następujące rodzaje ryzyka: 

1. Ryzyko kredytowe, w tym ryzyko rezydualne; 

2. Ryzyko rynkowe w tym ryzyko walutowe; 

3. Ryzyko operacyjne w tym  ryzyko modeli, ryzyko braku zgodności oraz ryzyko IT; 

4. Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej w tym ryzyko przeszacowania oraz 

ryzyko bazowe; 

5. Ryzyko płynności;  

6. Ryzyko biznesowe ( ryzyko zmian w otoczeniu makroekonomicznym);  

7. Ryzyko koncentracji przyjętych form zabezpieczeń; 

8. Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej. 

W celu niezależnego monitorowania ryzyka oraz systemu kontroli wewnętrznej Zespół ds. 

Ryzyk, Wydział Rachunkowości i Sprawozdawczości, sporządza zgodnie z SIZ 

obowiązującym w Banku, okresowe analizy ukierunkowane na identyfikację ryzyka 

prowadzonej działalności i ocenę jego skutków. 

 

 

 

1) Ocena adekwatności kapitałowej 

1. Kapitały Tier I i Tier II zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. na dzień 31.12.2021 r. wynosiły  

92 427 699,15 zł, z czego kapitał Tier I stanowił  96,14% sumy kapitałów. Wzrost 

uznanego kapitału o 3 693 113,91 zł w stosunku do 31.12.2020 r. spowodowany jest 

przede wszystkim dopisaniem zysku za 2020 rok na fundusz zasobowy.  

2. Wymóg kapitałowy na pokrycie ryzyk w ramach Filaru I i II wyniósł  42 804 649,47 

zł, przy całkowitej kwocie ekspozycji na ryzyko w wysokości 535 058 118,36 (spadek 

o 30 718 981,64 zł w porównaniu do poprzedniego roku). Wyliczony wymóg stanowi 

46,31% sumy kapitałów Tier I i Tier II.  
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3. Na kwotę wymogu składały się wymogi identyfikowane w ramach Filaru I – w 

ramach ryzyka operacyjnego i kredytowego oraz  w ramach Filaru II ryzyko 

rezydualne. 

4. Bank posiada bufor kapitałowy na poziomie 13 246 777,00  (spadek o 897 651,00 zł), 

który w połączeniu ze skalą Banku daje wskaźnik bufora kapitałowego 

zabezpieczającego Bank przed zwiększonym ryzykiem, na bezpiecznym poziomie 

2,50%.  

5. Współczynniki kapitałowe są na bezpiecznym poziomie: 16,77% – współczynnik 

kapitału Tier I 17,44% – łączny współczynnik kapitałowy. Dodatkowo można 

zauważyć, że łączny współczynnik kapitałowy zgodnie z planem 17,44% został 

zrealizowany w 111,08%. 

 

  Tabela nr 23- Wymogi kapitałowe według stanu na 31.12.2021 r. 

Rodzaj ryzyka 

 

Alokacja kapitału 

według minimalnych 

wymogów 

kapitałowych 

Alokacja dodatkowego 

kapitału ponad 

minimalne wymogi 

kapitałowe 

Wymagany według 

Banku łączny 

kapitał wewnętrzny 

na zabezpieczenie 

ryzyka 

Łączny wymóg kapitałowy 42 390 0 42 390 

ryzyko kredytowe 38 313 0 38 313 

ryzyko rynkowe 0 0 0 
ryzyko operacyjne 4 077 0 4 077 

Ryzyko koncentracji zaangażowań, z tego: X 0 0 

koncentracji „dużych” ekspozycji X 0 0 
koncentracji w sektor gospodarki (branżowej) X 0 0 
koncentracji przyjętych form zabezpieczenia X 0 0 
koncentracji zaangażowań w jednorodny instrument 

finansowy 
X 0 0 

koncentracji geograficznej X 0 0 

Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej X 0 0 

Ryzyko płynności X 0 0 

Ryzyko kapitałowe, z tego: X 0 0 

ryzyko obniżenia wewnętrznego współczynnika 

kapitałowego 
X 0 0 

Ryzyko biznesowe X 0 0 

             ryzyko wyniku finansowego X 0 0 

             ryzyko strategiczne X 0 0 

             ryzyko otoczenia makroekonomicznego X 0 0 

Pozostałe ryzyka, z tego: X 415 415 

ryzyko rezydualne   X 415 415 
ryzyko reputacji X 0 0 
ryzyko modelu X 0 0 
ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej X 0 0 

Kapitał wewnętrzny 42 390 415 42 805 

Fundusze własne 92 428 

Kapitał podstawowy CET I 88 858 

Kapitał Tier I 88 858 

Łączny współczynnik kapitałowy [%] 17,44% 

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I [%] 16,77% 

Współczynnik kapitału Tier I [%] 16,77% 

Wewnętrzny współczynnik kapitałowy [%] 17,27% 

Fundusze własne / minimalny wymóg kapitałowy 2,18 

 

2) Ryzyko kredytowe  
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Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia straty finansowej spowodowanej brakiem 

zdolności klienta do obsługi długu albo odmową wypełnienia zobowiązań wynikających 

z umowy wobec Banku. Głównym źródłem ryzyka kredytowego jest portfel kredytowy. 

Natomiast pozostałe pozycje aktywów ze względu na niskie ryzyko kontrahenta lub niski 

udział w aktywach nie wpływały istotnie na poziom ryzyka kredytowego.  

Do wyliczenia wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego Bank stosował metodę 

standardową.  

Na dzień 31.12.2021 r. minimalny wymóg kapitałowy Banku (Filar I) z tytułu ryzyka 

kredytowego wyniósł 38 813 tys. zł. Poziom wymogu kapitałowego na ryzyko kredytowe jest 

zgodny z Polityką kapitałową Banku. 

Tabela nr 24- Struktura podmiotowa portfela kredytowego Banku stanu na 31.12.2021 r. 

stan struktura stan struktura

Kredyty rolników indyw. 307 012 801,78 41,80% 309 957 894,34 46,14% 99,05% -2 945 092,56

Kredyty przeds. pryw. i spółdz. 120 271 650,91 16,38% 100 500 101,71 14,96% 119,67% 19 771 549,20

Kredyty osób pryw. 197 861 600,01 26,94% 158 682 777,24 23,62% 124,69% 39 178 822,77

Kredyty przedsiębiorców indyw. 95 615 284,72 13,02% 87 602 523,80 13,04% 109,15% 8 012 760,92

Kredyty sekt. inst. rządowych i 

sam. 13 645 324,24 1,86% 14 963 264,01 2,23% 91,19% -1 317 939,77

Kredyty od inst. niekomercyjnych 

działających na rzecz gosp. d. 24 081,01 0,00% 16 681,27 0,00% 144,36% 7 399,74

Razem: 734 430 742,67 100,00% 671 723 242,37 100,00% 109,34% 62 707 500,30

31.12.2021 31.12.2020
Wyszczególnienie

Dynamika 

2021/2020

Różnica 

2021/2020

 

 

 Największy udział w portfelu kredytowym ogółem mają kredyty dla rolników 

indywidualnych, które na dzień 31.12.2021 r. stanowiły 41,80% obliga kredytowego. 

 W 2021 r. wystąpiły następujące zmiany kwot zaangażowania dla poszczególnych grup 

kredytobiorców: 

1/ w grupie kredytów dla osób prywatnych wzrost o 24,69%, czyli 39 178 822,77 zł; 

2/ w grupie kredytów dla przedsiębiorstw, spółek prywatnych i spółdzielni wzrost  

    o 19,67%, czyli 19 771 549,20 zł; 

3/ w grupie kredytów dla przedsiębiorców indywidulnych wzrost o 9,15%, czyli 

    o 8 012 760,92 zł; 

4/ w grupie kredytów dla rolników indywidualnych spadek o 0,95% tj. 2 945 092,56 zł 

 Zgodnie z „Instrukcją zarządzania ryzykiem kredytowym w Powiatowym Banku 

Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim”, na dzień analizy zostało zbadane wykorzystanie 

następujących limitów zaangażowań: 

1) limity wynikające z Ustawy Prawo Bankowe oraz rozporządzenia CRR, 

2) limity wynikające z Uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego, 

 limity dużych zaangażowań, 

 limity zaangażowań w podziale na podmioty, 

 limity zaangażowań wobec podmiotów tego samego regiony geograficznego, 

 limity zaangażowań w jednorodny instrument finansowy, 
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 limity zaangażowań zabezpieczonych tym samym rodzajem zabezpieczenia lub 

zabezpieczonych przez tego samego dostawcę zabezpieczenia, 

3) pozostałe limity wynikające z rekomendacji ostrożnościowych, 

4) limity dotyczące  kredytów udzielonych z zastosowaniem odstępstw, 

5) limity określające dopuszczalny poziom ryzyka w Systemie Ochrony, 

6) limity wewnętrzne określające dopuszczalny poziom ryzyka w Banku. 

Na dzień 31.12.2021 r. wszystkie wskaźniki w zakresie ryzyka kredytowego ukształtowały się 

w granicach ustanowionych limitów z wyłączeniem  limitów wewnętrznych określających 

dopuszczalny poziom ryzyka w Banku  w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych 

hipoteką. 

Podział odpowiedzialności i zadań w zakresie ryzyka kredytowego przebiegał zgodnie z 

zapisami określonymi w Polityce zrządzania ryzykiem kredytowym. 
 

