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Informacje podlegające ujawnieniom na dzień 31.12.2019 roku 

 

 

I. Informacje ogólne o Banku: 
1. Bank Spółdzielczy w Tarczynie rozpoczął swą działalność w lutym 1951 roku jako Gmina Kasa Spółdzielcza. 

Został założony z inicjatywy rolników, przy współpracy Banku Rolnego w Grójcu. Działalność Gminnej Kasy 

Spółdzielczej związana była z obsługą rolnictwa i drobnego rzemiosła. Była ona jedyną instytucja bankową 

zobowiązaną do realizacji ówczesnej polityki rolnej, obsługująca indywidualne gospodarstwa rolne. W 1956 

roku Kasa Spółdzielcza w Tarczynie przystąpiła do Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-

Pożyczkowej i przyjęła nazwę Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej (SOP). Bank Rolny nadzorował 

już tylko działalność kredytową. SOP rozwijała się, czego wyrazem było przejęcie obsługi wszystkich 

instytucji skupu, poszerzenie działalności kredytowej i coraz większe zyski. W 1975 roku powstał Bank 

Gospodarki Żywnościowej, który pełnił rolę centrali finansowo-organizacyjnej dla Banków Spółdzielczych. 

SOP przekształcona została w Bank Spółdzielczy.  

2. Bank Spółdzielczy w Tarczynie z siedzibą w Tarczynie ul. Stępkowskiego 4, wpisany jest do Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy 

pod numerem 0000052415. Bankowi nadano numer statystyczny REGON 000508313 i numer identyfikacji 

podatkowej NIP 123-004-98-61.  

3. Bank jest członkiem Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, od 2018 roku działa w 

Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 

4. W 2019 roku Bank prowadził działalność wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w ramach 

struktury organizacyjnej w Centrali Banku i 4 placówkach Banku (1 oddział i 3 filie).  

5. Niniejszy dokument stanowi realizację postanowień Polityki Informacyjnej zgodnie z Rozporządzeniem UE 

nr 575/2013 z dnia 26.06.2013 roku, z Ustawą Prawo Bankowe, z Zasadami Ładu Korporacyjnego i Statutem 

Banku Spółdzielczego w Tarczynie.  

 

II. Zasady zarządzania ryzykiem istotnym na podstawie art. 435 Rozporządzenia CRR, 

tj.: 
1. Zarzadzanie ryzkiem w Banku odbywa się zgodnie ze Strategią zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka 

zatwierdzoną przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku. Strategia jest zgodna z założeniami Banku określonymi 

w Strategii zarzadzania Banku Spółdzielczego w Tarczynie na lata 2020-2022 i podlega corocznemu 

przeglądowi i weryfikacji. Powiązana jest ściśle z Założeniami do planu ekonomiczno-finansowego, które 

zawierają polityki w zakresie poszczególnych ryzyk. 

2. Strategia zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka i  Założenia do planu ekonomiczno-finansowego 

zawierają cele strategiczne w zakresie poszczególnych ryzyk i definiują apetyt na ryzyko, rozumiany jako 

akceptowalny poziom ryzyka jaki Bank może ponieść. 

3. Informacja dotycząca art. 435 ust. 1 a-d tj. cele i strategie w zakresie zarządzania ryzykiem oddzielnie dla 

każdej kategorii ryzyka, w tym rodzaje ryzyka, zawarte są w Strategii zarządzania poszczególnymi rodzajami 

ryzyka i w Założeniach do planu ekonomiczno-finansowego. 

4. W Banku funkcjonuje zorganizowany proces zarządzania ryzykiem, w którym uczestniczą następujące 

podmioty: Rada Nadzorcza, Zarząd Banku, Stanowisko ds. zgodności, Zespół ryzyka i analiz, kontrola 

wewnętrzna oraz pracownicy. 

5. Na początku 2020 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2019 Bank na podstawie przeprowadzonych analiz 

historycznych dokonał oceny istotności występujących ryzyk i uznał za istotne następujące ryzyka: 

Kapitał ważony ryzykiem: 

1. Ryzyko kredytowe 

2. Ryzyko koncentracji zaangażowań i dużych ekspozycji 

3. Ryzyko koncentracji znacznych pakietów akcji 

4. Ryzyko operacyjne 

5. Ryzyko walutowe 

 

Dodatkowe wymogi kapitałowe: 

1. Ryzyko kredytowe 

2. Ryzyko operacyjne 
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3. Ryzyko walutowe 

4. Ryzyko rynkowe instrumentów finansowych w księdze handlowej 

5. Ryzyko stopy procentowej: 

a) Przeszacowania 

b) Bazowe 

c) Krzywej dochodowości 

d) Ryzyko opcji klienta 

6. Ryzyko koncentracji:  

a) w ten sam sektor gospodarczy; 

b) w ten sam rejon geograficzny; 

c) w ten sam podmiot według długości okresu kredytowania; 

d) w ten sam rodzaj zabezpieczenia kredytowego; 

e) w ten sam rodzaj waluty. 

