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1 Wstęp 
 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak działając zgodnie z art. 49 Ustawy 

o rachunkowości przedkłada Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak za rok 

obrotowy 01.01.2021 - 31.12. 2021. 

Miniony rok był bardzo intensywny dla Banku. Przede wszystkim Bank absorbował skutki 

najniższych w historii stóp procentowych, które zostały obniżone w następstwie światowej pandemii 

koronawirusa COVID-19 i były działaniem zmierzającym do powrotu na ścieżkę dynamicznego 

rozwoju gospodarczego kraju. Jednakże dla Banku wiązały się z nieuniknionym, znacznym obniżeniem 

wyniku finansowego, co skutkowało z kolei koniecznością ograniczenia kosztów działalności, 

szczególnie w zakresie wynagrodzeń. Dla pracowników Banku był to więc rok szczególnie trudny pod 

względem finansowym. Natomiast pozytywną stroną był znaczny wzrost kredytów, zwłaszcza 

mieszkaniowych i hipotecznych, którym właśnie niskie stopy sprzyjały. Racjonalnie ograniczano 

również pozostałe koszty, aczkolwiek nie zaprzestano realizacji zaplanowanych, koniecznych 

inwestycji (zwłaszcza informatycznych oraz remontu oddziału w Filipowie). Wypracowane wyniki nie 

są najkorzystniejsze, chociaż Zarząd bardzo pozytywnie ocenia rozwój ekonomiczny Banku, co 

przyniesie lepsze efekty w kolejnych latach działalności. 

 

Dziś wiemy, że czekają nas kolejne wyzwania związane ze skutkami wysokiej inflacji oraz 

trudnej sytuacji geopolitycznej w związku z wybuchem wojny w Ukrainie. Wysokie stopy procentowe 

powinny przyczynić się do wzrostu dochodowości Banku, jednak wyzwaniem będzie utrzymanie 

dotychczasowych rozmiarów portfela kredytowego na poziomie z końca 2021 r. oraz utrzymanie jego 

dobrej jakości. Liczymy, że nasza przemyślana i konsekwentna polityka przyczyni się do dalszego 

rozwoju działalności w następnych latach działalności.  

Tymczasem kierujemy wyrazy uznania i podziękowania do: 

➢ Udziałowców i Klientów, dzięki którym się rozwijamy,  

➢ Samorządów, za wzorową współpracę, 

➢ Rady Nadzorczej, za wsparcie w tym trudnym okresie,  

➢ Pracowników, bez których wiedzy i zaangażowania nie byłaby możliwa realizacja tych 

trudnych zadań, przed którymi stanęliśmy. Dobry zespół można poznać po tym jak radzi sobie 

w sytuacji kryzysowej. 

 

2 Informacje ogólne o działalności Banku w 2021 roku 

2.1 Charakterystyka działalności Banku Spółdzielczego w Rutce-

Tartak 

Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak działa od 1990 roku, kiedy to Narodowy Bank Polski wydał licencję 

na utworzenie Banku Spółdzielczego w Rutce - Tartak. W przeciągu 29 lat kształtowała się sieć 

placówek obejmująca obecnie Centralę w Suwałkach, cztery Oddziały (Rutka-Tartak, Raczki, Filipów 

i Przerośl) oraz Punkt Kasowy w Sejnach. Od 2019 roku statutowym terenem działania Banku jest 

obszar całego kraju. 

Do końca 2018 roku BS Rutka-Tartak był zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. i planował 

przystąpienie do nowego Banku Zrzeszającego - Polskiego Banku Apeksowego S.A. 

Ponieważ zrzeszenie się Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak z Polskim Bankiem Apeksowym S.A. 

stało się niemożliwe z powodu braku zgody Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności 

przez Polski Bank Apeksowy S.A., od stycznia 2019 r. Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak 

posiada status Banku niezrzeszonego (samodzielnego), współpracującego z BPS S.A. 
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Banku nie obowiązuje status banku zrzeszonego, ponieważ posiada kapitał założycielski w wysokości 

przekraczającej 5 mln EUR. Uchwałą Zebrania Przedstawicieli z 2019 r. określono jako status 

docelowy – samodzielna działalność.  

Bank specjalizuje się w obsłudze klientów indywidualnych, firm, instytucji, rolników, samorządów, 

a także organizacji pozarządowych - stawiając na profesjonalizm i wysoką jakość działania. Bank 

Spółdzielczy w Rutce-Tartak to nie tylko instytucja oferująca standardowe usługi bankowe, ale jest 

to Bank działający blisko Klientów, który jest jednocześnie partnerem i doradcą biznesowym. 

Jako aktywny uczestnik życia lokalnego wspiera przedsięwzięcia o charakterze oświatowym, 

kulturalnym i społeczno-gospodarczym. 

2.2 Organizacja Banku 
 

Organami statutowymi Banku są: 

1) Zebrania Grup Członkowskich, 

2) Zebranie Przedstawicieli, 

3) Rada Nadzorcza, 

4) Zarząd. 

 

Szczegółowy zakres kompetencji władz Banku określają:  

1) Statut Banku,  

2) Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli,  

3) Regulamin działania Rady Nadzorczej Banku,  

4) Regulamin działania Zarządu Banku, 

5) Inne regulacje wewnętrzne Banku. 

 

 

2.3 Zebranie Przedstawicieli 

 

W 2021 r. odbyło się jedno Zebranie Przedstawicieli, w dniu 29 czerwca, które podjęło uchwały m.in. 

w sprawach przyjęcia: Polityki dokonywania ocen odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku, 

uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku, zatwierdzenia sprawozdania finansowego, 

sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Rutce-

Tartak, podziału nadwyżki finansowej za 2020 r., zbycia nieruchomości Banku, ocen indywidualnych 

odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej 

jako organu kolegialnego. Zebranie Przedstawicieli udzieliło również absolutorium wszystkim 

Członkom Zarządu Banku. 