Struktura portfela kredytowego Banku według grup ryzyka 

Tabela nr 25 - Struktura portfela kredytowego według grup ryzyka (bez odsetek) 

                       na dzień 31.12.2021 r.  
                                                                                                                                                         (dane w tys. zł./%) 

Kategoria ryzyka 
Dane na dzień 

analizy 31.12.2020 
Struktura 

Dane na dzień 

analizy 31.12.2021 
Struktura Różnica Dynamika 

normalne 607 901 90,50% 659 880 89,85% 51 979 108,55% 

pod obserwacją 26 363 3,92% 21 420 2,92% -4 944 81,25% 

poniżej standardu 10 637 1,58% 19 611 2,67% 8 974 184,37% 

wątpliwe 713 0,11% 6 964 0,95% 6 251 976,50% 

stracone 26 109 3,89% 26 555 3,62% 446 101,71% 

SUMA 671 723 100,00 % 734 431 100,00% 62 708 109,34% 

 

W strukturze portfela kredytów zagrożonych nastąpiły zmiany w stosunku do 31.12.2020 r., 

zwiększył się stan należności poniżej standardu o 8 974 tys. zł, należności wątpliwych  

o 6 251 tys. zł, a należności stracone wzrosły o 446 tys. zł.  

Zmniejszył się stan należności pod obserwacją o 4 944 tys. zł.  

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 26- Struktura rezerw celowych na należności  

                       (łącznie z odpisami na odsetki) na dzień 31.12.2021 r. 
                                                                                                                                                             (dane w tys. zł) 

Kategoria ryzyka 

Dane na dzień analizy 

31.12.2020 

Dane na dzień analizy 

31.12.2021 
Różnica 

wartości 

należności 

Różnica 

wartości 

rezerw 
Kwota Rezerwa Kwota Rezerwa 

normalne 607 901 266 659 880 259 51 979 -6 

pod obserwacją 26 363 137 21 420 152 -4 944 15 

poniżej standardu 10 637 804 19 611 844 8 974 40 

wątpliwe 713 370 6 964 1 426 6 251 1 055 

stracone 26 109 19 738 26 555 21 200 446 1 462 
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SUMA 671 723 21 315 734 431 23 880 62 708 2 565 

 

Stan rezerw celowych na należności na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 23 880 tys. zł. Kwotę tę 

stanowiły rezerwy na należności od sektora niefinansowego. Wskaźnik pokrycia należności 

zagrożonych rezerwami celowymi wyniósł na dzień analizy 44,17%.  

W stosunku do stanu rezerw sprzed roku (21 315 tys. zł) nastąpił wzrost rezerw o 2 565 tys. zł 

wraz z odpisem aktualizującym na odsetki od kredytów zagrożonych.  

Wskaźnik jakości portfela kredytowego uległ pogorszeniu w 2021 roku o 1,65pp. – wrósł z 

poziomu 5,58% do poziomu 7,23%.  

 

3) Ryzyko stopy procentowej  

Ryzyko stopy procentowej jest to ryzyko utraty wartości aktywów, wzrostu poziomu 

zobowiązań lub zmiany wyniku finansowego w konsekwencji zmiany ceny danego 

instrumentu w następstwie zmiany rynkowych stóp procentowych. 

Ryzyko to wynika z narażenia aktualnego i przyszłego wyniku finansowego Banku (głównie 

wyniku odsetkowego) oraz posiadanych kapitałów (funduszy) na niekorzystny wpływ zmian 

niezależnych od Banku rynkowych stóp procentowych. Ryzyko to związane jest z: 

a) ryzykiem niedopasowania terminów przeszacowania, 

b) ryzykiem bazowym, 

c) ryzykiem opcji klienta, 

d) ryzykiem zmiany kształtu krzywej dochodowości. 

Łączne niedopasowanie pomiędzy aktywami i pasywami oprocentowanymi na koniec 

2021 r. wyniosło 59 342 tys. zł.  

Kształtowanie się rynkowych stóp procentowych przyczyniło się do wzrost marży odsetkowej 

o 0,82 p.p. Marża odsetkowa kształtowała się następująco: 

 

Tabela nr 27- Marża odsetkowa na dzień 31.12.2021 r. 

Wyszczególnienie 31.12.2020 31.12.2021 Zmiana 

Średni dochód odsetkowy 1,77% 2,63% 0,86 pp. 

Średni koszt pozyskania środków 0,23% 0,27% 0,04 pp. 

Rozpiętość odsetkowa (spread) 1,54% 2,36% 0,82 pp. 

Marża odsetkowa 1,55% 2,37% 0,82 pp. 

Tabela nr 28- Aktywa oprocentowane w podziale na stopy bazowe  

                       według stanu na 31.12.2021r. 
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Różnica % 

2021/2020

Różnica  

2021/2020

Wyszczególnienie suma struktura średnie % suma struktura średnie %

wg STOPY BANKU 20 962 630,19 1,88% 7,08% 66 080 248,85 6,39% 2,16% 4,92% -45 117 618,66

  - stała 7 235 469,32 0,65% 6,66% 7 376 443,16 0,71% 6,51% 0,15% -140 973,84

  - zmienna 13 727 160,87 1,23% 7,30% 58 703 805,69 5,68% 1,61% 5,68% -44 976 644,82

wg WIBID/WIBOR 783 639 906,05 70,15% 2,84% 735 768 042,31 71,17% 2,27% 0,57% 47 871 863,74

  - stała 52 987 403,94 4,74% 0,68% 62 196 711,83 6,02% 0,23% 0,45% -9 209 307,89

  - zmienna 730 652 502,11 65,40% 3,00% 673 571 330,48 65,15% 2,46% 0,54% 57 081 171,63

wg REDYSKONTA 

WEKSLI 312 534 725,68 27,98% 1,79% 232 034 141,25 22,44% 0,09% 1,70% 80 500 584,43

  - stała 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00

  - zmienna 312 534 725,68 27,98% 1,79% 232 034 141,25 22,44% 0,09% 1,70% 80 500 584,43

Podsumowanie 1 117 137 261,92 100,00% 2,63% 1 033 882 432,41 100,00% 3,43% -0,81% 83 254 829,51

31.12.2021 31.12.2020

AKTYWA

 

 

Tabela nr 29 -   Struktura Aktywów i Pasywów oprocentowanych generujących ryzyko stopy              

                        procentowej według stanu na koniec grudnia 2020 r. oraz grudnia 2021 r. 

Zmiana Zmiana

Stan Śr. oproc. Stan Śr. oproc. stanu oproc.

Redyskonto weksli NBP 232 034 0,09% 312 535 1,79% 134,69% 80 501 1,70%

Stawka WIBOR 735 768 2,27% 783 640 2,85% 106,51% 47 872 0,58%

   kredyty 673 571 2,46% 730 653 3,00% 108,47% 57 082 0,54%

   lokaty w BPS 62 197 0,23% 5 987 0,68% 9,63% -56 210 0,45%

Stopa Banku 66 080 2,16% 20 963 7,08% 31,72% -45 117 4,92%

Razem AKTYWA 1 033 882 1,85% 1 117 137 2,63% 108,05% 83 255 0,78%

Stawka WIBOR 45 723 0,00% 52 696 4,98% 115,25% 6 973 4,98%

Stopa Banku 924 156 0,25% 1 005 099 95,02% 108,76% 80 943 94,77%

Razem PASYWA 969 879 0,23% 1 057 795 0,27% 109,06% 87 916 0,04%

PASYWA

31.12.2020 31.12.2021 Dynamika 

stanu

AKTYWA

 
 

1.  Zgodnie z „Instrukcją zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Powiatowym Banku     

 Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim”, na dzień analizy zostało zbadane wykorzystanie   

 limitów na udział potencjalnych zmian wyniku odsetkowego Banku na skutek zmian stóp   

 rynkowych w stosunku do funduszy własnych oraz planowanego wyniku finansowego. 

2. Na dzień 31.12.2021 r. wszystkie limity dotyczące ryzyka stopy procentowej zostały 

zachowane z wyjątkiem limitów wewnętrznych dotyczących: 

-  limitu spadku wyniku odsetkowego dla ryzyka przeszacowania (zmiana stóp o 200 pb.)    

   w planowanym rocznym wyniku odsetkowym netto; 

-  limitu spadku wyniku odsetkowego z tyt. ryzyka przeszacowania (zmiana stóp  

   o 100 pb.) w odniesieniu do Funduszy własnych; 

-  limitu spadku wyniku odsetkowego z tyt. ryzyka bazowego   (zmiana stóp o max     

   rozpiętość z 12 miesięcy) w odniesieniu do Funduszy własnych. 

3. Poziom ryzyka stopy procentowej na dzień 31.12.2021 r. uznaje się za wysoki.  
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Na dzień analizy wykorzystanie limitu wewnętrznego na spadek wyniku odsetkowego z 

tytułu ryzyka przeszacowania i ryzyka bazowego łącznie, w odniesieniu do funduszy 

własnych Banku, kształtuje się na adekwatnym poziomie. 

 

4) Ryzyko płynności 

Ryzyko płynności zagrożenie utraty zdolności do finansowania aktywów i terminowego 

wykonania zobowiązań w toku normalnej działalności banku lub w innych warunkach, które 

można przewidzieć, powodujące konieczność poniesienia nieakceptowalnych strat. W celu 

analizy ryzyka płynności Bank poddaje badaniu nadzorcze miary płynności oraz stabilność 

bazy depozytowej i wskaźniki płynności zgodnie z „Instrukcją zarządzania ryzykiem 

płynności w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim”. 

