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1. Wprowadzenie 

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim 
przedstawia syntetyczną informację dotyczącą pracy Rady Nadzorczej w 2020 roku. Rada Nadzorcza 
wypełniając statutowe zadania sprawowała nadzór nad działalnością Banku i równocześnie aktywnie 
wspierała działania podejmowane przez Zarząd na rzecz członków i klientów Banku. 

 

2. Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim 

 

Dziewięcioosobowa Rada Nadzorcza została wybrana przez Zebranie Przedstawicieli uchwałą nr 34/2018 
z dnia 23.03.2018r. na czteroletnią kadencję, która upłynie w 2022 roku. 
W 2020 roku Rada Nadzorcza pracowała w niezmienionym składzie.  
Rada Nadzorcza spośród swoich członków powołała Komitet Audytu, którego zadaniem jest opiniowanie 
składanych na posiedzenia Rady Nadzorczej informacji dotyczących ryzyk bankowych, sytuacji 
ekonomiczno- finansowej czy też raportów z przeprowadzonych kontroli. Zadaniem Komitetu Audytu jest 
też opiniowanie wnoszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej regulacji. 
Komitet Audytu również pracował w 2020 roku w niezmienionym składzie. 
 
Skład osobowy Rady Nadzorczej dostępny jest na stronie internetowej Banku www.bspruszczgd.pl 
 

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej 

 

Wykonując swoje obowiązki związane z nadzorem nad działalnością Banku w 2020 roku Rada 
Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń plenarnych oraz 5 posiedzeń prezydium. Działalność Rady prowadzona 
była w oparciu o Statut Banku, Regulamin Działania Rady Nadzorczej oraz plan pracy na rok 2020. Rada 
Nadzorcza w 2020 roku uchwaliła 106 uchwał. 
 Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się zgodnie z porządkiem obrad, który wynikał 
zarówno z planu pracy jak i bieżących potrzeb Banku. W związku z panującą epidemią Covid- 19 część 
posiedzeń Rady Nadzorczej odbyła się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się 
na odległość tj.: telefonicznie lub za pomocą łączy internetowych z wykorzystaniem aplikacji teams.  
 

Posiedzenia Rady Nadzorczej były protokołowane i dotyczyły między innymi: 
1. zatwierdzenia Planu Finansowego Banku na rok 2020, 
2. oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Banku za poszczególne kwartały 2020 roku, 
3. zatwierdzenia „Długoterminowego planu ekonomiczno- finansowego banku Spółdzielczego w 

Pruszczu Gdańskim na lata 2020- 2024”, 
4. oceny realizacji przyjętych celów w  „Strategii działania Banku na lata 2018-2022”, 
5. zatwierdzenia korekty Strategii Banku oraz korekty Strategii IT, 
6. realizacji strategii informatycznej i przyjęcia sprawozdania z funkcjonowania środowiska 

teleinformatycznego i stanu bezpieczeństwa, 
7. oceny narażenia Banku na poszczególne rodzaje ryzyka w tym oceny funduszy własnych i 

adekwatności kapitałowej, 
8. przyjęcia sprawozdań z realizacji strategii i zasad zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych 

DEK i EKZH, 
9. oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa płatności internetowych i usług związanych z tymi 

płatnościami, 
10. przyjęcia Testów warunków skrajnych wynikających z Grupowego Planu Naprawy Systemu 

Ochrony SGB, 
11. poziomu należności objętych procesem windykacji i restrukturyzacji oraz efektów prowadzonych w 

tym zakresie działań, 
12. oceny efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności, 
13. sposobu wypełniania zadań przez pracowników Banku w ramach funkcji kontroli oraz przez 

pracownika komórki ds. zgodności, 
14. sprawozdań z przestrzegania kluczowych mechanizmów kontrolnych oraz oceny adekwatności i 

skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, 
15. wyników wszystkich kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, które zostały przeprowadzone w Banku 

w 2020 roku w ramach realizacji statutowego nadzoru nad systemem kontroli wewnętrznej, 

http://www.bspruszczgd.pl/
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16. sprawozdań z realizacji postanowień „Zasad przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu” oraz Zarządu z podjętych uchwał w 2020 roku, 

17. przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu za 2019 rok, 
18. oceny kolegialnej Zarządu Banku oraz oceny indywidualnej następczej członków Zarządu, 
19. zatwierdzenia planu działania komórki ds. zgodności na 2020r., 
20. stosowania Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim w 2019 roku, 
21. oceny efektów pracy osób zajmujących stanowiska istotne w Banku za rok 2019 z uwzględnieniem 

wymogów określonych w „Polityce wynagradzania osób, których działalność zawodowa ma istotny 
wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim”, 

22. wysłuchania informacji o otrzymanych zgłoszeniach naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku 
procedurach i standardach etycznych, 

23. zatwierdzenia sprawozdania z przeglądu zarządczego struktury organizacyjnej Banku, 
24. uchwalenia planów pracy dla Rady Nadzorczej i Zarządu Banku na 2021 rok. 