 

2.4 Rada Nadzorcza Banku 

 

Skład wybranej przez Zebranie Przedstawicieli w 2019 roku Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. 

Zgodnie ze Statutem BS w Rutce-Tartak Rada Nadzorcza liczy 12 osób, a w jej skład wchodzą 

następujące osoby: 

• Olgierd Furman (Przewodniczący Rady Nadzorczej), 

• Wojciech Żukowski (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej), 

• Jadwiga Grzędzińska (Sekretarz Rady Nadzorczej), 
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• Jadwiga Strybe (Przewodnicząca Komitetu Audytu), 

• Marek Dziatkowski (Członek Komitetu Audytu), 

• Halina Słomińska (Członek Komitetu Audytu), 

• Kazimierz Anzulewicz,   

• Jan Karasiewicz,  

• Adam Stefan Kościuch,  

• Teresa Kramkowska,  

• Marian Niedźwiedzki, 

• Czesław Racis.  

Komitet Audytu wspierał działania Rady Nadzorczej Banku w zakresie sprawozdawczości finansowej 

i systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem. 

 

2.5 Zarząd Banku 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak przez cały 2021 rok pracował w następującym, 

niezmienionym składzie: 

1. Marta Protasiewicz – Prezes Zarządu, 

2. Łukasz Łapiński- Wiceprezes Zarządu  ds. Ryzyka, 

3. Adam Wójtowicz – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, 

4. Elżbieta Filipkowska – Członek Zarządu/Główny Księgowy, 

5. Wiesław Olfier- Członek Zarządu (społeczny). 

 

2.6 Organizacja wewnętrzna Banku 

W okresie sprawozdawczym w Banku obowiązywała struktura organizacyjna zatwierdzona 

przez Radę Nadzorczą w dniu 25 września 2020 r. obowiązująca od 1 października 2020 r.  Z dniem 1 

sierpnia 2021 r. Uchwałą Rady Nadzorczej został ustanowiony nowy Regulamin Organizacyjny Banku, 

który został zmieniony w sposób nie istotny. Celem zmian było głównie dostosowanie jego zapisów 

do wymagań Rekomendacji Z, zgodnie ze sporządzoną luką regulacyjną w tym zakresie. Nie 

wprowadzono zmian w podziale kompetencyjnym wśród poszczególnych Członków Zarządu. Zmiany 

dotyczyły ogólnych zapisów regulaminu oraz w zakresie odpowiedzialności poszczególnych 

komórek/Zespołów. 

 Obecnie Bank ma przejrzystą, efektywną, dostosowaną do wielkości i profilu ryzyka 

oraz charakteru i skali działania strukturę organizacyjną. Zapewnia ona: 

• osiąganie zdefiniowanych przez Bank celów powadzonej działalności, 

• skuteczne zarządzanie Bankiem (planowanie, kierowanie zasobami ludzkimi 

oraz monitorowanie wyników), 

• skuteczne i w odpowiednim czasie reagowanie na zmieniające się warunki zewnętrzne 

lub zdarzenia nagłe i nieoczekiwane, 

• efektywny przepływ oraz ochronę informacji i dokumentów, 

• stosowanie przejrzystych i obiektywnych zasad zatrudniania i wynagradzania, oceny, 

nagradzania i awansu zawodowego pracowników. 

 

Zorganizowanymi częściami składowymi Banku jako organizacji są jednostki i komórki 

organizacyjne. Jednostkami organizacyjnymi Banku są: Centrala w Suwałkach oraz cztery 
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Oddziały (Rutka-Tartak, Raczki, Filipów i Przerośl), zaś komórkami organizacyjnymi zespoły, 

stanowiska pracy oraz Punkt Kasowy w Sejnach. 

Centrala realizuje kluczowe dla całości Banku zadania merytoryczne i organizacyjne 

oraz nadzoruje ich wykonanie w stosunku do pozostałych jednostek organizacyjnych Banku. 

Komórkami za to odpowiedzialnymi są: Stanowisko ds. zgodności i kontroli wewnętrznej, 

Stanowisko audytu wewnętrznego, Zespół zarządzania ryzykami i analiz, Zespół analiz 

kredytowych, Zespół finansów i sprawozdawczości, Zespół obsługi informatycznej, Stanowisko 

ds. organizacyjno-administracyjnych, Stanowisko ds. produktów i marketingu. 

Centrala prowadzi również działalność handlową, tak jak pozostałe jednostki organizacyjne. 

Za tą działalność odpowiadają: Zespół obsługi klienta, Zespół kredytów i Zespół rozliczeń. 

Poszczególnymi jednostkami kierują Kierownicy. Jako organ opiniodawczo-doradczy w Banku 

działa Komitet Kredytowy.  

 

Nadzorowi ze strony Zarządu podlegają: 

1) Prezesowi Zarządu (Marcie Protasiewicz): 

a) Stanowisko ds. zgodności i kontroli wewnętrznej, 

b) Stanowisko audytu wewnetrznego, 

c) Zespół obsługi informatycznej, 

d) Stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych, 

e) Radca prawny. 

 

2) Wiceprezesowi Zarządu ds. Ryzyka (Łukaszowi Łapińskiemu): 

a) Zespół zarządzania ryzykami i analiz, 

b) Zespół analiz kredytowych. 