Baza depozytowa Banku jest stabilna, a wskaźnik osadu kształtuje się na bardzo wysokim 

poziomie. Na dzień analizy wskaźnik ten wyniósł 92,23%. Przeważającą część bazy 

depozytowej Banku stanowią depozyty gospodarstw domowych. Poziom wskaźników 

składowych dotyczących tych podmiotów jest wysoki, co świadczy o dużej stabilności bazy 

depozytowej Banku, zarówno w odniesieniu do zobowiązań bieżących, których wskaźnik 

osadu wyniósł 95,15%, jak i zobowiązań terminowych, których wskaźnik wyniósł 96,53%. 

 

W ramach analizy poziomu ryzyka płynności Bank bada wykorzystanie limitów 

ostrożnościowych dla: 

1) wskaźników określonych w „Instrukcji zarządzania ryzykiem płynności w Powiatowym 

Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim”: 

 wskaźniki płynności (w poszczególnych przedziałach czasowych), 

 wskaźniki zabezpieczenia płynności, 

 wskaźniki stabilności bazy depozytowej, 

 wskaźniki finansowania aktywów, 

 wskaźniki finansowania aktywów długoterminowych, 

 wskaźniki struktury kredytów, 

 nadzorcze miary płynności, 

 wskaźnik płynności krótkoterminowej LCR. 

2) wskaźników finansowania aktywów długoterminowych określonych w „Polityce 

zarządzania ryzykiem płynności w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie 

Podlaskim”. 

Na koniec 2021 r. limity nadzorcze wynikające z uchwały nr 386/2008 Komisji Nadzoru 

Finansowego, obliczane na każdy dzień roboczy, były przestrzegane i ani razu nie zostały 

przekroczone. Limity wewnętrzne w tym zakresie również były przestrzegane. Kalkulacja 

nadzorczych miar płynności kształtowała się następująco: 

 

   Tabela nr 30 -   Kalkulacja nadzorczych miar płynności na 31grudnia 2021 r. 

Wskaźnik 
Limit min. 

wew. / nadz. 

Dane na 

31.12.2020 

Dane na 

31.12.2021 
Różnica 

M1  Luka płynności krótkoterminowej 0,00 / 0,00 275 378 308 832 33 454 

M2  Współczynnik płynności krótkoterminowej 1,05 / 1,00 3,38 4,33 0,95 
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M3  Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych 

funduszami własnymi 
1,10 / 1,00 4,53 4,76 0,23 

M4  Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i 

aktywów o ograniczonej płynności funduszami 

własnymi i środkami obcymi stabilnymi 

1,05 / 1,00 1,46 1,48 0,02 

 

1. Na koniec grudnia 2021 r. wszystkie wskaźniki nadzorczych miar płynności osiągnęły 

wartości powyżej norm, wyznaczonych uchwałą KNF.  

2. W ocenie Zarządu należy uznać, że sytuacja na koniec 2021 r. była stabilna dla Banku 

pod względem płynności bieżącej liczonej w oparciu o normy płynnościowe.  

5) Ryzyko walutowe 

Ryzyko walutowe jest to ryzyko utraty wartości aktywów, wzrostu poziomu zobowiązań lub 

zmiany wyniku finansowego w rezultacie wrażliwości na zmiany kursów walut. 

Działalność walutowa w Banku ograniczona jest do operacji kasowych i rozliczeniowych, 

więc ryzyko z tego tytułu jest niewielkie. 

Zgodnie z „Instrukcją zarządzania ryzykiem walutowym w Powiatowym Banku 

Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim”, na każdy dzień roboczy badane jest wykorzystanie 

limitów na wysokość otwartych pozycji w poszczególnych walutach oraz limit na całkowitą 

pozycję walutową Banku. Na dzień 31.12.2021` r. wszystkie limity dotyczące ryzyka 

walutowego zostały zachowane.  

Udział pozycji walutowej całkowitej w stosunku do funduszy własnych na koniec grudnia 2021 

r. wyniósł 0,04 % (limit max 2%).  

Na dzień 31.12.2019 r. Bank nie był zobowiązany do tworzenia wymogu kapitałowego w celu 

zrównoważenia ryzyka walutowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. 

 

6) Ryzyko operacyjne 

Ryzyko operacyjne to możliwość wystąpienia straty wynikającej z nieodpowiednich lub 

zawodnych procedur wewnętrznych, błędów ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych, 

w tym również ryzyko prawne. Wg definicji stosowanej w Banku ryzyko operacyjne nie 

obejmuje ryzyka reputacji oraz ryzyka strategicznego. Zgodnie z wytycznymi EUNB (CEBS) 

ryzyko operacyjne obejmuje także ryzyko IT (ryzyko bezpieczeństwa środowiska 

teleinformatycznego) oraz ryzyko braku zgodności – Bank zarządza odrębnie tymi ryzykami. 

1. Akceptowany poziom ryzyka operacyjnego Bank uzyskuje poprzez odpowiednie  

zarządzanie wszystkimi czynnikami ryzyka: zasoby ludzkie; procesy; systemy; zdarzenia 

zewnętrzne, w tym: zdarzenia przewidywalne, zdarzenia nieprzewidywalne (awarie 

zasobów zewnętrznych, wandalizm, klęski, katastrofy) oraz outsourcing. 

2. Bank wdrożył system zarządzania ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami 

Rekomendacji M Komisji Nadzoru Finansowego oraz Rekomendacji D w obszarze 

zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska 

teleinformatycznego. 

3. Jednocześnie Bank opracował, wdrożył i testuje Plany Ciągłości Działania i Plany 

awaryjne, które ukierunkowane są na odtworzenie procesów krytycznych i systemów 

teleinformatycznych. 
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4. Proces realizacji procesów biznesowych został przetestowany w warunkach pandemii, 

która ze względów bezpieczeństwa pracowników i Klientów z zachowaniem dystansu 

społecznego wymusiła na Banku realizację niektórych zadań w ramach pracy zdalnej. 

Realizacja tych procesów przebiegała bez zakłóceń przy zachowaniu wszelkich norm 

bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

5. W 2021 r. Bank w ramach ryzyka operacyjnego oceniał ryzyko związane z dostawcami 

zewnętrznymi tj. Zakładem Usług Informatycznych Novum Sp. z o.o.  oraz Informatyk 

s.c. 

6. Zarząd Banku monitoruje poziom przyjętych limitów na ryzyko operacyjne.  

7. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego wynikający z I Filaru liczony metodą 

podstawowego wskaźnika BIA na rok 2021 wynosi 4.076 635,95 zł. 

8.  Nie stwierdzono zagrożenia przekroczenia wskaźnika BIA, a tym samym nie wystąpił 

dodatkowy wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego. 

9. Poziom ryzyka operacyjnego na podstawie analizy za grudzień 2021 r. – średni.  

 

7) Ryzyko braku zgodności 

Ryzyko braku zgodności jest to ryzyko rozumiane jako skutki nieprzestrzegania przepisów 

prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez Bank standardów postępowania. 

1. Analizę ryzyka braku zgodności Bank przeprowadza w oparciu o zapisy „Instrukcji 

zarządzania ryzykiem braku zgodności w Powiatowym Banku Spółdzielczym  

w Sokołowie Podlaskim”. Analiza ryzyka braku zgodności obejmuje w szczególności: 

1) identyfikację – poprzez analizę przepisów prawa - na podstawie informacji 

wewnętrznych i zewnętrznych, np. baz danych o zmianach aktów prawnych, rejestrów 

wewnętrznych Banku, a także zgłoszonych informacji naruszaniu przepisów, 

pozwalającą na wstępne zlokalizowanie obszarów ryzyka, które następnie zostaną 

poddane ocenie,  

2) ocenę  ryzyka – poprzez pomiar lub szacowanie, 

3) kontrolę ryzyka - projektowanie i wprowadzanie, bazujących na ocenie ryzyka braku 

zgodności, mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności  

4) monitorowanie – wielkości i profilu ryzyka braku zgodności, po zastosowaniu 

mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności, 

5) raportowanie - na temat ryzyka braku zgodności – do Zarządu i Rady Nadzorczej. 

2. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności jest wyodrębnionym obszarem zarządzania 

ryzykiem, którego zadania są realizowane przez Stanowisko ds. Zgodności i jest częścią 

systemu kontroli wewnętrznej Banku, a jego podstawowym zadaniem jest podejmowanie 

działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie narażenia Banku na 

występowanie zdarzeń wynikających z ryzyka braku zgodności. 

3. Stanowisko ds. Zgodności uczestniczy w posiedzeniach Komitetu Audytu, gdy 

przedmiotem posiedzenia są zagadnienia związane z system kontroli wewnętrznej  

i ryzykiem braku zgodności. 

