Informacja Banku Spółdzielczego w Rymanowie wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe
1. Zgodnie ze Statutem Bank Spółdzielczy w Rymanowie prowadzi działalność na terenie
województwa Podkarpackiego oraz na terenie powiatów: gorlickiego, tarnowskiego,
dąbrowskiego,
staszowskiego,
sandomierskiego,
kraśnickiego,
janowskiego,
biłgorajskiego, tomaszowskiego. Bank realizuje swoje cele strategiczne za pośrednictwem
Centrali Banku, czterech Oddziałów, jednej Filii oraz trzech Punktów kasowych,
zajmujących się obsługą klienta, zlokalizowanych na terenie powiatu krośnieńskiego
i jasielskiego.
2. Suma przychodów Banku wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 9 231 740,98 zł,
przy poniesionych kosztach w wysokości 8 164 530,61 zł.
3. Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 45,5 etatu.
4. Bank wykazał zysk brutto w kwocie 1 067 210,37 zł.
5. Podatek dochodowy wyniósł 167 928,00 zł.
6. Według stanu na 31.12.2020 r. stopa zwrotu z aktywów netto (ROA) wyniosła 0,38 %.
7. Bank nie otrzymał finansowego wparcia pochodzącego ze środków publicznych.
8. Bank nie zawierał umowy, o której mowa w art. 141 t ust. 1 ustawy Prawo bankowe.
9. Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli
wewnętrznej znajduje się w Informacji o charakterze jakościowym dotyczącej
adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Rymanowie zgodnie z Polityką
informacyjną Banku wg stanu na dzień 31.12.2020 r. Przedmiotowa informacja dostępna
jest na stronie internetowej Banku.
10. Opis Polityki wynagrodzeń znajduje się w Informacji o charakterze jakościowym
dotyczącej adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Rymanowie zgodnie z
Polityką informacyjną Banku wg stanu na dzień 31.12.2020 r. Przedmiotowa informacja
dostępna jest na stronie internetowej Banku.
11. Zgodnie z art. 9 cb ust. 1 ustawy Prawo bankowe Bank nie powołał komitetu do spraw
wynagrodzeń. Komitet ds. wynagrodzeń działa w banku istotnym. Bank Spółdzielczy w
Rymanowie nie spełnia warunków zawartych w art. 4 pkt 35 ustawy Prawo bankowe.
12. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 30.04.2021r. dokonała oceny pracy Zarządu oraz
kwalifikacji do pełnienia powierzonych funkcji zgodnie z procedurą Polityki oceny
odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób
pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Rymanowie, stwierdzając, że

Wszyscy członkowie Zarządu spełniają kryterium odpowiedniości, posiadają niezbędną
wiedzę i umiejętności do pełnienia funkcji, a ich postawa osobista nie budzi zastrzeżeń
etycznych. Zarówno wykształcenie, jak i przebieg ścieżki zawodowej potwierdzają
wysokie kompetencje Członków Zarządu, a ponadto cieszą się nieposzlakowaną opinią
osobistą i nie podejmują działań, które w jakikolwiek sposób mogłyby wpłynąć lub
wpłynęły negatywnie na reputację Banku Spółdzielczego w Rymanowie. W 2020 r.
Członkowie Zarządu poświęcili wystarczającą ilość czasu na wykonywanie powierzonych
im obowiązków. Ponadto, w każdym przypadku gdy taka okoliczność/potrzeba
występowała Członkowie Zarządu umieli zachować niezależność osądu. Zarząd Banku
jako organ kolegialny spełnia kryteria odpowiedniości zbiorowej, w 2020 roku ostrożnie
i stabilnie zarządzał Bankiem. Zarząd Banku w dniu 10.06.2021 r. na posiedzeniu
Zebrania Przedstawicieli otrzymał absolutorium za 2020 rok.
13. Oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej dokonano na Zebraniu
Przedstawicieli w dniu 10.06.2021 r. Przeprowadzona ocena dotyczyła poszczególnych
Członków Rady Nadzorczej oraz oceny Rady Nadzorczej działającej jako organ.
W wyniku oceny stwierdzono, że Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej spełniają
kryterium odpowiedniości, posiadają odpowiednie kwalifikacje i reputację do pełnienia
funkcji w Radzie Nadzorczej. Nie zostały stwierdzone fakty lub okoliczności w wyniku
których Członkowie Rady Nadzorczej mogliby podjąć lub zaniechać działań, które
negatywnie wpłynęłyby na reputację Banku Spółdzielczego w Rymanowie. Zebranie
Przedstawicieli pozytywnie oceniło Radę Nadzorczą jako organ kolegialny, stwierdzając
że w 2020 roku Rada Nadzorcza prawidłowo sprawowała kontrolę i nadzór nad
działalnością Banku. W dniu 10.06.2021 r. Zebranie Przedstawicieli przyjęło
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rymanowie za
2020r.
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