 

3)   Wiceprezesowi Zarządu ds. handlowych (Adamowi Wójtowiczowi): 

a) Stanowisko ds. produktów i marketingu, 

b) Oddział w Raczkach, 

c) Oddział w Rutce-Tartak, 

d) Oddział w Filipowie, 

e) Oddział w Przerośli, 

f) Zespół kredytów, 

g) Zespół obsługi klienta, 

h) Punkt Kasowy. 

 

3) Członkowi Zarządu/Głównemu Ksiegowemu (Elżbiecie Filipkowskiej): 

a) Zespół finansów i sprawozdawczości, 

b) Zespół rozliczeń. 

 

Na 31.12.2021 r. stan zatrudnienia wyniósł 59 etatów (61 pracowników), co oznacza wzrost 

zatrudnienia w stosunku do stanu na 31.12. 2020 r. o 1 etat, czyli o 1,72%. Wśród pracowników 

Banku zdecydowanie przeważały kobiety, co w bankowości spółdzielczej jest zjawiskiem 

powszechnym. Kobiety w liczbie 52 stanowiły 85% pracowników Banku, a dziewięciu mężczyzn 

stanowiło 15% zatrudnionych osób. 
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3 Aktualna sytuacja finansowa Banku 

3.1 Aktywa 

Suma bilansowa wzrosła na przestrzeni 2021 r. z 373.060 tys. zł do 395.595 tys. zł, 

tj. o ponad 6%.  

Nie nastąpiły znaczne zmiany w strukturze aktywów. Niezmiennie dominującą pozycję stanowią 

papiery wartościowe, które na 31.12.2021 r. wyniosły 191.269 tys. zł, tj. 48% sumy bilansowej 

i znajdowały się na poziomie zbliżonym do stanu na 31.12.2020 r. (192.949 tys. zł). 

Drugą co do wielkości pozycją były należności od sektora niefinansowego, 

które na 31.12.2021 r., wyniosły 147.474 tys. zł (dynamika 118%). Należności te łącznie z 

należnościami od sektora budżetowego, wynoszącymi 17.565 tys. zł. stanowiły portfel 

kredytowy Banku. 

Kolejną istotną pozycją aktywów były należności od sektora finansowego z tytułu głównie 

środków na rachunkach bieżących w Banku BPS S.A. oraz Santander Bank Polska S.A., 

które na 31.12.2021 r., wyniosły 19.299 tys. zł (w porównaniu do stanu na 31.12.2020 r. 

spadek o blisko 7%).  

Inne istotne pozycje aktywów to: 

➢ kasa, operacje z bankiem centralnym: 9.049 tys. zł, 

➢ rzeczowe aktywa trwałe netto: 5.814 tys. zł, 

➢ udziały i akcje w innych jednostkach 3.091 tys. zł, w tym: 

• akcje Polskiego Banku Apeksowego S.A. o łącznej wartości 1.620 tys. zł (udział w kapitale i w 

głosach na WZA wynosi 4,51%);  

• akcje Banku BPS S.A. o łącznej wartości 1.467 tys. zł. (udział w kapitale i w głosach na WZA 

nie przekracza 1%),  

•  pozostałe 4 tys. zł. stanowią udziały w GS Raczki. 

 

3.1.1 Kredyty 

 

Wartość nominalna portfela kredytowego (należności od sektora niefinansowego  i należności od 

sektora budżetowego razem) wyniosła ogółem 167.277,61  tys. zł i w porównaniu do stanu na 

31.12.2020 r. wzrosła o 20.027,48 tys. zł, czyli o 13,60%. 

 

 

Portfel kredytowy klasyfikowany do kategorii normalne i pod obserwacją 

  
Wyszczególnienie 

  

Obligo na dzień 
31.12.2020r.  

w tys. zł 

Struktura 
% 

Obligo na dzień 
31.12.2021r.  

w tys. zł 

Struktura 
% 

Dynamika % 

Przedsiębiorstwa 
i spółki 

24.534  17% 25.275 

 
 

16%  
 

103%  
 

Przedsiębiorcy 
indywidualni 

21.048  14% 20.297  
 

12% 

 
 

96%  
 

Osoby prywatne 54.796  38% 76.320  
 

 46% 139%  
 

Rolnicy 
indywidualni 

22.628  15% 24.807  
 

15%  
 

110%  
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Budżet i instytucje 
niekomercyjne 

22.920 16% 18.231 
 

11%  
 

80%  
 

RAZEM 145.926  100%  164.930  100% 113%  

 
Na 31.12.2021 r. należności zagrożone zwiększyły się i wyniosły 2.348 tys. zł (dotyczyły należności 

od sektora niefinansowego), co stanowiło 1,40 % całości obliga kredytowego. Na 31.12.2020 r. było 

to odpowiednio 1.324 tys. zł i 0,9%. Wskaźnik kredytów z rozpoznaną utratą wartości w portfelu 

kredytowym brutto wyniósł 1,42% i był jednym z najkorzystniejszych w grupie rówieśniczej  banków 

spółdzielczych o sumie bilansowej od 200 do 500 mln. zł. 

 

3.1.2 Inwestycje finansowe 

 

W dniu 31.12.2021 r. inwestycje finansowe wyniosły 214 778 tys. zł, w tym środki w gotówce 

i na rachunkach wynosiły wyniosły 23 509 tys. zł., a wartość papierów wartościowych 191 269 tys. 

zł. W zakresie zaangażowania w instytucje finansowe (rachunki bieżące oraz lokaty) Bank utrzymywał 

środki w Banku BPS S.A. oraz Santander Bank Polska S.A.  