4. Koszty finansowe Banku z tytułu ryzyka braku zgodności (koszty wynikające z 

nieprzestrzegania wewnętrznych lub zewnętrznych przepisów prawa) stanowią 0,00% 

kosztów ogółem Banku tj. mniej niż 2% tych kosztów, ryzyko braku zgodności w Banku 

jest niskim poziomie. 
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8) Ryzyko biznesowe 

Ryzyko biznesowe jest to ryzyko nieosiągnięcia założonych i koniecznych celów 

ekonomicznych z powodu niepowodzenia w rywalizacji rynkowej. Ryzyko biznesowe może 

się przejawiać w obszarze: wyniku finansowego, strategicznym i otoczenia 

makroekonomicznego w tym zmian regulacyjnych i warunków konkurencji. 

Na dzień 31.12.2021 r.  nie wystąpił dodatkowy wymóg kapitałowy w ramach Filaru II z 

tytułu ryzyka biznesowego. Osiągnięty wynik finansowy netto był wyższy o od planowanego 

wyniku finansowego netto o 30,34 %. tj. 1 153 tys. zł. 

 

9) Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 575/2013 

z dnia 26 czerwca 2013 r. w spawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i 

firm inwestycyjnych (Rozporządzenie CRR), w systemie zarządzania ryzykiem Bank 

uwzględnia ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej. 

Wskaźnik dźwigni finansowej Banku obliczany jest przez Wydział Rachunkowości            i 

Sprawozdawczości zgodnie z art. 429 Rozporządzenia CRR, czyli jako miara kapitału    (Tier 

I) podzielona przez miarę ekspozycji całkowitej Banku. 

Tabela nr 31 - Wskaźnik dźwigni finansowej na 31grudnia 2021 r. 

Wyszczególnienie 
Wartość wskaźnika 

na 31.12.2021 r. 
Limit 

Wykorzystanie 

limitu 

Wskaźnik dźwigni finansowej 7,30% min 5% 
146,00% 

(w normie) 

Wskaźnik dźwigni finansowej Banku na I kwartał 2021 r. wyniósł 7,30% przy limicie 

ostrożnościowym min 5%. Wskaźnik ten kształtuje się na bezpiecznym poziomie. 

X. Działalność informatyczna 

     Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim jest bankiem ukierunkowanym na 

wdrażanie systemów informatycznych wspomagających obsługę klientów indywidualnych, 

oraz instytucjonalnych szukających nowoczesnych rozwiązań w sferze rozwijania biznesu. 

Dla wielu przedsiębiorców  na początkowym etapie, relacje z bankiem ograniczają się do 

obsługi podstawowych produktów bankowych, a na etapie późniejszym, niezbędna staje się 

informatyzacja sfery zarządzania łańcuchem skomplikowanych instrumentów finansowych. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, a także mając na uwadze trendy i nieustanny 

rozwój w dziedzinie informatyki bankowej, Bank w roku 2021 dokonał modernizacji i 

zakupów wspomagających obsługę klienta. Tym sposobem stworzył dla nich szansę rozwoju, 

obsługę nowych obszarów i technologii w biznesie. Powiatowy Bank Spółdzielczy w 

Sokołowie Podlaskim szczególną uwagę zwracał na zachowanie wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa świadczonych usług  w zakresie dostarczanych środowisk informatycznych 

wraz z ograniczeniem kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu efektywnego zwiększania 

zasobów. 

W związku z tym w roku 2021 r. Bank zrealizował wiele przedsięwzięć w zakresie rozwoju i 

modernizacji sprzętu komputerowego i technologii usług sieciowych. 
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Do najbardziej znaczących można zaliczyć: 
1. Wdrożenie zautomatyzowanych rozwiązań do obsługi umorzeń oraz spłat subwencji w 

ramach Tarczy PFR 1.0 i 2.0; 

2. Uruchomienie płatności BLIK w aplikacji mobilnej Nasz Bank. Zmieniony został 

model funkcjonowania BLIK z opartego na kartach wirtualnych na nowy oparty na 

rachunkach; 

3. Wymiana serwera modułów bezobsługowych – bankomatów, modułu autoryzacji kart, 

bankofonu; 

4. Wymiana głównych przełączników sieciowych w serwerowni w Centrali; 

5. Wymiana serwera oraz aktualizacja oprogramowania wirtualizacyjnego w serwerowni 

w Centrali; 

6. Bieżąca wymiana komputerów (około 27 sztuk); 

7. Wdrożenie nowej aplikacji do obsługi przekazów Money Gram obejmująca nadanie 

uprawnień użytkownikom, instalacje na wszystkich stacjach roboczych obsługujących 

przekazy oraz migrację użytkowników do nowej aplikacji; 

8. Dalsze integracja i rozwój obsługi OGNIVO w systemie NOE w szczególności 

wprowadzanie nowych szablonów komunikatów, modyfikacja obecnych, poprawa 

interfejsu; 

9. Migracja strony www.pbssokolow.pl do innego hostingu internetowego połączona ze 

zmianą systemu zarządzania treścią; 

10. Wdrożenie zmian w systemie dotyczących systemu STIR wynikających z ustawy o 

VAT i projekcie ustawy o Systemie Informacji Finansowej; 

11. Zakup serwera plikowego NAS do serwerowni zapasowej w Oddziale Suchożebry 

jako elektroniczne repozytorium kopii zapasowych; 

12. Końcowy etap wprowadzenia silnego uwierzytelnienia dla internetowych płatności 

kartowych – obowiązkowy drugi czynnik zabezpieczeń ustawiany w Kartosferze – 

PIN; 

13.  Wymiana łącz na światłowodowe (O/Bielany); 

14. Modernizacja i serwis bankomatów we współpracy z ZUI Novum, aktualizacje 

oprogramowania na bankomatach; 

15. Rozwój i rozbudowa systemu informatycznego o nowe funkcje. 

 

XI. Ład korporacyjny 

Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim w dniu 27.03.2018 r., 

zaktualizował komunikat dotyczący przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji 

nadzorowanych oraz tych postanowień, których nie stosuje się w Powiatowym Banku 

Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim.  

1. Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim oświadcza, że 

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim i jego organy  w  zakresie 

swoich kompetencji będą stosować 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. 

2. Zasady, o których mowa w ust. 1 będą wdrażane w wymaganym zakresie 

z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz 

specyfiki działalności Banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych.  

3. W Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim odstępuje się od 

stosowania następujących Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych: 

1) § 8 ust. 4 w części dotyczącej:  

http://www.pbssokolow.pl/
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„zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach 

organu 

stanowiącego.” 

Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, 

charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, 

odstępuje się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego 

udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie 

Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu 

specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią 

mieszkańcy lokalnego środowiska. Bank nie jest przygotowany pod względem 

technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady a jej wprowadzenie 

wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Zgodnie 

ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad 

Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub 

listem poleconym, co najmniej 14 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany 

sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego 

uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Ponadto wszyscy członkowie Banku mają 

możliwość zapoznania się ze sprawami objętymi porządkiem obrad Zebrania 

Przedstawicieli podczas obrad Zebrań Grup Członkowskich. Powyższe uzasadnia 

rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, 

elektroniczny udział członków. 

4. W Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim nie stosuje się     

następujących Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych gdyż nie     

dotyczą Banku: § 53, § 54, § 55, § 56, § 57. 

 

 Zarząd PBS w Sokołowie Podlaskim, na posiedzeniu w dniu 22.06.2021r. uchwałą         

Nr  30/5/2021, zaktualizował  „Politykę Ładu Korporacyjnego Powiatowego Banku 

Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim”. Polityka została zatwierdzona przez Radę 

Nadzorczą w dniu 23.06.2021 r. uchwałą nr 3/3/2021 oraz przez Zebranie Przedstawicieli w 

dniu 30.06.2021r. Uchwałą 14/2021. 

 

 Komisja Nadzoru Finansowego wydała  „Rekomendację Z dotyczącą zasad ładu 

wewnętrznego w bankach” stanowiącą zbiór dobrych praktyk odnoszących się do systemu 

zarządzania bankiem, organizacji banku, zasad działania, uprawnień, obowiązków i 

odpowiedzialności oraz wzajemnych  relacji Rady Nadzorczej, Zarządu i osób pełniących 

kluczowe funkcje w banku. Rekomendacja Z stanowi uzupełnienie, uszczegółowienie i 

rozwinięcie zagadnień z zakresu ładu wewnętrznego w bankach określonych w  „Zasadach 

Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz  Rekomendacji M dotyczącej 

zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach. W przypadku, gdy zakres Rekomendacji 

pokrywa się z zakresem „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, 

pierwszeństwo mają postanowienia Rekomendacji. W zakresie nieuregulowanym w 

Rekomendacji, zastosowanie mają „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji 

nadzorowanych”. 

 W związku z obowiązkiem wprowadzenia Rekomendacji Z do dnia 1 stycznia 2022r. 

w PBS w Sokołowie Podlaskim dokonano aktualizacji regulacji wewnętrznych z zakresu ładu 
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wewnętrznego oraz wprowadzono nowe procedury dotyczące między innymi: 

identyfikowania kluczowych funkcji, wprowadzania nowych produktów oraz zasad 

wprowadzania zmian w strukturze organizacyjnej. 

 

 Stosowanie zasad „Polityki Ładu Korporacyjnego Powiatowego Banku Spółdzielczego 

w Sokołowie Podlaskim”  podlega corocznej ocenie Rady Nadzorczej PBS w Sokołowie 

Podlaskim. Ocena dokonana przez organ nadzoru następnie podlega przedstawieniu i 

zatwierdzeniu przez Zebranie Przedstawicieli Banku. 