7. Ryzyko płynności 

8. Ryzyko cyklu gospodarczego 

9. Ryzyko kapitałowe 

10. Ryzyko strategiczne 

11. Ryzyko utraty reputacji 

12. Ryzyko transferowe i ryzyko kraju 

13. Ryzyko rezydualne 

14. Ryzyko prawne 

15. Ryzyko modeli 

16. Ryzyko wyniku finansowego. 

 

Przepływ informacji w Banku uregulowany jest w Instrukcji sporządzania informacji zarządczej, która definiuje 

częstotliwość, zakres, odbiorców oraz termin sporządzania raportów i sprawozdań dotyczących ryzyka.  

 

III. Zasady zarządzania na podstawie art. 111a ustawy Prawo bankowe oraz art. 435 

ust. 2 Rozporządzenia CRR: 

 
W zakresie art. 435 ust.2  Rozporządzenia CRR Bank informuje, że: 

 Zarząd składa się z 4 osób i w jego skład wchodzą: Małgorzata Włodarczyk –  Prezes Zarządu, Anita 

Lewandowska – Wiceprezes Zarządu, Beata Gruszczyńska - Wiceprezes Zarządu i Józef Przyłuski – 

społeczny Członek Zarządu.  

 Rada Nadzorcza Banku dokonuje oceny odpowiedniości każdego z kandydatów/członków Zarządu 

oraz ocenia Zarząd, jako organ kolegialny zgodnie z Procedurą dokonywania oceny odpowiedniości 

członków Zarządu. 

 Rada Nadzorcza składa się z 6/7 osób, które Zgromadzenie Przedstawicieli wybiera na 4-letnią 

kadencję, biorąc pod uwagę odpowiednie kwalifikacje oraz nieposzlakowaną opinię, niezbędne do 

pełnienia funkcji, zgodnie z Regulaminem wyborów członków Rady Nadzorczej. 

 Komisja ds. odpowiedniości, składająca się z 3 przedstawicieli Zgromadzenia Przedstawicieli Banku 

Spółdzielczego w Tarczynie, ocenia odpowiedniość każdego z kandydatów/członków Rady 

Nadzorczej oraz ocenia Radę Nadzorczą, jako organ kolegialny zgodnie z Procedurą dokonywania 

oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej. 

 

IV. Opis Systemu kontroli wewnętrznej: 

 
1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych, 

przyczyniających się do zapewnienia: 

 skuteczności i efektywności działania Banku; 

 wiarygodności sprawozdawczości finansowej; 

 przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku; 

 zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi; 

2. System kontroli wewnętrznej obejmuje całą działalność Banku. 

3. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank powołuje: 

1) Funkcję kontroli, na którą składają się: 

a. Mechanizmy kontroli realizowane w trakcie wykonywania transakcji, czynności itd. 

b. Monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontroli wewnętrznej (weryfikacja i testowanie). 

2) Stanowisko ds. zgodności, którego zadania określono w Regulaminie funkcjonowania komórki ds. zgodności. 

3) Audyt wewnętrzny sprawowany przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. 
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4. Rodzaje mechanizmów kontroli stosowanych przez Bank: 

1) Procedury, 

2) Podział obowiązków, 

3) Autoryzacja, w tym zwłaszcza autoryzacja operacji finansowych i gospodarczych, 

4) Kontrola dostępu, 

5) Kontrola fizyczna, 

6) Proces ewidencji operacji finansowych i gospodarczych w systemach: księgowym, sprawozdawczym i 

operacyjnym, 

7) Inwentaryzacja, 

8) Nadzór przełożonego, 

9) Dokumentowanie odstępstw, 

10) Organizacja szkoleń dla pracowników banku, 

11) Samokontrola. 

5. Za zorganizowanie oraz prawidłowe funkcjonowanie skutecznego systemu kontroli wewnętrznej odpowiada 

Zarząd Banku.  

6. Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i 

skuteczność, na podstawie opinii Komitetu Audytu.  