 
Poszczególne aktywa finansowe ukształtowały się na następującym poziomie: 

1) Papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa i NBP– 184.296 tys. zł, w tym: 
• obligacje skarbowe – 121 594 tys. zł, 
• bony pieniężne NBP –21 894 tys. zł, 
• obligacje BGK i PFR gwarantowane przez Skarb Państwa – 40 808 tys. zł, 

2) Obligacje instytucji samorządowych – 6 974 tys. zł, 
3) Lokaty do 1 miesiąca – 10 000 tys. zł, 
4) Lokaty powyżej 1 miesiąca – 0 tys. zł, 
5) Rachunki bieżące – 9 298 tys. zł, 
6) Gotówka – 4 211 tys. zł. 
 
Wg stanu na 31.12.2021 r. klasyfikacja poszczególnych papierów wartościowych była 

następująca: 

 
Lp. 

Nazwa papieru 
wartościowego 

WARTOŚĆ 
NOMINALNA 
OBLIGACJI 

SKARBOWYCH 
(w tys zł.) 

KLASYFIKACJA 

 
STRUKTURA 

(%) 

 
I.1 Obligacje skarbowe  78 000 Dostępne do sprzedaży  

 
40% 

 
I.2 

Obligacje BGK 
gwarantowane przez skarb 
Państwa 5 000  Dostępne do sprzedaży 

 
 

3% 

 
I RAZEM  83 000 Dostępne do sprzedaży 

 
43% 

 
II.1 Obligacje skarbowe  45 000  

Utrzymywane do terminu 
zapadalności 

 
23% 

 
II.2 Obligacje samorządowe 6 950  

Utrzymywane do terminu 
zapadalności 

 
4% 

 
II.3 

Obligacje PFR 
(gwarantowane przez skarb 
Państwa) 18 000  

Utrzymywane do terminu 
zapadalności 

9% 
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II.4 

Obligacje BGK 
gwarantowane przez skarb 
Państwa 18 000  

Utrzymywane do terminu 
zapadalności 

 
9% 

 
II.5 Bony pieniężne NBP 21 900  

Utrzymywane do terminu 
zapadalności 

 
11% 

 
II RAZEM 109 850 

Utrzymywane do terminu 
zapadalności 

 
57% 

 
I+II ŁĄCZNIE 192 850   

 
100% 

 

 

3.2 Pasywa 

 

Podstawowym elementem wpływającym na poziom sumy bilansowej był poziom złożonych w Banku 

depozytów. W ich strukturze dominowały zobowiązania wobec sektora niefinansowego, 

które na 31.12.2021 r. wyniosły 332.087 tys. zł. i w 2021 r. wzrosły o 16.237 tys. zł, tj. nieco o ponad 

5 % oraz zobowiązania wobec sektora budżetowego wynoszące na 31.12.2021 r. 31.644 tys. zł, które 

wzrosły w 2021 r. o 6.941 tys. zł, tj. o 28%.  

Powyższe zobowiązania to zdeponowane przez klientów Banku depozyty bieżące (267.480 tys. zł) 

i terminowe (96.251 tys. zł). 

 
Struktura terminowa depozytów (wg wartości bilansowej) 

 
Wyszczególnienie 
 

Stan środków  
na dzień 

31.12.2020 r.  
w tys. zł 

 
Struktura 

% 

Stan środków 
na dzień 

31.12.2021 r.  
w tys. zł 

 
Struktura 

% 

 
Dynamika 

% 

Bieżące 249.662 73% 267.480 74% 107% 

Terminowe 90.891 27% 96.251 26% 106% 

RAZEM 340.553 100% 363.731 100% 107% 

 

3.3 Kapitały i fundusze własne 

Suma kapitałów netto Banku na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 28.376 tys. zł. (wobec 29.355 tys. zł 

na 31.12.2020 r.) i obniżyła się na przestrzeni 2021 r. o 979 tys. zł. Na kapitały własne  Banku 

składały się: fundusz zasobowy wynoszący 26.977 tys. zł, kapitał podstawowy wynoszący 359 tys. zł, 

fundusz ogólnego ryzyka 300 tys. zł., kapitał z aktualizacji wyceny wynoszący  

(-)29 tys. zł. oraz zysk roku 2021, tj. 769 tys. zł. W 2021 r. największy wpływ na wzrost kapitałów 

miał wzrost funduszu zasobowego w wyniku zasilenia go kwotą 647 tys. zł z wyniku za 2020 r.  W 

wyniku podziału nadwyżki finansowej za 2020 r. kwotą 300 tys. zł. został zasilony również fundusz 

ogólnego ryzyka. Kapitał z aktualizacji wyceny znacząco (aż 1.412 tys. zł) pomniejszyła natomiast 

niekorzystna wycena posiadanych papierów wartościowych. 

Fundusz udziałowy w kwocie 359 tys. zł tworzą udziały wniesione przez 1609 członków. 

Kapitał uznany, tj. fundusze własne wyliczane zgodnie z ustawą Prawo Bankowe, na 31.12.2021 r. 

wyniosły 27.388 tys. zł. i obniżyły się o 441 tys. zł, tj. o 1,58% w stosunku do stanu przed rokiem. 

Współczynnik wypłacalności wynoszący 18,86% był również niższy od ubiegłorocznego, aczkolwiek 

kształtował się na poziomie średnim w sektorze bankowym. 
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3.4 Wynik finansowy 

 

W 2021 r. Bank osiągnął mniej korzystny wynik na działalności bankowej, który wyniósł 8.500 tys. zł 

i był niższy od osiągniętego w 2020 r. o 325 tys. zł, tj. o 3,68%. Było to skutkiem przede wszystkim 

niższego wyniku z tytułu odsetek, aż o 436 tys. zł. Natomiast wynik z tytułu prowizji był korzystniejszy 

od osiągniętego w 2020 r. o 96 tys. zł. 