Zebranie Przedstawicieli Banku w dniu 30.06.2021 r. podjęło: 

- Uchwałę nr 10/2021 w sprawie przyjęcia wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą     

  Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim  oceny stosowania „Zasad  

  Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz „Polityki Ładu Korporacyjnego  

  Powiatowego Banku Spółdzielczego w  Sokołowie Podlaskim” za 2020 r.; 

- Uchwałę nr 11/2021  w sprawie przyjęcia wyników oceny kolegialnej Rady Nadzorczej  

  Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim za 2020 r.; 

- Uchwałę nr 12/2021 w sprawie przyjęcia wyników indywidualnych ocen kwalifikacji i  

  reputacji członków Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie  

  Podlaskim za 2020 r. 

 

Rada Nadzorcza PBS w Sokołowie Podlaskim, na posiedzeniu w dniu 17.02.2022 r., 

dokonała oceny wykonania czynności zarządczych przez członków Zarządu Banku w roku 

2021 r. na podstawie osiągnięcia podstawowych wskaźników w odniesieniu do planu 

finansowego i założeń Strategii Rozwoju Banku za dany okres; realizacji planu finansowego 

Banku tj. osiągnięcie wyniku finansowego na poziomie nie niższym niż 80% planowanego 

wyniku finansowego z uwzględnieniem sytuacji  ekonomiczno-finansowej w sektorze 

bankowym oraz uzyskanej pozytywnej oceny realizacji Strategii Rozwoju Banku. Po 

przeprowadzeniu oceny potwierdzono pozytywne wykonywanie czynności zarządczych przez 

każdego z członków Zarządu Banku oraz stwierdzono, iż skład i zasady funkcjonowania 

Zarządu, a także profesjonalizm i etyka osób wchodzących w jego skład nie budzą 

wątpliwości organu nadzoru.  

Bank będąc instytucją zaufania publicznego w 2021 r. prowadził działalność z 

zachowaniem najwyższej staranności, przykładał szczególną wagę do profesjonalizmu i etyki 

osób wchodzących w skład organów podmiotów nadzorowanych.  

W 2021 r.  Uchwałą Rady Nadzorczej nr 6/6/2021 z dnia 17.02.2021r. wprowadzono zmiany 

w treści „Regulaminu Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim”, natomiast na Zebraniu 

Przedstawicieli Banku w dniu 30.06.2021 r. Uchwałą 15/2021 zaktualizowano „Regulamin 

działania Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim”               

w celu dostosowania do wymogów Rekomendacji Z. Wprowadzono między innymi zapisy 

dotyczące wymogów kwalifikacyjnych i kompetencji członków Rady Nadzorczej,  określono 

szczegółowe zasady zwoływania, odbywania i dokumentowania posiedzeń (wskazanie 

obligatoryjnych elementów protokołu), w tym podejmowania uchwał.  

 

 Bank w 2021 r. posiadał strukturę organizacyjną adekwatną do skali i charakteru 

prowadzonej działalności oraz podejmowanego ryzyka. Bank zapewniał jawność struktury 

organizacyjnej poprzez zamieszczenie schematu struktury organizacyjnej na stronie 

internetowej.   Obowiązującą regulacją w tym zakresie jest „Regulamin organizacyjny 
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Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim”  przyjęty uchwałą Zarządu 

Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Nr 5/3/2021 z dnia 29.01.2021 

r.  a w zakresie struktury organizacyjna zatwierdzony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 

1/3/2021 w dniu 26.02.2021 r.  

 

 W 2021r. treść „Regulaminu Kontroli wewnętrznej w Powiatowym Banku 

Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim” została zmieniona  Uchwałą Zarządu Powiatowego 

Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Nr 10/2/2021  z dnia 25.02.2021 r. w zakresie 

wprowadzenia nowej treści Załącznika „Matryca funkcji kontroli”.  Zmiana Załącznika 

została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 1/5/2021 z dnia 26.02.2021 r. 

Bank posiada polityki wynagrodzeń, które stanowią istotny element rozwoju oraz  

bezpieczeństwa funkcjonowania Banku i stanowi elementy zapobiegające nadmiernej 

ekspozycji banku na ryzyko. Obowiązujące w Powiatowym Banku Spółdzielczym w 

Sokołowie Podlaskim Polityki wynagradzania spełniają wymogi określone w przepisach 

powszechnie obowiązujących, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997r. Prawo bankowe oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej  z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu 

kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach. 

Zmieniono „Politykę wynagrodzeń dla poszczególnych kategorii osób, których działalność 

zawodowa ma istotny wpływa na profil ryzyka banku  w Powiatowym Banku Spółdzielczym 

w Sokołowie Podlaskim” (przyjęta Uchwałą Zarządu Nr 20/3/2021 z dnia 06.05.2021 r. i 

zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 2/7/2021 z dnia 07.05.2021r).  

Obowiązującą treść „Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej Powiatowego 

Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim” wprowadzono na podstawie Uchwały 

Zebrania Przedstawicieli Nr 14/2017 z dnia 22.06.2017r. Zmiana treści Polityki została 

dokonana przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 14.05.2019r. w związku z koniecznością 

sformalizowania zasad przyznawania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej będącym 

jednocześnie członkami Komitetu Audytu.  

Bank posiada procedury dotyczące rozpatrywania skarg i reklamacji Klientów.                  

W wyniku analizy rejestru skarg, wniosków i reklamacji w 2021 r. nie stwierdzono 

przypadków nierzetelnego informowania klientów. 

Bank w 2021 roku umożliwiał pracownikom uczestnictwo w szeregu szkoleń, w tym  

prowadzonych w formie zdalnej on –line. 

Polityka informacyjna Banku służy budowie właściwych relacji, w szczególności 

poprzez ułatwianie dostępu do informacji zarówno klientom, jak i udziałowcom.  

Bank dąży do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej 

jakości komunikacji z klientami, ochrony praw członków, przestrzegania procedur 

wewnętrznych oraz przepisów powszechnie obowiązujących. 

 

XII. Istotne zdarzenia wpływające na sytuację jednostki jakie wystąpiły 

          po dniu bilansowym, ale przed zatwierdzeniem  

          sprawozdania  finansowego  
Nie wystąpiły zdarzenia istotnie wpływające na działalność Banku, w roku obrotowym, a także 

po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.  
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XIII. Podsumowanie 
Analiza podstawowych rodzajów ryzyk, występujących w Banku wskazuje na 

umiarkowany poziom tych ryzyk w działalności Banku. Podstawowe wskaźniki 

charakteryzujące ogólny poziom (profil) ryzyka są zgodne z zaakceptowanym przez Radę 

Nadzorczą planem ekonomiczno-finansowym. 

 

Poziom analizowanego ryzyka nie zagraża realizacji planu ekonomiczno-finansowego,  

w zakresie wyniku finansowego, pozwalającego na budowę funduszy własnych na realnym 

poziomie. 

O dynamicznym rozwoju Banku, świadczą znaczące pozycje w rankingach banków 

spółdzielczych, na które wpływa wysoka suma bilansowa, niski udział kredytów zagrożonych 

w sumie kredytów oraz korzystny wskaźnik pokrycia kredytów depozytami. 

 
 
Tabela nr 32- Zestawienie wskaźników ekonomiczno- finansowych Banków Spółdzielczych 

Zrzeszonych  z Bankiem BPS S.A. wg stanu na 31.12.2021 r. w Grupie I 
liczącej 12 banków. 

Lp. Wyszczególnienie Dane Banku Średnia  w Grupie II  
Odniesienie do średniej/(razem *)  w Grupie II 

1. Suma bilansowa 1 185 691 tys. zł 1 381 239 tys. zł Niższa suma bilansowa o 14,16%  

tj. 195 548 tys. zł 

2. Łączny współczynnik 

kapitałowy 

17,44% 16,44%* Łączny współczynnik kapitałowy 

niższy o 1,00 p.p 

3. ROA netto 0,43% 0,40%* 
ROA netto wyższy  o 0,03 p.p 

4. ROE netto 5,33% 5,88%* ROE netto niższy o 0,55 p.p  

5. Udział kredytów w sumie 

bilansowej 

61,94% 43,77%* Udział kredytów w sumie bilansowej  
wyższy o 18,17 p.p 

6. 
Udział kredytów 

zagrożonych w sumie 

kredytów brutto 

7,23% 11,91%* Udział kredytów zagrożonych w sumie kredytów 

brutto  

niższy o 4,68 p.p 

7. Udział funduszy własnych w 

sumie bilansowej 

7,79% 6,24%* Udział funduszy własnych  

w sumie bilansowej wyższy o 1,55 p.p 

8. 
Udział aktywów 

przychodowych pracujących 

w sumie bilansowej 

95,26%  93,92%* Udział aktywów przychodowych pracujących w 

sumie bilansowej 

wyższy o 1,34 p.p.  

9. 
Aktywa przychodowe 

pracujące 

1 129 559 tys. zł 1 297 252 tys. zł Aktywa przychodowe pracujące  niższe  

o 167 693 tys. zł 

10. Wynik finansowy netto 4 896 tys. zł 5 100 tys. zł Wynik finansowy netto niższy o 204 tys. zł 

11. Wynik finansowy brutto 6 639 tys. zł 6 675 tys. zł Wynik finansowy brutto niższy o 36 tys. zł 

 

W Grupie I liczącej 12 Zrzeszonych Banków Spółdzielczych Powiatowy Bank Spółdzielczy 

w Sokołowie Podlaskim pod względem sumy bilansowej znajduje się na 11 pozycji.  

