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 S P R A W O Z D A N I E  

R A D Y   N A D Z O R C Z E J  
Banku Spółdzielczego w Gnieźnie  

z działalności za 2019 r. 

 na Zebranie Grupy Członkowskiej   
 

 

I. WPROWADZENIE  

Na podstawie § 20 pkt 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie, którego tekst 

ujednolicony stanowi załącznik do uchwały Nr 50/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w 

Gnieźnie z dnia 15 czerwca 2018 r., Rada Nadzorcza składa coroczne sprawozdanie z 

działalności obejmującej okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.  

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., Rada Nadzorcza pracowała w 

niezmienionym składzie, który tworzyli: 

1) P. Waldemar Pomorski - Przewodniczący Rady Nadzorczej , 

2) P. Jan Wójcik - zastępca Przewodniczącego, 

3) P. Jan Borkowicz - sekretarz.  

Radę Nadzorczą uzupełnili jej pozostali członkowie w osobach: P. Tadeusza Kaczmarka, P. 

Jacka Lewickiego, P. Romana Lewandowskiego, P. Krzysztofa Macioszka, P. Ryszarda 

Sadłowskiego, P. Leszka Słomiannego, P. Zofii Szelewskiej i P. Józefa Woźniaka.  

 Podczas ubiegłorocznego Zebrania Przedstawicieli dokonano oceny kwalifikacji i 

reputacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego. Ocena 

w stosunku do wszystkich członków Rady Nadzorczej i Rady jako organu była pozytywna co 

jednocześnie daje rękojmię należytego sprawowania nadzoru. 

II. PODSTAWY PRAWNE   

Podstawę prawną działania Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym stanowiły 

przepisy powszechnie obowiązujące, ujęte w szczególności w: 

 Ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach 

zrzeszających,  

 Prawie bankowym, 

 Prawie spółdzielczym,  

 Ustawie o rachunkowości oraz ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 

oraz nadzorze publicznym, 

 a także wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, nr 575/2013. 
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Ponadto Rada sprawowała nadzór z uwzględnieniem rekomendacji i zaleceń Komisji Nadzoru 

Finansowego oraz europejskich wytycznych, uwzględniając postanowienia Statutu banku, 

strategii działania oraz polityk i procedur wewnętrznych obowiązujących w banku. Konkretne 

działania nadzorcze wyznaczone zostały w ramach planów pracy uchwalonych na rok 2019. 

 Działania nadzorcze Rady skorelowane były z założeniami strategii banku oraz planu 

finansowego uchwalonego na okres sprawozdawczy i realizowane w taki sposób, aby 

urzeczywistniać realizację celów strategicznych w kluczowych obszarach działania, w tym 

przestrzegać przyjętych zasad ładu korporacyjnego i równoważnego poziomu ryzyka banku.  

W zakresie otoczenia prawnego działania banku, miniony rok był kontynuacją 

dynamicznych zmian zapoczątkowanych w poprzednich latach. Poza realizacją procesów 

wdrażania i dostosowywania regulacji bankowych do nowych przepisów prawa, 

Rekomendacji KNF i unijnych dyrektyw, podkreślenia wymaga w szczególności: 

1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 

2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (tzw. Dyrektywa 

PSD2), której regulacje zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego 

poprzez nowelizację ustawy o usługach płatniczych, m.in. umożliwiająca stworzenie 

jednolitego rynku płatności w UE oraz zapewniająca bezpieczeństwo transakcji i 

ochronę finansów klientów. 

2) wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 21 marca 2018 r. (EBA/GL/2017/12) 

w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących 

najważniejsze funkcje,  

3) wytyczne EBA z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zarządzania wewnętrznego, 

4) wytyczne   EBA w sprawie outsourcingu w kontekście dopuszczalnego zakresu 

powierzania wykonywania czynności w działalności bankowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. 

5) zmiany w istotnych dla praktyki banku aktach prawnych, a mianowicie ustawy o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawy o usługach 

płatniczych, Prawie bankowym, Kodeksie cywilnym czy ustawy o rozpatrywaniu 

reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.  

6) realizacja zaleceń pokontrolnych wydawanych w okresie sprawozdawczym. 