Znacznie spadły pozostałe przychody operacyjne, jednakże kształtowały się one na poziomie 

obserwowanym w poprzednich latach. Wysoki ich poziom w 2020 r. wynikał z czynnika 

jednorazowego- Bank pozyskał dofinansowanie do wynagrodzeń z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

Koszty działania Banku za 2021 r. wyniosły 6.840 tys. zł. i były wyższe od poniesionych w roku 

poprzednim o 208 tys. zł. Ich wzrost był skutkiem wzrostu przede wszystkim kosztów innych niż 

wynagrodzenia, zaś koszty pracownicze (wynagrodzenia oraz ubezpieczeń i innych świadczeń 

pracownicze) były na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku. Amortyzacja wyniosła 444 tys. zł. a 

różnica wartości rezerw i aktualizacji (-) 220 tys. zł. Pozycje powyższe wpłynęły na ostateczny poziom 

wypracowanego przez Bank w 2021 roku zysku brutto w wysokości 1.017 tys. zł. Zysk netto wyniósł 

769 tys. zł. i był niższy od wyniku za rok 2020 r. aż o 478 tys. zł., tj. o ponad 38%. Jednakże 

zaznaczamy, iż w sytuacji tak niskich stóp procentowych, jakie były w 2021 r., Bank spodziewał się 

tak niekorzystnych wyników, a plan finansowy w powyższym zakresie został wykonany w 122%, tj. 

korzystniej od planowanego wyniku 629 tys. zł. 

 

4 Informacje dotyczące głównych czynników ryzyka i opis zagrożeń 

 
Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach, 

poszukiwania form obrony przed zagrożeniami i dostosowywania działalności do zmieniających się 

warunków zewnętrznych. 

Ostrożne podejmowanie ryzyka, oznacza utrzymywanie racjonalnej równowagi pomiędzy 

prowadzeniem działalności przychodowej i kontrolowaniem ryzyka. W Banku funkcjonuje proces 

identyfikowania i pomiaru lub szacowania ryzyka, kontroli ryzyka, monitorowania i raportowania 

o ryzyku związanym z jego działalnością. Bank ocenia ryzyko wynikające z działalności planowanej 

do podjęcia w przyszłości. Stosowane są metody identyfikowania i pomiaru lub szacowania ryzyka, 

kontroli ryzyka, monitorowania i raportowania o ryzyku związanym z jego działalnością, dostosowane 

do wielkości i profilu ryzyka. 

W celu realizacji w/w procesów, wykonywane są zadania związane z analizą podstawowych wartości 

mierników charakterystycznych dla poszczególnych rodzajów ryzyka. Do głównych zadań w zakresie 

zarządzania ryzykiem w Banku należy: 

1. Dostarczanie informacji na temat ryzyka i jego profilu. 

2. Stosowanie działań profilaktycznych redukujących ryzyko i jego skutki.  

3. Monitorowanie dopuszczalnego poziomu ryzyka. 

 

4.1 Organizacja zarządzania ryzykiem 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie systemu 
zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach 
funkcjonujące w Banku system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej są zorganizowane 
na trzech niezależnych poziomach: 

1. Na pierwszy poziom składa się zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej Banku. 
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2. Na drugi poziom składa się: 

a) zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powoływanych do tego stanowiskach 

lub w komórkach organizacyjnych, tj. w szczególności przez Zespół zarządzania ryzykami 

i analiz oraz Zespół analiz kredytowych, niezależnie od zarządzania ryzykiem na pierwszym 

poziomie; 

b) działalność wyodrębnionego Stanowiska ds. zgodności i kontroli wewnętrznej. 

3. Na trzeci poziom składa się działalność komórki audytu wewnętrznego. 

 

W procesie zarządzania ryzykiem w Banku uczestniczą następujące organy, jednostki i komórki 

organizacyjne: 

1. Rada Nadzorcza, 

2. Komitet Audytu, 

3. Zarząd, 

4. Wiceprezes Zarządu ds. Ryzyka, 

5. Stanowisko ds. zgodności i kontroli wewnętrznej, 

6. Komitet Kredytowy, 

7. Zespół zarządzania ryzykami i analiz, 

8. Zespół analiz kredytowych, 

9. Stanowisko audytu wewnętrznego, 

10. Pozostali pracownicy Banku. 

Do podstawowych zadań poszczególnych podmiotów systemu zarządzania ryzykiem należy: 

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania ryzykiem oraz ocenia 

adekwatność i skuteczność tego systemu. 

Komitet Audytu wspiera działania Rady Nadzorczej Banku w zakresie sprawozdawczości finansowej 

i systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem. Do jego zadań należy 

w szczególności: monitorowanie skuteczności systemu zarządzania ryzykiem, w tym rekomendowanie 

zlecania przeprowadzenia dodatkowych badań przez Audyt Wewnętrzny, w szczególności w obszarze 

technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego. 

Zadania swe realizuje poprzez: formułowanie rekomendacji i propozycji ocen, przekazywanie 

informacji o dokonanych ustaleniach, wnioskach i zaleceniach. 

Wykonywanie przez Komitet czynności nie zastępuje ustawowych, statutowych oraz wynikających 

z regulacji wewnętrznych, rekomendacji KNF i obowiązków Rady Nadzorczej Banku ani też nie zwalnia 

członków Rady Nadzorczej Banku z ich odpowiedzialności. 