Na tle Grupy rówieśniczej PBS w Sokołowie Podlaskim wyróżnia się od średniej w Grupie  : 

 Wyższym wskaźnikiem ROA netto  o 0,03 p.p; 

 Wyższym udziałem kredytów w sumie bilansowej o 18,17 p.p niż Grupa razem; 

 Niższym udziałem kredytów zagrożonych w sumie kredytów brutto o 4,68 p.p niż Grupa  

razem ; 

 Wyższym udziałem funduszy własnych w sumie bilansowej o 1,55 p.p niż Grupa razem; 

 

Bank utrzymuje łączny współczynnik kapitałowy powyżej poziomu regulacyjnego, a analiza    

 podstawowych wskaźników wskazuje na ich umiarkowany poziom w działalności Banku. 
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Tabela nr 33- Limity Wewnętrzne Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS 

Wskaźnik 

Poziom obowiązujący w 

Systemie Ochrony BPS 

[%] 

03.2021 06.2021 09.2021 12.2021 

Współczynnik kapitału podstawowego 

Tier I  
min 4,5 15,08% 15,56% 14,92% 16,77% 

Współczynnik kapitału Tier I min 9 15,08% 15,56% 14,92% 16,77% 

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) min 10 15,71% 16,19% 15,52% 17,44% 

Wskaźnik dźwigni finansowej min 3,3 7,48% 7,77% 7,80% 7,30% 

Współczynnik kapitałowy ryzyka 

kredytowego 
min 8 13,80% 13,44% 12,57% 14,26% 

Wskaźnik jakości aktywów max 6 1,63% 2,51% 2,85% 2,56% 

Wskaźnik pokrycia kredytów z 

rozpoznaną utratą wartości rezerwami 

celowymi (zdefiniowany w RWEF) 
min 30 49,56% 40,91% 38,76% 41,06% 

Wskaźnik jakości portfela kredytowego 

(zdefiniowany w RWEF) 
max 15 6,36% 7,70% 7,96% 7,74% 

Depozyt obowiązkowy min 9 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 

Zaangażowanie Banku Spółdzielczego 

w kapitale Tier 1 Banku Zrzeszającego  
min 

 

8,00  8,58% 8,21% 8,21% 8,22% 

 

Wskaźnik płynności aktywów min 7,5 38,09% 36,92% 33,51% 35,67% 

LCR min 100 299,32% 317,29% 301,88% 297,37% 

NSFR (PNOP lub PNFW) min 100 157,00% 161,00% 168,00% 147,36% 

 
Tabela nr 34- Informacja dotycząca sytuacji ekonomiczno – finansowej Powiatowy Bank   
                      Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim – Sporządzona przez SSOZ BPS 

                     Wybrane pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat w tys. zł 

 

Wyszczególnienie 31.12.2019 31.12.2020 
Dynamika 

2020/2019 

Średnia wg 

stanu na 

31.12.2020* 

31.12.2021 

Dynamika 

12.2021/12.2020 

Średnia wg 

stanu na 

31.12.2021* 

Podstawowe dane bilansowe  
Suma bilansowa 972 088 1 087 

343 
112 1 257 261 1 185 

692 
109 1 381 239 

Kredyty i inne należności od 

podmiotów niefinansowych i IRiS 

brutto 

689 860 670 860 97 618 906 733 421 109 641 478 

Kredyty i inne należności z 

rozpoznaną utratą wartości brutto 
49 689 40 947 82 79 397 57 163 140 76 381 

Kredyty i inne należności od  

podmiotów niefinansowych i IRiS 

netto 

671 859 649 545 97 581 998 709 540 109 604 882 

Lokaty międzybankowe złożone 48 937 57 199 117 112 890 47 988 84 108 227 

Papiery wartościowe 119 898 221 646 185 383 882 306 152 138 495 501 

Aktywa trwałe netto 5 644 5 260 93 16 063 4 959 94 17 429 

Zobowiązania wobec podmiotów 

niefinansowych i samorządowych 
875 761 987 951 113 1 155 213 

1 080 

560 
109 1 278 338 

Podstawowe dane z rachunku zysków i strat  
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Wynik z tytułu odsetek 23 218 20 470 88 24 623 21 219 104 24 708 

Wynik z tytułu prowizji 4 704 4 903 104 6 155 5 222 107 6 759 

Całkowite przychody operacyjne 28 422 26 303 93 33 024 26 817 102 33 939 

Koszty działania banku 15 687 16 355 104 21 660 16 761 102 21 472 

Amortyzacja środków trwałych  

oraz wartości niematerialnych i 

prawnych 

483 507 105 1 154 491 97 1 159 

Wynik z tytułu rezerw celowych 5 980 3 315 55 4 717 2 578 78 4 429 

Wynik z tytułu pozostałych  

przychodów i kosztów 

operacyjnych 

246 698 283 1 570 55 8 1 320 

Zysk (strata) brutto 6 290 5 595 89 5 106 6 639 119 6 675 

Zysk (strata) netto 4 082 3 857 94 3 820 4 896 127 5 100 

Fundusze własne  
Fundusze własne 84 578 88 735 105 85 900 92 428 104 86 187 

Kapitał Tier 1 81 008 85 165 105 80 289 88 858 104 81 268 

Kapitał Tier 2 3 570 3 570 100 5 610 3 570 100 5 366 

  

Liczba placówek (poza Centralą) 14 14 100 x 14 100 x 

Zatrudnienie 150 146 97 x 145 99 x 
 

*   średnia  dla I grupy banków spółdzielczych, uczestników SOZ 

 

Tabela nr 35- Ocena punktowa według stanu na 31.12.2020 r. i 31.12.2021 r. 

Obszar Wskaźnik 
Wartość  Ocena Ocena obszaru Ocena globalna 

31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 

A
d

e
k

w
a

tn
o

ść
  

k
a

p
it

a
ło

w
a
 Łączny współczynnik kapitałowy 15,68 17,28 3 2 

2 1,5 

2,37 

B 

2,26 

B 

Współczynnik kapitału Tier 1 15,05 16,61 1 1 

Wskaźnik dźwigni finansowej 7,68 7,3 1 1 

Współczynnik kapitałowy ryzyka kredytowego 13,91 14,13 3 2 

J
a

k
o

ść
 a

k
ty

w
ó

w
 Wskaźnik jakości aktywów 1,52 2,56 2 3 

2,8 2,9 

Udział aktywów o wadze ryzyka do 50% 
(włącznie) w aktywach ogółem 

37,65 58,48 4 2 

Wskaźnik pokrycia kredytów z rozpoznaną utratą 
wartości rezerwami celowymi (RWEF) 

51,07 41,06 3 4 

Wskaźnik jakości kredytów (RWEF) 6,06 7,74 2 3 

E
fe

k
ty

w
n

o
ść

 ROA netto 0,38 0,45 4 4 

3,7 3,7 
C/I 64,07 64,02 3 3 

(Wynik finansowy brutto + wynik z tytułu rezerw 

celowych i aktualizacji wartości)/suma bilans. 
0,82 0,78 4 4 

P
ły

n
n

o
ść

 

Wskaźnik płynności aktywów 32,76 35,67 1 1 

1,4 1,4 LCR 4,24 3,69 1 1 

NSFR 1,46 1,55 3 3 
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Bank świadczy usługi finansowe dostosowane do potrzeb mieszkańców, wspiera 

działania kulturalne i oświatowe. Wieloletnia tradycja bankowości spółdzielczej stanowi 

inspirację do ciągłego doskonalenia prowadzonej działalności. 

Bank musi być promowany w całej społeczności lokalnej. Szczególnie ważnym zadaniem 

w programie promocji jest budowanie dobrego wizerunku Banku.  

Produkty i usługi bankowe, podobnie jak każde inne sprzedawane towary, wymagają 

reklamy. Nie da się ukryć, że w dzisiejszych czasach żadna firma nie jest w stanie utrzymać 

się na rynku bez dobrego marketingu i skutecznie prowadzonej reklamy. Są to bardzo ważne 

czynniki, na które bezwzględnie należy zwrócić swoją uwagę i jak najbardziej się na nich 

skoncentrować. 

W roku 2021 Bank wykorzystywał różne formy działalności promocyjnej, wspomagającej 

realizację zadań ukierunkowanych na utrzymanie dominującej pozycji na rynku lokalnymi m. 

in. poprzez wpieranie finansowo rozwoju lokalnej społeczności i biznesu.  

W analizowanym roku przyjęto nową strategię działania Banku na lata 2021-2023, zgodnie z 

którą dewizą Banku nadal jest hasło: „Jesteśmy Najbliżej Ludzi” 

Bank łączy tradycyjne idee spółdzielczości z nowoczesnością oferując Klientom, zarówno 

tradycyjne jak i nowoczesne produkty bankowe – m. in. związane z bankowością 

elektroniczną. 

 

Pomimo koronakryzysu, niskich stóp procentowych (zaczęły rosnąć dopiero w IV kwartale 

2021) i zawirowań w gospodarce, Bank zakończył 2021 rok z wynikiem finansowym netto w 

wysokości 5.001.233,87 PLN (wzrost w stosunku do 2020 r. o 29,68%).  