7. Bezpośredni nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej, w tym nad audytem wewnętrznym sprawuje Prezes 

Zarządu. 

 

V. Polityka wynagradzania: 

 
1. Do stanowisk istotnych o których mowa w §24 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów oraz w Rozporządzeniu 

604/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w Banku zalicza się: 

 Członków Rady Nadzorczej 

 Członków Zarządu. 

2. Z uwagi na fakt, iż:  

 Bank nie udziela kredytów przekraczających 5 mln EUR,  

 pracownicy Banku nie otrzymują wynagrodzenia wyższego niż 500 tys. EUR rocznie, 

 Bank nie posiada jednostek istotnych w rozumieniu Rozporządzenia 575/2013 PE, 

 Prezes Zarządu pełni funkcję pracownika odpowiedzialnego za działanie funkcji zarządzania ryzykiem oraz za 

działanie Stanowiska ds. zgodności,  

 Wiceprezes Zarządu – Radca prawny odpowiada za realizację zadań handlowych przez ZK, ZPBiM, i Punkty 

Obsługi Klienta.  

 Wiceprezes Zarządu – Główny księgowy pełni funkcję pracownika odpowiedzialnego za finanse, podatki i 

budżetowanie, analizę ekonomiczną. 

 w Banku nie powołano Komitetów decyzyjnych 

do stanowisk istotnych nie zalicza się innych stanowisk. 

Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Przedstawicieli. Członkowie Rady 

Nadzorczej otrzymują tylko stałe składniki wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego dla 

członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego dla pracowników ustala 

Prezes Zarządu. Łączna kwota wypłaconych zmiennych składników wynagradzania osobom zajmującym stanowiska 

istotne w Banku za dany rok nie może spowodować obniżenia wyniku finansowego do poziomu, który nie zapewni 

realnego przyrostu funduszy własnych Banku oraz budowy bezpiecznej bazy kapitałowej, a także nie może przekroczyć 

2% funduszy własnych Banku. Wysokość zmiennych składników wynagradzania nie może być wyższa niż 30% 

wynagrodzenia zasadniczego osoby zajmującej stanowisko istotne, a wynagrodzenie zasadnicze powinno mieć taką 

wysokość, aby Bank mógł prowadzić elastyczną politykę wynagrodzeń w zakresie zmiennych składników. Stosując 

zasadę proporcjonalności Bank wypłaca całość premii uznaniowej/nagrody po przyznaniu. 

Oceny efektów pracy członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza w terminie rocznych w  oparciu o kryterium 

ilościowe oraz jakościowe. 

Ocena efektów pracy w  oparciu o kryterium ilościowe, obejmuje następujące wskaźniki Banku osiągane w ostatnich 

trzech latach (kryterium ilościowe) w odniesieniu do założeń Strategii zarządzania Banku: zysk netto, zwrot z kapitału 

własnego (ROE), jakość portfela kredytowego, współczynnik kapitałowy, wskaźnik płynności LCR, wynik z tytułu 

rezerw celowych. 

Ocenie podlega stopień wykonania wymienionych wskaźników w odniesieniu do Strategii zarządzania Banku w 

poszczególnych latach podlegających ocenie. Zmienne składniki są przyznawane w przypadku, gdy w każdym z 

ostatnich trzech lat plan ekonomiczno-finansowy w zakresie wskaźników był zrealizowany co najmniej w 80%.  

Kryteria jakościowe oceny członków Zarządu przy przyznawaniu zmiennych składników wynagradzania to: 

a. Uzyskane absolutorium w okresie oceny, 

b. Pozytywna ocena rękojmi należytego wykonania obowiązków, zgodnie z art. 22aa ustawy Prawo bankowe, 
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c. Ogólna dobra ocena przez Radę Nadzorczą realizacji zadań zawartych w planie ekonomiczno-finansowym w 

okresach objętych oceną.   

W przypadku zagrożenia nie spełnienia wymogów ostrożnościowych lub zagrożenia upadłością zmiennych składników 

wynagradzania nie przyznaje się. 

Wynagrodzenia członków Zarządu (4 osoby) w 2019 roku wyniosło: 

a) wynagrodzenia stałe – 487 150,00 zł brutto, 

b) wynagrodzenia zmienne w gotówce – 897,00 zł brutto, 

c) największa wartość płatności związana z zatrudnieniem dla jednej osoby – 204 000,00 zł. brutto. 

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Banku (7 osób) w 2019 roku wyniosło: 

a) wynagrodzenie stałe – 47 100 zł brutto. 