Zarząd Banku zapewnia zgodność działania Banku z obowiązującymi przepisami prawa, a także 

projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu zarządzania ryzykiem. W szczególności 

Wiceprezes Zarządu ds. Ryzyka, odpowiada za nadzór nad zarządzaniem ryzykiem na drugim 

poziomie oraz dostarczanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku kompleksowych informacji na temat 

ryzyka. 

Stanowisko ds. zgodności i kontroli wewnętrznej sprawuje nadzór nad zgodnością działalności 

Banku z wewnętrznymi i zewnętrznymi przepisami prawa, w tym nadzoruje  coroczny przegląd zasad 

i regulacji w zakresie zarządzania ryzykiem, a także wykonuje zadania w zakresie kontroli 

wewnętrznej. 

Komitet Kredytowy uczestniczy w procesie opiniowania transakcji kredytowych pod kątem ryzyka 

ponoszonego przez Bank.  

Zespół zarządzania ryzykami i analiz monitoruje realizację wyznaczonych celów i zadań 

strategicznych, procesów tworzenia zysku oraz przedstawia i monitoruje pozycję Banku w zakresie 

bezpieczeństwa finansowego i operacyjnego. Podstawowe zadania Zespołu to gromadzenie, 

przetwarzanie, pomiar i raportowanie odpowiednim organom i komórkom Banku, informacji 
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dotyczących podejmowanego przez Bank ryzyka oraz opracowywanie regulacji wewnętrznych 

w zakresie zarządzania ryzykami. 

Zespół analiz kredytowych dokonuje oceny zdolności kredytowej klientów w oparciu o aktualne 

oraz wiarygodne informacje, obejmujące analizę ilościową i analizę jakościową. 

Stanowisko audytu wewnętrznego ma za zadanie kontrolę i ocenę sprawności działania systemu 

zarządzania ryzykiem oraz dokonywanie regularnych przeglądów prawidłowości przestrzegania zasad 

zarządzania ryzykiem, obowiązujących w Banku. Stanowisko dostarcza obiektywnej oceny 

adekwatności i skuteczności funkcjonującego systemu zarządzania oraz zgodności przeprowadzanych 

operacji bankowych z wewnętrznymi regulacjami Banku. 

Pozostali pracownicy Banku mają obowiązek przestrzegania zasad zarządzania poszczególnymi 

rodzajami ryzyka, obowiązujących w Banku w formie wewnętrznych regulacji i zaleceń, uczestnictwa 

w postępowaniu wyjaśniającym przyczyny wystąpienia zdarzeń generujących ryzyko 

oraz raportowania tych zdarzeń. 

 

Podstawowe zasady zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka reguluje Strategia zarządzania 

ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Rutce-Tartak oraz inne regulacje takie jak: polityki, instrukcje, 

procedury i regulaminy, obejmujące obszary ryzyka, które Bank uznał za istotne. 

Zarządzanie ryzykiem opiera się na trzech uzupełniających się filarach:  

Filar I – dotyczy zasad i wyników wyliczeń dokonanych na podstawie obowiązkowych (regulacyjnych) 

metod wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego; 

Filar II – to wewnętrzny proces oceny ryzyk bankowych pod kątem adekwatności funduszy własnych, 

mający na celu ustalenie dodatkowych, ponad wymogi regulacyjne, wymogów kapitałowych 

zgodnych z profilem ryzyka w Banku; 

Filar III – obejmuje całokształt zagadnień dotyczących zobowiązań Banku do ujawniania informacji 

na temat jego profilu ryzyka oraz poziomu kapitału; 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy Bank uznaje w prowadzonej działalności następujące ryzyka 

za istotne: 

a) kredytowe (w tym ryzyko rezydualne i koncentracji kredytowej), 

b) płynności i finansowania, 

c) stopy procentowej w księdze bankowej, 

d) rynkowe (w tym walutowe), 

e) operacyjne (w tym ryzyko outsourcingu i braku zgodności), 

f) biznesowe (w tym wyniku finansowego), 

g) kapitałowe, 

h) nadmiernej dźwigni finansowej. 

 

Bank w swojej działalności uznaje następujące ryzyka za trudnomierzalne: 

a) ryzyko braku zgodności, 

b) ryzyko cyklu gospodarczego; 

c) ryzyko strategiczne; 

d) ryzyko reputacji; 

e) ryzyko transferowe; 

f) ryzyko rezydualne; 

g) ryzyko modeli; 

h) ryzyko prawne 

i) ryzyko outsourcingu. 
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Bank utrzymuje sumę funduszy własnych na poziomie nie niższym niż suma wymogów kapitałowych 

z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, czego wyrazem jest poziom współczynników kapitałowych. 

Minimalny poziom całkowitego współczynnika kapitałowego wynosi 8%, a po uwzględnieniu 

obowiązujących buforów: ostrożnościowego i ryzyka systemowego – 10,50%. Natomiast  

w Banku na 31.12.2021 r. osiągnął on poziom 18,86 %, co świadczy o tym, że poziom funduszy 

własnych Banku z wysoką nadwyżką zabezpiecza poziom zidentyfikowanych ryzyk. 

Należy tu podkreślić, iż Bank nie stosował dopuszczalnych metod podwyższenia funduszy własnych i 

współczynnika wypłacalności, takich jak: zaciągnięcie pożyczki podporządkowanej czy zaliczenie 

zysku roku bieżącego do funduszy własnych.  

Rok 2021 był kolejnym rokiem systematycznego szkolenia pracowników, co wpływa w znaczący 

sposób na zmniejszenie ryzyka, w szczególności operacyjnego.  

Dane na temat ryzyk zawarte są również w „Informacji dodatkowej sprawozdania finansowego Banku 

Spółdzielczego w Rutce-Tartak za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku”. 