W 2021 r. z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa Bank nadal siłą rzeczy znacznie 

ograniczył swoje zaangażowanie związane z aktywnym uczestniczeniem w różnego rodzaju 

wydarzeniach kulturalnych, oświatowych czy sportowych, ponieważ nie były one 

organizowane przez lokalne instytucje. To z kolei przełożyło się na ograniczenie wydatków 

na reklamę. Mimo to Bank ma świadomość, że gadżety reklamowe to wciąż jeden z lepszych 

i tańszych sposobów na promocję firmy. 

 

W 2021r. udzielono darowizn na łączną kwotę 32 756,26 zł   

Sokołów Podlaski 14.600,00 zł 

1) darowizna dla Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 500,- 
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2) darowizna dla Przedszkola nr 3 na zakup laptopa i drukarki 500,- 

3) darowizna dla SOK na organizację pleneru malarskiego 3.000,- 

4) darowizna dla Przedszkola nr 3 na zakup drukarki 400,- 

5) darowizna dla Przedszkola nr 2 na zakup sprzętu terenowego 400,- 

6) darowizna dla Urzędu Miasta na dofinasowanie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych    

            500,- 

7) darowizna dla SOK na rzecz chóru KOE 1.000,- 

8) darowizna na organizację turnieju szachowego Uczniowski Klub Sportowy –  

            Sokołowskie Towarzystwo Szachowe 400,- 

9) darowizna dla SP2 dla Samorządu Uczniowskiego 500,- 

10) darowizna dla Miejsko-Powiatowego Klubu Koszykówki na dofinansowanie    

            działalności 2.000,- 

11) darowizna dla Caritas Diecezji Podlaskiej na zakup komputerów 500,- 

12) darowizna dla SOK na organizację Zaduszek Bluesowych 1.000,- 

13) darowizna dla SOK na działalność zespołu Voci Cantati 1.000,- 

14) darowizna dla Fundacji „Ku mądrości” dr Anny Dux na organizację Orszaku Trzech  

            Króli 400,- 

15) darowizna dla OSP Sokołów Podlaski na organizację obchodów 100-lecia 1.000,- 

16) darowizna dla OSP w Grochowie na organizację jubileuszu 1.000,- 

Jabłonna Lacka 1.900,00 zł 

1) darowizna dla Samorządowego Klubu Sportowego „Jabłonianka” na organizację 

jubileuszu 700,- 

2) darowizna dla Stowarzyszenia Rozwoju Promocji Kultury, Sportu i Rekreacji na 

organizację Biesiady Podlaskiej 700,- 

3) dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Jabłonnie Lackiej na urządzenie placu zabaw dla 

dzieci 500,- 

Kosów Lacki 1.000,00 zł 

1) darowizna dla Parafii Rzymskokatolickiej Kosów Lacki na organizację półkolonii 1.000,- 

Miedzna 1.500,00 zł 

1) darowizna dla stowarzyszenia „Skarbiec na organizacje „Uczty Pierogowej” 1.500,-na 

organizację  

Repki 5.576,26 zł 

1) darowizna dla Zespołu Szkół na organizację Dnia Dziecka 400,- 

2) darowizna dla OSP Repki na spotkanie strażaków 700,- 

3) darowizna dla OSP w Skrzeszewie na organizację jubileuszu 1.500,- 

4) darowizna dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację dożynek 700,- 

5) darowizna dla OSP Wyrozęby na organizację jubileuszu 1.000,- 

6) darowizna dla OSP Skrzeszew na zakup sprzętu oświetleniowego 700,- 

7) darowizna rzeczowa 576,29 

Bielany 1.500,00 zł 

1) darowizna dla Zespołu Oświatowego w Grochowie na zakup sztandaru 500,- 

2) darowizna dla OSP Kowiesy na organizację jubileuszu 1.000,- 

Sabnie 2.000,00 zł 

1) darowizna dla firmy PH Jacek na organizację szkolenia rolników 400,- 

2) darowizna dla Be Alive Zuzanna Złoga na organizację biegu Sokołowska Runda 700,- 

3) darowizna dla Parafii Rzymskokatolickiej na organizację konkursu patriotycznego - 400 
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4) darowizna na wydruk kalendarza – Parafia Rzymskokatolicka w Zembrowie 500,- 

Suchożebry 1.280,00 zł 

1) darowizna dla byłego pracownika Banku 1.280,- 

Sterdyń 3.400,00 zł 

1) darowizna dla pogorzelców Przewoźnik Mariusz i Agnieszka 3.000,- 

2) darowizna dla Stowarzyszenia „Lepsze jutro gminy Sterdyń” 400,- 

 

Bank udzielał również pomocy finansowej i rzeczowej w akcjach charytatywnych, 

poprzez:  

Sponsoring: 

Działalność sponsorska ma na celu kształtowanie wizerunku Banku, jako godnej zaufania 

instytucji finansowej, zaangażowanej społecznie, nowoczesnej i otwartej na potrzeby klientów. 

Jest ona zgodna z misją Banku, która zakłada podejmowanie i wspieranie inicjatyw mających 

na celu rozwój środowiska lokalnego i jego społeczności. 

W 2021 r. Bank w niedużym stopniu angażował się w sponsoring wydarzeń kulturalno-

sportowych, z powodu braku organizowanych lokalnie wydarzeń kulturalno-sportowych. 

Środki finansowe w ramach sponsoringu otrzymał Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe 

Iganie na zorganizowanie Międzynarodowego Turnieju Zapaśniczego.  

Imprezy okolicznościowe  

1) reklama podczas Międzynarodowego Turnieju Zapaśniczego im. Tadeusza i Zygmunta 

Strusa spotkanie z hodowcami bydła mlecznego podczas, którego wręczone zostały 

nagrody dla  10 laureatów konkursu zorganizowanego przez MZHBiPM (10 nagród w 

postaci kart podarunkowych), 

2) uczestnictwo podczas 29 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – liczenie 

zebranych pieniędzy do puszek a także przekazanie 2.000,- na wykonanie kubków z 

grafiką 29 finału WOŚP i logo Banku, 

3) przekazanie wychowankom przedszkoli gadżetów (książeczki, maskotki do szycia, 

puzle) jako prezenty z okazji Dnia Dziecka 

Bank promuje kulturę, czego dowodem jest tworzenie wystaw prac plastycznych w salach 

operacyjnych Banku oraz nasze bliskie relacje ze środowiskiem lokalnym w zakresie 

działalności społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej. 

 

W 2021 r. Bank podejmował następujące działania promocyjne dotyczące komunikacji z 

klientem, poprzez następujące narzędzia i instrumenty marketingowe: 

a) reklama prasowa i radiowa 

Bank współpracował przede wszystkim z prasą lokalną:  

1) Gazetą Podlasia (4 wydania – współpraca zakończona z uwagi na zaprzestanie 

wydawania gazety): 

 reklama kredytu mieszkaniowego 

 reklama kredytu „Szybka mieszkaniówka” 

2) Wieści Sokołowskie – życzenia świąteczne  

oraz zamieszczał reklamy w publikacjach i planach:  

 reklama w informatorze „Nasz Przewodnik” – Targi Siedlce wrzesień 2021 

 reklama w planie powiatu i miasta Sokołów Podlaski 

Reklama w radiu: emisja spotów reklamowych z życzeniami świątecznymi – Katolickie 

Radio Podlasia 
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b) reklama internetowa 

W 2018r. nastąpiła zmiana wyglądu strony internetowej Banku www.pbssokolow.pl. Strona 

zyskała nową szatę graficzną, stała się wygodniejsza w obsłudze i bardziej intuicyjna, co 

umożliwia Klientom szybszy oraz łatwiejszy dostęp do informacji zawartych na stronie. Nowy 

format strony pozwala na umieszczanie bardziej szczegółowej oferty produktowej dostępnej w 

ofercie Banku.  

W 2021 r. strona internetowa była na bieżąco aktualizowana. W ramach prowadzonej strony, 

poprzez reklamowe banery umieszczone na stronie głównej oraz podstronach, promowane były 

produkty i usługi, w zależności od aktualnej oferty Banku. Bankowość elektroniczna 

umożliwiała także dotarcie do szerszego grona odbiorców i zainteresowanie usługami nie tylko 

obecnych, ale także potencjalnych klientów. Specjalna zakładka Informacje związane z 

pandemią przeznaczona została do umieszczania informacji o działaniach pomocowych dla 

Klientów i zachęcania do korzystania z bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej pod 

ogólnopolskim hasłem #zostańwdomu. 

Strona internetowa Banku jest ponadto „bramką” służącą do logowania się klientów do serwisu 

Bankowości Internetowej. 

Poza witryną internetową Banku, do promocji wykorzystywane były również ekrany LED w 

Centrali Banku oraz bankomaty. Reklama Banku była również prezentowana na stronach 

internetowych Tygodnika Siedleckiego i Gazety Podlasia.  

Reklama produktów i usług Banku prezentowana była również przy wykorzystaniu facebooka.  

c) materiały drukowane 

Materiały drukowane są kluczowym narzędziem komunikacji z klientami, na bardzo 

konkurencyjnym rynku lokalnym. Bank w dalszym ciągu wykorzystywał przestrzeń handlową 

do komunikacji z klientami. Już od dłuższego czasu, we wszystkich placówkach Banku 

umieszczone są specjalne stojaki z materiałami informacyjnymi, dotyczącymi oferty Banku. 