W 2019 roku Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Tarczynie odbyła 8 protokołowanych posiedzeń Rady. 

 

VI. Polityka zgodności, która określa zarządzanie ładem korporacyjnym: 
                                                         

                                                          Polityka zgodności 

§ 1 

Każda aktywność podejmowana przez Bank generuje ryzyko, w tym ryzyko braku zgodności.  

§ 2 

1. Ryzyko braku zgodności jest to ryzyko rozumiane jako skutki nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji 

wewnętrznych oraz przyjętych przez Bank standardów postępowania, w tym zasad ładu korporacyjnego.  

2. Stanowisko ds. zgodności, które w zakresie czynności ma ujęte zadania komórki ds. zgodności, 

3. Kierujący komórką ds. zgodności – Prezes Zarządu, któremu bezpośrednio podlega Stanowisko ds. zgodności.   

§ 3 

W celu ostrożnego i stabilnego zarządzania ryzykiem braku zgodności Bank wprowadza regulacje wewnętrzne, 

zawierające procedury zarządzania tym ryzykiem, tj.:  

1. Strategię zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, 

2. Niniejsza Polityki zgodności, 

3. Regulamin działania Komórki ds. zgodności.  

§ 4 

Celem zarządzania ryzykiem braku zgodności jest w szczególności: 

1. Zapewnienie zgodności regulacji wewnętrznych Banku z przepisami zewnętrznymi, 

2. Wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania komórek odpowiedzialnych za tworzenie regulacji wewnętrznych 

o planowanych zmianach przepisów zewnętrznych. 

3. Zapewnienie wewnętrznej spójności regulacji obowiązujących w Banku. 

4. Minimalizowanie negatywnych skutków nie przestrzegania regulacji zewnętrznych, wewnętrznych raz 

przyjętych standardów postępowania 

5. Dostosowanie narzędzi informatycznych do zmieniających się przepisów zewnętrznych i wewnętrznych, 

6. Wprowadzenie zasad zarządzania ładem korporacyjnym w oparciu o regulację Komisji Nadzoru 

Finansowego, wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Rekomendację „Z”. 

§ 5 

Podstawowe obszary objęte zarządzaniem ryzykiem braku zgodności: 

1. Zapewnienie zgodności, 

2. Pomiar skutków. 

§ 6 

Wszyscy pracownicy Banku są zobowiązani do przestrzegania przepisów wewnętrznych oraz przyjętych standardów 

postępowania. 

§ 7 

W celu minimalizowania ryzyka braku zgodności w Banku podejmowane są działania o charakterze:  

1. Organizacyjnym 

2. Proceduralnym 

3. Kontrolnym 

§ 8 

Działania o charakterze organizacyjnym to przede wszystkim: 

1. Wdrożenie zasad pomiaru oraz monitorowania ryzyka braku zgodności.  

2. W tym celu Zarząd zapewnia odpowiednią do skali i złożoności działalności, zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą 

strukturę organizacyjną, dostosowaną do zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem braku zgodności.  

3. Zatwierdzona struktura organizacyjna powinna zapewniać unikanie konfliktów interesów, w tym konfliktów 

związanych z powiązaniami personalnymi. Zasady zarządzania konfliktem interesów zawarte są w Regulaminie 

działania Komórki ds. zgodności.  

4. Zapewnienie niezależności funkcjonowania komórki ds. zgodności poprzez: 
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a) Szczególny tryb zatrudniania i zwalniania pracownika na Komórki ds. zgodności tj. opiniowanie ww. 

działań przez Radę Nadzorczą, co ma min. za zadanie ochronę pracownika Komórki ds. zgodności przed 

nieuzasadnionym zwolnieniem, 

b) Szczególny tryb kontroli wynagradzania tj. ustalanie poziomu wynagradzania pracowników Komórki ds. 

zgodności przez Zarząd oraz przekazywania w trybie kontroli  Radzie Nadzorczej, 

c) Informowanie Komisji Nadzoru Finansowego o zmianie na stanowisku kierującego Komórką ds. 

zgodności wraz z podaniem przyczyny zmian. 

d) Zatwierdzanie przez Radę Nadzorczą kandydata na stanowisko kierującego komórką ds. zgodności. 

§ 9 

Działania o charakterze proceduralnym to: 

1. opracowanie i wdrożenie odpowiednich regulacji wewnętrznych, okresowa ich weryfikacja, przeprowadzenie 

szkoleń wśród pracowników oraz wprowadzenie mechanizmów kontrolnych.  