5 Informacje dodatkowe 
 

Nawiązując do Art. 111a Prawa bankowego z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 ze zmianami), niniejsze sprawozdanie z działalności Banku, zawiera 

zalecane dodatkowe informacje: 

1. Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak nie działa poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie 

posiada podmiotów zależnych, na zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 

rozporządzenia nr 575/2013. Statutowym obszarem działania jest teren całego kraju. W praktyce 

Bank realizuje swoje zadania głównie za pośrednictwem Centrali oraz pięciu placówek 

organizacyjnych zajmujących się obsługą klienta zlokalizowanych na terenie powiatów 

suwalskiego i sejneńskiego. 

2. Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty wyniosła 59 etatów. 

3. Suma przychodów ogółem Banku wg stanu na 31.12.2021 r. wyniosła 10 159 094,20 PLN przy 

poniesionych kosztach 8 425 820,95.PLN. 

4. Bank wykazał zysk brutto w kwocie 1.017.255,95 PLN. 

5. Podatek dochody wyniósł  248.335,00 PLN. 

6. Stopa zwrotu z aktywów obliczona jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej za 2021 r. wyniosła 

(+) 0,19% wobec uzyskanej za 2020 r. (+) 0,33%. 

7. Bank w 2021 r. korzystał ze wsparcia pochodzącego ze środków publicznych, tj. pomocy  

de minimis. Otrzymaliśmy dofinansowanie do wynagrodzeń pracowniczych w wysokości  

16,76 tys. zł (3,66 tys. euro). 

8. Bank nie zawarł umowy, o której mowa w art. 141t ust. 1 Ustawy Prawo Bankowe i nie działa w 

jednym z holdingów, o których mowa w art. 141f ust. 1. 

9. Sprawozdanie z działalności Banku podlega badaniu zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości i jest ogłaszane jako załącznik do rocznego sprawozdania finansowego Banku. 

10. System zarządzania, w tym system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej oraz 

polityki wynagrodzeń, a także informacja o spełnianiu przez członków rady nadzorczej i zarządu 

wymogów określonych w art. 22aa: 

 

Zarząd Banku przyjął i zobowiązał się do stosowania w zakresie swoich kompetencji Zasady 

Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru 

Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. (Dz. Urz. KNF poz. 17).  Zasady te zostały wdrożone 

w wymaganym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru 

oraz specyfiki działalności Banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych. 
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Bank wprowadził przyjętą przez Zarząd i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Politykę 

wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Rutce-Tartak. Polityka wynagrodzeń określa 

m.in. zasady wynagradzania pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka w Banku, w 

tym Członków Zarządu. Informacje o obowiązującej w Banku polityce wynagrodzeń oraz 

informacje o wynagrodzeniach Członków Zarządu Banku, podlegają ujawnieniu 

na stronie internetowej. 

 Bank wprowadził przyjętą przez Zarząd i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Politykę 

oceny odpowiedniości członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku 

Spółdzielczym w Rutce-Tartak, a także zatwierdzoną przez Zebranie Przedstawicieli Politykę 

oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak.  

       Zgodnie z w/w procedurami zarówno Członkowie Zarządu, jak też Członkowie 

Rady Nadzorczej zostali objęci oceną odpowiedniości i uzyskali pozytywną ocenę. Pozytywna 

ocena dotyczy oceny indywidualnej oraz oceny kolegialnej do sprawowania funkcji odpowiednio 

zarządczych lub nadzorczych. W świetle Art. 22aa ustawy Prawo bankowe Członkowie Zarządu i 

Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak spełniają wskazane warunki i zalecenia 

wymagane dla organów Banku. Zarówno Członkowie Zarządu, jak też Członkowie Rady 

Nadzorczej uczestniczą na bieżąco w szkoleniach dotyczących pełnionych przez nich funkcji.  

11. Bank ogłasza sprawozdanie z działalności Banku oraz cały opis systemu zarządzania na stronie 

internetowej Banku. 

12. Bank ogłasza także informacje o których mowa w art. 431 – 455 rozporządzenia nr 575/2013. 

 

 

6 Istotne wydarzenia w działalności Banku w roku 2021 
 

W 2021 r. Zarząd Banku w dużej mierze skoncentrowany był na sprostaniu wyzwaniom 

będącym następstwem trwającej epidemii koronawirusa COVID-19. Były to wyzwania głownie w 

sferze ekonomiczno-finansowej. W całym roku Bank działał sprawnie, dostosowując się do trudnej 

sytuacji, zachował ciągłość operacyjną oraz dobrą sytuację płynnościową i kapitałową. Przedmiotem 

nieustającej troski Zarządu było utrzymanie wyniku na odpowiednim poziomie, co było utrudnione 

w warunkach kryzysu gospodarczego, w szczególności w sytuacji niezwykle niskich stóp 

procentowych w Polsce. Spadły przychody, co wymagało również ograniczenia kosztów.  

Nie zaprzestano jednak realizacji zaplanowanych, koniecznych inwestycji 

(zwłaszcza informatycznych oraz remontu Oddziału w Filipowie). W zakresie informatyki ważnym 

zadaniem było: uruchomienie dwóch bankomatów usytuowanych przy placówkach w Raczkach i 

Filipowie, modernizacja szkieletu sieci informatycznej poprzez wyposażenie w nowoczesne oraz 

wydajne urządzenia fortigate, usprawniono zarządzanie katalogami poprzez domenę Active Directory 

oraz uruchomiono centrum zapasowe w Raczkach. Na początku roku 2021 wdrożono usługę 

polegającą na potwierdzaniu tożsamości  za pomocą danych z bankowości elektronicznej -Moje ID. 