Wymienione obszary stanowią tylko najistotniejsze kwestie spośród tych, które w 

minionym roku wpłynęły na tempo prac i skalę zmian w regulacjach wewnętrznych banku 

oraz wzmagały działania nadzorcze ze strony Rady. Adaptacja nowych przepisów do 

wewnętrznych regulacji i praktyki banku następowała poprzez różne działania, w 



3 
 

szczególności w drodze uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą w okresie 

sprawozdawczym.  

III. ZAKRES NADZORU  

W okresie sprawozdawczym zadania Rady Nadzorczej były realizowane przede 

wszystkim za pomocą środków nadzoru oraz okresowej oceny wszystkich kluczowych 

obszarów zarządzania bankiem. Sprawowany nadzór obejmował system zarządzania 

ryzykiem, system kontroli wewnętrznej, politykę wynagrodzeń, a także proces szacowania 

kapitału wewnętrznego i utrzymywania poziomu funduszy własnych na poziomie nie niższym 

niż oszacowany kapitał wewnętrzny banku.  

W celu realizacji swoich zadań i sprawowania efektywnego nadzoru Rada Nadzorcza 

w szczególności: 

1) zapewniała odpowiedni poziom zarządzania,  

2) nadzorowała przestrzeganie przyjętej przez Zarząd strategii zarządzania bankiem, 

3) monitorowała skuteczność czynności wykonywanych przez członków Zarządu w 

związku z realizacją ich zadań w zakresie systemu zarządzania, 

4) nadzorowała przestrzeganie w banku planów, polityk i procedur.  

W okresie sprawozdawczym, Rada określała ogólny poziom akceptowalnego ryzyka 

oraz monitorowała poprzez okresową ocenę apetyt na ryzyko i przestrzeganie przez Zarząd 

wyznaczonych limitów ograniczających to ryzyko. Okresowej analizie i ocenie podlegała 

także sytuacja finansowa banku oraz jakość zarządzania w kontekście wyników 

przeprowadzonych kontroli zewnętrznych i audytów wewnętrznych w banku. Rada 

wypełniała swoje funkcje nadzorcze z uwzględnieniem długoterminowych celów 

strategicznych i kapitałowych, skonkretyzowanych w poszczególnych obszarach działania 

banku w planie finansowym na rok 2019. Zakres wytyczonych celów, w razie potrzeby, był 

korygowany o zmiany zachodzące w otoczeniu makroekonomicznym i regulacyjnym banku.  
 

IV. ZADANIA I DZIAŁANIA RADY   

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń, natomiast 

Prezydium Rady zebrało się sześciokrotnie. W przypadku obu organów odnotowano blisko 

100% frekwencję. Podczas ubiegłorocznych posiedzeń Rada podjęła 39 uchwał. Dokonując 

analizy aktywności Rady pod względem ilości podejmowanych uchwał, w porównaniu z 

rokiem poprzednim, stwierdza się lekką tendencję malejącą. Zgodność w ocenie nadzorczej 

procesów zarządzania bankiem, członkowie Rady potwierdzali jednomyślnymi wynikami 

głosowania nad poszczególnymi uchwałami.  

W przedmiocie oceny zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej, procesu 

szacowania kapitału wewnętrznego, sytuacji finansowej banku oraz oceny polityki 
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wynagradzania członków Zarządu, a także przeglądu funkcjonujących w banku procedur i 

systemów w procesie zarządzania, Rada podjęła w okresie sprawozdawczym 34 odrębne 

stanowiska. W posiedzeniach Rady uczestniczyli przedstawiciele Zarządu banku oraz w 

zależności od potrzeby, pracownicy banku odpowiedzialni za merytoryczne obszary objęte 

porządkiem posiedzeń. W okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza realizowała funkcje 

nadzorcze i kontrolne w zakresie wszystkich obszarów działania banku objętych jej 

kompetencjami, w szczególności poprzez:  

1) analizowanie przebiegu realizacji planów finansowych, 

2) dokonywanie okresowych ocen sytuacji finansowej i ekonomicznej banku,  

3) dokonywanie oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, 

4) zatwierdzanie strategii zarządzania ryzykiem i kapitałami banku, polityki kredytowej, 

planów finansowych oraz zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem,  