2. Prowadzenie postępowań wyjaśniających według schematu: 

a) Śledzenie przepisów zmian przepisów zewnętrznych, obejmujących Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego,  Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów, Ustawy właściwe dla banków, 

Rekomendacje nadzorcze i Stanowiska KNF.  

b) Informowanie właścicieli regulacji oraz członków zarządu o planowanych zmianach, 

c) Wymaganie informacji od właścicieli regulacji w sprawie planowanych zmian w regulacjach 

wewnętrznych w związku z zapowiedzią zmian w regulacjach zewnętrznych, 

d) Przygotowanie informacji dla Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie planowanych istotnych zmian 

regulacji. 

3. Stosowanie testów zgodności w formie okresowej weryfikacji procedur, zgodnie z terminami zawartymi w SIZ. 

§ 10 

Działania o charakterze kontrolnym to: 

1. ujęcie w procedurach kontroli funkcjonalnej (bieżącej i następnej) oraz w procedurach audytu wewnętrznego zadań 

związanych z zarządzaniem ryzykiem braku zgodności,  

2. wdrożenie mechanizmów kontrolnych, tj. testów zgodności opartych na weryfikacji okresowej procedur, zgodnie z 

terminami zawartymi w SIZ. 

§ 11 

Wymienione wyżej działania służą realizacji wyznaczonych zamierzeń:  

1. Opracowanie regulacji dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności, 

2. Opracowanie i wdrożenie regulacji wewnętrznych dostosowanych do zmieniających się regulacji 

zewnętrznych. 

3. Zapewnienie skutecznej kontroli zgodności. 

4. Doskonalenie procedur zarządzania ryzykiem braku zgodności. 

5. Organizacja szkoleń dla pracowników oraz członków Rady Nadzorczej w zakresie przestrzegania regulacji 

wewnętrznych oraz przyjętych standardów postępowania. 

6. Wdrożenie mechanizmów kontrolnych w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności. 

7. Realizacja zaleceń audytu, zaleceń po kontroli KNF i po BION. 

8. Dostosowanie narzędzi informatycznych do zmian przepisów. 

§ 12 

W Banku funkcjonują mechanizmy kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego, sprawowane przez osoby, które 

nie są powiązane personalnie. 

§ 13 

Każdy z pracowników Banku ma za zadanie przestrzeganie zasad kontroli bieżącej, tj. przeprowadzanie samokontroli 

oraz kontroli przetwarzanych i generowanych dokumentów pod kątem ich zgodności z przepisami wewnętrznymi, 

zewnętrznymi oraz przyjętymi w Banku standardami postępowania.  

§ 14 

Wszystkie osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Banku mają obowiązek przeprowadzania kontroli 

funkcjonalnej pod kątem ryzyka braku zgodności.  

§ 15 

Bank w swojej działalności stosuje zasady dobrej  praktyki bankowej. Pracownicy Banku rzetelnie informują klientów 

o warunkach obsługi, regulacje Banku nie zawierają zapisów opartych na niedozwolonych praktykach. 
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VII. Oświadczenia Organów Banku: 
   

I. Oświadczenie Rady Nadzorczej o spełnieniu wymogów określonych w art. 22aa ustawy Prawo bankowe 

 

Rada Nadzorcza oświadcza, iż członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarczynie 

spełniają wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe tj. posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie, 

odpowiednie do pełnionych funkcji i powierzonych im obowiązków oraz dają rękojmię należytego wykonywania tych 

obowiązków. Rękojmia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, odnosi się w szczególności do reputacji, 

uczciwości i rzetelności danej osoby oraz zdolności do prowadzenia spraw banku w sposób ostrożny i stabilny. 

 

Rada Nadzorcza: 

 

 

 

 

 

 

 

II. Oświadczenie Zarządu i Rady Nadzorczej na temat adekwatności ustaleń dotyczących zarządzania 

ryzykiem  

 

Zarząd i Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Tarczynie oświadczają, iż stosowane systemy zarządzania 

ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Tarczynie są odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii Banku.   

 

Zarząd i Rada Nadzorcza: 

 

 

 

 

 

 

 

III. Oświadczenie Zarządu i Rady Nadzorczej na temat ryzyka Banku  - art. 435 Rozporządzenia CRR  

 

Zarząd i Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Tarczynie oświadczają, iż przedstawiony w niniejszych 

Informacjach system zarządzania ryzykiem Banku ocenia się jako dostosowany do skali, profilu, strategii działalności  

oraz generowanego zysku.  
Zarząd i Rada Nadzorcza: 

 