 

Istotnym elementem pracy Rady Nadzorczej było opracowanie czy też zaktualizowanie takich 
regulacji jak: 
 

➢ „Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Zarządu Banku spółdzielczego w Pruszczu 
Gdańskim”, 

➢ „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim”. 
 

Rada Nadzorcza w roku 2020 zatwierdziła także 17 uchwalonych przez Zarząd Banku procedur 
bankowych między innymi: 

➢ ”Politykę bezpieczeństwa ochrony danych osobowych” 
➢ „Procedurę planowania w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim”, 
➢ „Instrukcję anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w BS procedur i 

standardów etycznych”, 
➢ „Regulamin zarządzania konfliktami interesów”, 
➢  „Zasady dobrych praktyk Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim” 
➢ „Zasady dotyczące polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim w kontaktach 

z klientami i udziałowcami”, 
➢ ”Zasady szacowania kapitału wewnętrznego w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim”, 
➢ „Zasady polityki rachunkowości w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim”, 
➢ „Zasad składania i rozpatrywania skarg i reklamacji”, 
➢ „Strategię zarządzania ryzykiem w banku spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim”, 
➢ „Politykę bezpieczeństwa w zakresie usług płatniczych”, 
➢ „Zasad zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim”, 
➢ „Zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Pruszczu 

Gdańskim” wraz z matrycą funkcji kontroli, 
➢ „Instrukcji sporządzania informacji zarządczej w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim” 

 

Bardzo ważnym tematem, który Rada poruszała na swoich posiedzeniach był stan funduszu udziałowego i 
ilość członków Banku. W 2020 roku fundusz udziałowy zmalał o 12 000,00zł (dwanaście tysięcy złotych). 
Ilość członków Banku zmalała o 14, w tym 6 z powodu śmierci a 8 z tytułu wypowiedzenia członkostwa. 
 
 

3. Kontrole zewnętrzne i oceny nadane Bankowi w 2020r. 

 

1. SGB- Bank S.A. w Poznaniu w dniach 27.04.2020r.-29.05.2020r. przeprowadził audyt w zakresie 
oceny bezpieczeństwa przetwarzania danych w ramach systemu identyfikacji elektronicznej - 
usługa moje ID. Audyt zakończył się pozytywną oceną. 

2. IMNS Polska Sp. z o.o. w dniach 30.11-02.12.2020r. przeprowadził kontrolę w zakresie weryfikacji 
podatności aplikacyjnych dla wskazanego przez zamawiającego serwisu www. 

3. W II półroczu 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego rozpoczęła ocenę Banku w ramach 
procesu BION wg stanu na 31.12.2019r. 
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4. Udział Rady Nadzorczej w kontaktach zewnętrznych, spotkaniach i szkoleniach 

 

W lutym 2020r. Przewodniczący Rady Nadzorczej i członkowie Komitetu Audytu uczestniczyli w spotkaniu 
z Kluczowym biegłym rewidentem Elżbietą Kempa- Sokołowską ze Związku Rewizyjnego Banków 
Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie dotyczącym przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego za rok 2019. 
W miesiącu kwietniu Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Samulak uczestniczył w 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SGB Banku S.A. 
W czerwcu Przewodniczący Rady Nadzorczej wziął udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SGB- 
Banku S.A. w Poznaniu, które odbyło się w dniu 23.06.2020r. przy zastosowaniu środków komunikacji 
elektronicznej.  
W 2020 roku członkowie Rady Nadzorczej brali udział w prezentacji na temat „Zasad dobrych praktyk 
bankowych” oraz otrzymali materiały na w/w temat. 
 

5. Dane finansowe 
 

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, informację 
dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z rachunku przepływów pieniężnych, 
sporządzone zostało zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. 
Badanie sprawozdania przeprowadził Związek Rewizyjny im. Franciszka Stefczyka w Warszawie. 
Zysk netto za 2020r. wyniósł 3 736 699,07 zł i zgodnie z wnioskiem Zarządu proponujemy 
przeznaczyć na następujące cele:  
 
1. Do podziału między członków 78 217,38 zł 

2. Fundusz zasobowy 3 458 481,69 zł 

3. Fundusz ogólnego ryzyka 200 000,00 zł 

Kwota do podziału między członków Banku została naliczona w wysokości 5% od kwoty posiadanych 
udziałów z uwzględnieniem okresu ich wniesienia. 
 
W związku z powyższym wysokość łącznych funduszy własnych netto Banku w 2021 roku powinna 
wzrosnąć do kwoty 62 734 639,91zł. 

 

 

                                                                         Rada Nadzorcza 
            Banku Spółdzielczego 
Pruszcz Gdański, dn. 23.02.2021r.             w Pruszczu Gdańskim 