5) zatwierdzanie poziomu apetytu na ryzyko banku, limitów oraz założeń testów 

warunków skrajnych, 

6) zatwierdzenie zasad wyznaczania pojedynczej ekspozycji na ryzyko oraz procedury 

szacowania kapitału wewnętrznego,   

7) cykliczną ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem, z analizą 

narażenia banku na poszczególne rodzaje ryzyka,  

8) okresową ocenę zarządzania ryzykiem braku zgodności, 

9) okresową ocenę bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego i jakości danych,  

10) badanie zgodności polityki banku w zakresie podejmowania ryzyka ze strategią i 

planem finansowym banku, 

11) okresową ocenę systemu anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz procedur i 

standardów etycznych, 

12) analizę wyników przeglądów obowiązujących w banku systemów i procesów. 

W okresie sprawozdawczym, przy wsparciu Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza 

uchwaliła plan finansowy na rok 2019, dokonała wyboru podmiotu do badania sprawozdania 

finansowego oraz zatwierdziła nowe zasady i założenia polityki rachunkowości w banku. 

Rada monitorowała także realizację zaleceń wydanych w związku z audytem wewnętrznym 

przeprowadzonym przez Spółdzielczy System Ochrony SGB oraz zatwierdzała 

harmonogramy realizacji zaleceń wydanych przez UKNF podczas kontroli inspekcji 

przeprowadzonej w 2018 roku.  Ponadto Rada Nadzorcza, po analizie wyników z przeglądów, 

zatwierdziła zmiany w wewnętrznych regulacjach bankowych. 

Zebranie Przedstawicieli w minionym roku uchwaliło nową Politykę ładu 

korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie z uwagi na wejście w życie nowych 

Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie 
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zarządzania wewnętrznego. W ramach nadzoru Rada Nadzorcza ocenia, że w okresie 

sprawozdawczym bank stosował zasady przyjęte w polityce. 

W zakresie polityki wynagradzania realizowanej w banku, Rada oceniła, że była ona 

prowadzona w sposób przejrzysty i adekwatny do skali działalności banku i poziomu 

ponoszonego ryzyka. Wynagrodzenie członków Zarządu i osób pełniących kluczowe funkcje 

było finansowane i wypłacane ze środków banku zgodnie z postanowieniami zawartych 

umów o pracę, a wynagrodzenie członków Rady odpowiadało założeniom określonym w § 15 

„Polityki wynagradzania członków organu nadzorującego w Banku Spółdzielczym w 

Gnieźnie”. Rada Nadzorcza na zeszłorocznym Zebraniu Przedstawicieli uchwaliła zmiany do 

tej polityki. 

 Rada na bieżąco oceniała także poziom ryzyka banku i monitorowała ryzyko kosztu 

związanego z wypłatą zmiennych składników wynagrodzenia i w efekcie pozytywnie oceniła 

politykę wynagradzania w banku. 

Natomiast w zakresie zasad ładu korporacyjnego, Rada Nadzorcza ocenia, że w 

okresie sprawozdawczym bank stosował zasady przyjęte w „Polityce ładu korporacyjnego 

Banku Spółdzielczego w Gnieźnie”. Rada przyjęła także jako uzasadnione odstępstwa od 

stosowania niektórych „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych 

przez KNF lub stosowania ich w postaci zmienionej, z uwagi na ich nieproporcjonalność do 

skali i rodzaju działalności banku lub nieadekwatność do jego specyfiki albo nadmierną 

uciążliwość w ich wdrożeniu.  

Rada Nadzorcza uwzględniając wymogi wynikające z nowych Wytycznych 

Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) i Europejskiego  Urzędu Nadzoru Giełd i 

Papierów Wartościowych (ESMA) z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie oceny odpowiedniości 

członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, podjęła uchwałę 

na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 30 maja 2019 r. wprowadzającą nową „Politykę w 

zakresie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w 

Gnieźnie”. 
 

V. DZIAŁALNOŚĆ KOMITETU AUDYTU 

W zakresie sprawozdawczości finansowej oraz systemu kontroli wewnętrznej i 

systemu zarządzania ryzykiem Radę Nadzorczą wspierał Komitet Audytu, w którego 

skład wchodzą:  

1) P. Leszek Słomianny – przewodniczący Komitetu,  

2) P. Roman Lewandowski – zastępca przewodniczącego,  

3) P. Zofia Szelewska – członek. 



