
 
 

 

 

INFORMACJA  

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRZEWORSKU 

wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe 
(wg stanu na dzień 31.12.2020 r.) 

 

 

1. Zgodnie ze Statutem Bank Spółdzielczy w Przeworsku działa na terenie powiatu: 
przeworskiego, oraz działa również na terenie powiatów: jarosławskiego, przemyskiego, 
lubaczowskiego, łańcuckiego, rzeszowskiego, leżajskiego. Bank realizuje swoje cele 
strategiczne za pośrednictwem Centrali Banku oraz 8 jednostek organizacyjnych, 
zajmujących się obsługą Klienta, zlokalizowanych na terenie powiatu  przeworskiego. 
 
2.Suma bilansowa na koniec 2020 r. wyniosła 163 840 914,13 zł.  
 
3. Suma dochodów Banku wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 4 454 520,39 zł, przy  
     poniesionych kosztach w wysokości 3 888 848,11 zł.  
 
4. Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 30,38 etatu.  
 
5. Bank wykazał zysk brutto w kwocie 279 261,14 zł.  
 
6. Podatek dochodowy wyniósł 66 073,00 zł.  
 
7. Stopa zwrotu z aktywów netto (ROA) wyniosła 0,24% na koniec 2020 r.  
 
8. Bank skorzystał z dofinansowania wynagrodzeń w kwocie 185 176,79 zł, w ramach  art. 
15gg ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19.  
 
9. Bank nie zawierał umowy, o której mowa w art. 141 t ust. 1 ustawy Prawo bankowe.  
 
10. Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli  
wewnętrznej znajduje się w Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku 
Spółdzielczego w Przeworsku zgodnie z Polityką informacyjną Banku wg stanu na dzień 
31.12.2020 r. Przedmiotowa informacja dostępna jest na stronie internetowej Banku. 
 
11.Opis Polityki wynagrodzeń dostępny jest na stronie internetowej Banku.  
 
12. 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 nie spełnia  
warunków zawartych w art. 4 pkt 35 ustawy Prawo bankowe. 
 



 
13. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 24.02.2021 r. dokonała oceny pracy Zarządu oraz 
kwalifikacji do pełnienia powierzonych funkcji, w wyniku której w pełni podtrzymała 
dotychczasową pozytywną ocenę zarówno Zarządu jak i jego poszczególnych Członków. 
Wiedza, umiejętności, posiadane kwalifikacje i doświadczenie poszczególnych Członków 
Zarządu gwarantuje właściwe wypełnianie funkcji w Zarządzie oraz daje pełną rękojmię 
należytego wykonywania powierzonych obowiązków. Przeprowadzając ocenę Rada 
Nadzorcza, nie stwierdziła czynników, które mogłyby poddawać w wątpliwość reputację oraz 
kwalifikacje Członków Zarządu. Zarząd Banku w dniu 30 czerwca 2021 r. na posiedzeniu 
Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Przeworsku otrzymał absolutorium za 2020 
rok. 
 
14. Oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej dokonano na Zebraniu  
Przedstawicieli w dniu 30 czerwca 2021r., na podstawie określonych kryteriów oceny  
indywidualnej i kolegialnej. Przeprowadzona ocena dotyczyła poszczególnych Członków  
Rady Nadzorczej oraz oceny Rady Nadzorczej działającej, jako organ. W wyniku oceny  
stwierdzono, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej posiadają odpowiednie  
kwalifikacje i reputację do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.  
W dniu 31 maja 2021 r. każdy z Członków Rady Nadzorczej oświadczył, że w stosunku  
do oceny odpowiedniości przeprowadzonej w 2020 r. nie zaszły zmiany w zakresie  

reputacji, niezależności osądu oraz nie występuje konflikt interesów. 
 

Zarząd Banku Spółdzielczego  
                                                                                                                        w Przeworsku 

          


