
INFORMACJA  

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKAWINIE 

Wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe 

według stanu na 31.12.2017 r. 

1. Bank Spółdzielczy w Skawinie nie prowadzi działalności poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Zgodnie ze Statutem Bank działa na terenie województwa małopolskiego oraz 

następujących powiatów: 

1) w województwie śląskim: 
- zawierciańskiego 
- pszczyńskiego 
- bielskiego 
- żywieckiego 
- bieruńsko-lędzińskiego 
- będzińskiego 
- Dąbrowy Górniczej – miasta na prawach powiatu 
- Jaworzna – miasta na prawach powiatu 

2) w województwie świętokrzyskim: 
- jędrzejowskiego, 
- pińczowskiego, 
- kazimierskiego, 
- buskiego, 
- staszowskiego 

3) w województwie podkarpackim: 
- mieleckiego, 
- dębickiego 
- jasielskiego 

2. Stopa zwrotu z aktywów netto w 2017 r. wyniosła 0,07% 
3. Bank nie zawierał umowy, o której mowa w art. 141t ust.1 ustawy Prawo bankowe; 

4. Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli 

wewnętrznej, jak również opis polityki wynagrodzeń został zawarty w ujawnieniu 

informacji dotyczących adekwatności kapitałowej według stanu na 31.12.2017 r. 

Informacja dostępna jest na stronie internetowej Banku. 

5. W Banku nie powołano komitetu do spraw wynagrodzeń, gdyż Bank Spółdzielczy w 

Skawinie nie jest bankiem istotnym systemowo w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 

bankowe (art.4 pkt.35 ustawy); 

6. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skawinie posiadają 

kompetencje zawodowe wynikające z odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów 

zawodowych, doświadczenia nabytego w toku sprawowania określonych funkcji lub 



zajmowania stanowisk oraz umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonej im 

funkcji. 

Rada Nadzorcza dokonała oceny pracy Zarządu oraz kwalifikacji jego członków do 

pełnienia powierzonych funkcji na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2018 r. Rada 

Nadzorcza pozytywnie oceniła kwalifikacje i reputację wszystkich członków Zarządu 

Banku oraz dokonała pozytywnej oceny Zarządu jako organu kolegialnego. Ponadto 

Zebranie Przedstawicieli  w dniu 28.06.2018 r. pozytywnie oceniło działalność Zarządu i 

udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu z wykonywania przez nich 

obowiązków w 2017 r. 

Na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 28.06.2018 odbyły się wybory nowej Rady 

Nadzorczej. Powołana przez Zebranie Przedstawicieli Komisja ds. odpowiedniości 

pozytywnie oceniła kwalifikacje i reputację wszystkich kandydatów na członków Rady 

Nadzorczej, jak również pozytywnie oceniła działalność w roku 2017 dotychczasowej 

Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego. Zebranie Przedstawicieli zatwierdziło 

sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  w 2017 r. 

Bank zapewnia środki niezbędne do przygotowania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej 
Banku do pełnienia przez nich powierzonych im funkcji, w tym zapewnia środki 
niezbędne do uczestnictwa w szkoleniach. 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego  

    w Skawinie 