Znajdują się one w miejscach, gdzie odbywa się największy ruch, tj. przy wejściu do Banku lub 

w okolicach kas i bankomatów. 

Wykonane materiały reklamowe drukowane: 

 reklama na kalendarzu Ściennym Nasz Przewodnik 2021, z reklama Kredytu 

Korzystnego, 

 reklama na kalendarzu Ściennym Panorama Sokołów Podlaski 2021, z reklama Kredytu 

Korzystnego, 

 reklama na kalendarzu Ściennym Autostradą A2 2021, ogólna reklama Banku – 

Wspólnie w przyszłość, 

 ulotki:  

- kredyt dla posiadaczy rachunków 

- kredyt mieszkaniowy 

- kredyt EKOkredyt 

 plakaty: 

- kredyt dla posiadaczy rachunków 

- kredyt mieszkaniowy 

- kredyt EKOkredyt 

d) inne formy reklamy 

Bank dokonał zakupów gadżetów reklamowych z logo Banku: opaski odblaskowe, ołówki, 

notesy, teczki, zawieszki zapachowe, smycze, kubki reklamowe, długopisy, torby reklamowe 

papierowe. 

http://www.pbssokolow.pl/


Sprawozdanie z działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim  

za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

55 

W ramach nowego produktu dla rolników „Kredyt Korzystny” rozdawane były dla Klientów 

apteczki samochodowe, kamizelki odblaskowe, zapachy i smycze. 

Placówki sprzedażowe w celu lepszej prezentacji oferty produktowej w postaci plakatów 

wyposażone zostały w ramki aluminiowe. 

e) wspólna kampania reklamowa Grupy BPS 

Bank brał udział we wspólnej kampanii prowadzonej przez Grupę BPS w ramach Funduszu 

Promocyjnego, promującej kredyty gotówkowe na cele ekologiczne i nie tylko. 

f) ludzie  

„Jakość obsługi klienta jest dawaniem klientom tego, co chcą otrzymać wtedy, kiedy chcą to 

otrzymywać za cenę, którą zaakceptują, bez popełnienia jakichkolwiek błędów” (M. Giemza, 

Jakość obsługi klienta w nowoczesnej organizacji, w: Innowacyjność w kształtowaniu wartości 

wyrobów i usług, Radom 2006).  

 

Wysoka jakość obsługi klienta była zawsze mocną stroną naszego Banku, która nie zmieniła 

się mimo ciągłych obostrzeń i wymogów sanitarnych. Klienci cenią sobie indywidualne 

podejście, miłą, serdeczną obsługę, niemal „domową” atmosferę panującą w Banku. Bank 

dysponuje dobrze przygotowaną i doświadczoną kadrą, której kompetencje są stale zwiększane. 

Bank w 2021 r. mimo ograniczeń krajowych w przemieszczaniu się stale dążył do zwiększania 

zaangażowania pracowników w wykonywaną pracę tym razem poprzez system szkoleń on-line. 

W dniu 8 marca 2021 Zarząd Związku Banków Polskich przyjął Dobre praktyki prostej 

komunikacji bankowej. Zgodnie z dokumentem pracownicy banków powinni posługiwać się 

prostym językiem i pisać przejrzyste, w pełni zrozumiałe dla odbiorców (Klientów) teksty. 

Dobre praktyki to zbiór wytycznych na przyszłość – nie dotyczą dokumentów, które już istnieją 

oraz komunikatów przekazanych klientom w poprzednich latach. Stosowane mają być przede 

wszystkim w komunikacji z klientami detalicznymi. 

 

Istotnym elementem wzrostu sprzedaży usług i produktów bankowych jest bezpośrednia ich 

promocja prowadzona przez pracowników Banku.  

Do pogłębiania pozytywnych relacji między Bankiem a jego właścicielami oraz szerokim 

spektrum Klientów zazwyczaj wykorzystywane były Zebrania Grup Członkowskich, Zebranie 

Przedstawicieli. Powyższe działania były mocno ograniczone ze względu na ciągle panującą 

pandemię koronawirusa. 

Za ważne zdarzenie w 2021 roku Zarząd Banku uznaje sytuację w gospodarce światowej 

spowodowaną pandemią koronawirusa Covid-19. Sytuacja gospodarcza w kraju ulega ciągłej 

zmianie i niewątpliwie skutki gospodarczego kryzysu będą dla wielu branż dotkliwe, co nie 

pozostanie obojętne dla działalność banków, w tym sektora bankowości spółdzielczej. 

 W czasie pandemii Zarząd Banku podjął niezbędne działania zabezpieczające ciągłość 

działania oraz ochronę pracowników i klientów przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. 

Obecną sytuację rozpoznajemy jako niezagrażającą działalności Banku, niemniej jednak rok 

2022 będzie trudniejszym czasem niż 2021 r. Niepewność gospodarcza o byt o zatrudnienie, 

wojna na Ukrainie powodują, że nastąpiło pewne wyhamowanie w zakresie nowych 

inwestycji. 

Trudno w chwili obecnej szacować wpływ powyższych zdarzeń  na wyniki finansowe w 

roku bieżącym 2022, natomiast Zarząd dołoży wszelkich starań aby ich realizacja przebiegała 

zgodnie z przyjętym planem finansowym a wygenerowany zysk nie był niższy niż 

wypracowany w 2021 rok. Zarząd Banku będzie monitorował na bieżąco sytuację 

ekonomiczno-finansową podejmując wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić nioczekiwane, 

negatywne skutki mogące mieć wpływ na działalność Banku.  
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W 2021 roku Bank podjął następujące kroki, które między innymi złagodziły negatywne 

skutki gospodarcze mające wpływ na wyniki Banku, mianowicie: 

1) dostosowanie struktury organizacyjnej do aktualnych potrzeb działalności bankowej, 

2) prowadzenie działań ukierunkowanych na wdrożenie nowych technologii bankowych,  

3) podejmowanie decyzji w zakresie zmian cen produktów i usług bankowych, 

dostosowując ją do realnej sytuacji panującej na rynku. 

 

 

 

XV. Główne kierunki działania Banku w 2022 rok 

1. Zarząd Banku będzie monitorował potencjalny wpływ pandemii na sytuację Banku, 

podejmując wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić negatywne skutki tej sytuacji. 

2. Umacnianie wizerunku Banku jako instytucji bezpiecznej, stabilnej, przyjaznej Klientom 

i całemu społeczeństwu. 

3. Realizacja obowiązków zawartych w postanowieniach Umowy i Statutu Spółdzielni 

Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS w tym dążenie do spełnienia kryteriów wszystkich 

wskaźników określonych w umowie Systemu Ochrony. 

4. Utrzymanie, a w miarę możliwości zwiększenie skali działania poprzez intensywny 

rozwój usług i produktów bankowych oraz realizacji działań związanych ze spełnieniem 

zewnętrznych wymagań prawnych oraz nadzorczych miar płynności w tym zakresie. 

5. Efektywne i bezpieczne gospodarowanie pozyskanymi depozytami. 

6. Doskonalenie mechanizmów powodujących poprawę jakości i rentowności aktywów. 

7. Elastyczne kształtowanie polityki cenowej i handlowej w celu rozbudowania bazy 

Klientów, oraz utrzymania współpracy z dotychczas pozyskanymi podmiotami. 

8. Oferowanie wysokiej jakości usług finansowych oraz kompleksowej i konkurencyjnej 

oferty produktów. 

9. Podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz ich uczestnictwo w szkoleniach 

merytorycznych związanych z wykonywanymi czynnościami służbowymi i 

specjalistycznymi, zmianą przepisów i zasad działania Banku, a także rozwojem 

działalności. 

10. Doskonalenie systemu zarządzania ryzykami, mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz 

regulacji wewnętrznych zgodnie z przepisami prawa i regulacjami nadzorczymi. 

11. Respektowanie wartości spółdzielczych. 

12. Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu finansów (oferta dla małoletnich poniżej 13 roku 

życia). 

13. Modernizacja infrastruktury technicznej informatycznej oraz wdrażanie nowoczesnych 

technologii bankowych.  

14. Rozszerzenie zakresu usług bankowości internetowej dla Klientów Banku poprzez 

wdrożenie nowych funkcjonalności i usług systemu Internet Banking. 

15. Zwiększeniu bezpieczeństwa transakcji płatniczych dokonywanych przez Klientów w 

obszarze bankowości internetowej i systemach kartowych. 

16. Przestrzeganie Prawa bankowego, norm ostrożnościowych oraz zasad i standardów 

Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) w zakresie Rozporządzenia CRR, 

oraz regulacji nadzorczych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

17. Zapewnienie sprawnej i funkcjonalnej organizacji wewnętrznej, warunkującej właściwy 

proces planowania, koordynację pracy wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych, 

zarządzanie oraz monitorowanie stopnia realizacji nakreślonych celów i przyjętych 

zadań. 
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18. Realizowanie zadań związanych ze sporządzaniem rzetelnej sprawozdawczości 

zewnętrznej i wewnętrznej przez odpowiednie komórki organizacyjne Banku. 

19. Utrzymanie zaangażowania kapitałowego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na 

poziomie nie niższym niż ustalonym w Umowie Zrzeszenia. 

 

 

Sokołów Podlaski, dnia 13.05.2022 r.  

 

  

 

Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim: 

  

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 

Piotr Żebrowski        Beata Żak Sławomir Wantusiak 
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