6 
 

Zgodnie z planem pracy na 2019 rok w okresie sprawozdawczym Komitet Audytu 

odbył sześć protokołowanych posiedzeń oraz jedno dodatkowe spotkanie z biegłym 

rewidentem wyznaczonym do badania sprawozdania finansowego za rok 2018. Podczas 

ubiegłorocznych spotkań, Komitet w celu realizacji swoich zadań i wsparcia funkcji 

nadzorczych Rady, uczestniczył w procesie przeglądu i weryfikacji: 

 Regulaminu Komitetu Audytu w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie, 

 polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania, oraz polityki 

świadczenia przez firmę audytorską dozwolonych usług niebędących badaniem,        

 procedury wyboru firmy audytorskiej w Banku Spółdzielczym Gnieźnie, 

 Zasad postępowania w zakresie procesu ujawniania i wymiany danych i informacji 

pomiędzy KNF, firmą audytorską, kluczowym biegłym rewidentem a komórką banku 

odpowiedzialną za mechanizmy kontrolne w ramach systemu kontroli wewnętrznej. 

Komitet Audytu w okresie sprawozdawczym dokonał oceny wyników inspekcji 

problemowej przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego 

przedstawionych w piśmie urzędu z dnia 21 grudnia 2018 r. (DIB-ZPK.7110.63.2018.9.). 

Dokonywał również okresowej oceny sytuacji finansowej i ekonomicznej banku oraz czynnie 

uczestniczył w analizie rocznego sprawozdania finansowego i procesie jego badania przez 

biegłego rewidenta, potwierdzając rzetelność informacji sprawozdawczych w banku. 

 Rekomendacje wydawane przez Komitet Audytu były uwzględniane przez Radę przy 

podejmowaniu przez nią stosownych stanowisk i uchwał. W ramach swoich prac, Komitet 

Audytu nie zidentyfikował w okresie sprawozdawczym istotnych uchybień w obszarze 

zarządzania wynikiem finansowym i ryzkiem w banku.  
     

VI. PODSUMOWANIE    

Rada Nadzorcza uwzględniając stanowiska formułowane w zakresie sprawowanego 

nadzoru oraz wysokie oceny uzyskane przez bank w procesie oceny nadzorczej dokonywanej 

przez Komisję Nadzoru Finansowego i Spółdzielczy System Ochrony SGB uznaje, że 

ubiegłoroczna działalność banku była oparta na wyważonej i bezpiecznej polityce, mieściła 

się w granicach akceptowalnego ryzyka oraz była zgodna z obowiązującymi przepisami 

prawa i dobrymi praktykami. Ocenę tę potwierdzają ubiegłoroczne wyniki finansowe, które 

osiągnięto na zadowalającym poziomie.   

W wyniku monitorowania poszczególnych obszarów działalności banku oraz okresowej 

oceny wyników finansowych, systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, 

Rada nie stwierdziła uchybień, mogących wpływać ujemnie na stabilność finansową, 

podwyższenie ryzyka banku lub zagrażać jego bezpieczeństwu. Z kolei współpracę pomiędzy 

Radą Nadzorczą a Zarządem banku oceniono jako konstruktywną i poprawną. W okresie 
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sprawozdawczym do Rady nie wpłynęła żadna skarga na działalność banku i nie odnotowano 

zgłoszeń o ewentualnych naruszeniach prawa lub zasad etyki przez członków Zarządu. 

Rada nie stwierdziła również w trakcie nadzoru nadużyć i poważnych błędów, 

mających znaczący wpływ na sytuację finansową lub reputacją banku albo reputację członka 

organu zarządzającego lub nadzorującego.  

Mając na względzie pozytywną ocenę pracy Zarządu i wyników finansowych banku, 

Rada Nadzorcza podczas tegorocznego Zebrania Przedstawicieli, będzie wnioskować o 

przyjęcie sprawozdania finansowego za miniony rok i o udzielenie członkom Zarządu 

absolutorium.  

 

 

 

 

 

 

Gniezno, dnia 6 kwietnia 2020 r. 
 