Uruchomiono aplikację mobilną BS Rutka-Tartak MobileNet dedykowaną dla systemu android, 

zapewniającą komfort i wygodę dostępu do kont klientów z każdego miejsca i w każdym czasie za 

pomącą telefonu komórkowego. Wdrożono system DrukBankNet w zakresie depozytów, 

usprawniający pracę pracowników obsługujących klientów i jednocześnie eliminujący możliwość 

popełnienia przez nich błędów podczas zawierania umów depozytowych (w zakresie rachunków i 

lokat). Na bieżąco uzupełniano zużywający się sprzęt komputerowy oraz potrzeby w zakresie licencji. 

Realizacja celów informatycznych (zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 

sprzętu niezaliczanego do środków trwałych) wyniosła około 300 tys. zł. Gruntowny remont placówki 

w Filipowie kosztował Bank około 460 tys. zł. 
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Rok 2021 obfitował w szereg zmian regulacyjnych. Bank na bieżąco dostosowywał się 

do zmian zewnętrznego otoczenia prawnego.  Na 57 posiedzeniach Zarządu podjęto 100 Uchwał. 

Rozpatrywano sprawy kredytowe, sprawy związane z obsługą rachunków, sprawy członkowskie, 

sprawy pracownicze, podejmowano decyzje w zakresie inwestycji finansowych, przyjmowano raporty 

i informacje na temat ryzyk i bieżącej działalności Banku, dokonano stosownych ocen w zakresie 

poszczególnych obszarów działalności, zapoznawano się z korespondencją wpływającą z Komisji 

Nadzoru Finansowego, przyjmowano nowe lub zmienione regulacje wewnętrzne, w tym: strategie, 

polityki i instrukcje w zakresie zarządzania ryzykami i systemu kontroli oraz instrukcje związane z 

szeroko pojętą obsługą klientów, w tym: tabele oprocentowania produktów bankowych oraz taryfy 

opłat i prowizji. Wprowadzono do oferty nowy produkt pn. Kredyt ekologiczny „CZYSTY ZYSK”. 

Przedmiotem zainteresowań Zarządu były również wyniki audytów i kontroli wewnętrznych oraz 

zewnętrznych,  w tym w szczególności: wyniki Inspekcji problemowej przeprowadzonej przez Urząd 

Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie jakości aktywów oraz zarządzania Bankiem. 

W 2021 r. podobnie jak w latach poprzednich Bank wspierał osoby i organizacje potrzebujące 

pomocy, organizacje pożytku publicznego, a także  szkoły i kluby sportowe. Jednak ze względu 

na epidemię, która ograniczyła potrzeby w zakresie integracji społecznej, na powyższe cele wydano 

mniej środków finansowych niż w latach ubiegłych.  

W promocji Banku i jego produktów wykorzystano powszechne media – prasę, radio, internet. 

W ramach reklamy i promocji Banku wydano kalendarze, kartki świąteczne i inne 

(materiały reklamujące Bank i jego produkty). Rolę tą spełniała również nowoczesna, zarazem 

funkcjonalna i czytelna strona internetowa. Bank prowadził również działania marketingowe poprzez 

portal społecznościowy facebook. 

 

7 Istotne wydarzenia w działalności Banku po dniu bilansowym 
 

Nie wystąpiły istotne wydarzenia po dniu bilansowym wpływające na sytuację Banku. 

8 Przewidywany rozwój jednostki 

 
Plany na rok 2022 to dalszy rozwój skali działalności Banku w oparciu o wzrost 

bazy depozytowej, utrzymanie poziomu portfela kredytowego oraz przyrost wyniku na działalności 

bankowej. 

Bezpośrednim wyznacznikiem działalności Banku będzie plan finansowy Banku Spółdzielczego 

w Rutce-Tartak wraz z politykami na rok 2022. Zakładamy, że Bank wypracuje stosunkowo  wysoki 

wynik finansowy, wynoszący ponad 4 mln zł. netto. Wypracowany zysk netto zasili fundusze własne 

w kolejnym roku, co wpływać będzie na zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania Banku, w tym 

lepszą ochronę powierzonych depozytów przed negatywnym skutkiem podejmowanego ryzyka 

bankowego. W najbliższym roku, ze względu na trudną sytuację geopolityczną, związaną z wybuchem 

wojny w Ukrainie, spodziewamy się jednak, że zatrzyma się tempo wzrostu zarówno depozytów jak i 

kredytów. Może dojść nawet do ich spadku. Dotychczasowa mocna pozycja wewnętrzna, tj. wysoka 

płynność, wysokie i stabilne kapitały oraz dobra jakość portfela kredytowego winny skutecznie 

niwelować różnorakie zagrożenia zewnętrzne. Mamy nadzieję, że mimo wielu wyzwań, Bank utrzyma 

swoją sytuację ekonomiczno–finansową na dobrym i bezpiecznym poziomie, a Rada Nadzorcza i 

Zarząd Banku będą realizować założoną politykę zgodnie z opracowaną Strategią działania Banku 

Spółdzielczego w Rutce-Tartak w latach 2019-2023. 

  Bank nie przewiduje zmian organizacyjnych, ani istotnych zmian w polityce kadrowej. 
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Znaczny wysiłek zostanie włożony w realizację zaleceń poinspekcyjnych wydanych przez Komisję 

Nadzoru Finansowego. Bank będzie dostosowywał szereg regulacji oraz innych mechanizmów 

kontrolnych zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zaleceń, rozłożonym na trzy kwartały 

2022 r. 

W zakresie inwestycji najważniejszym zadaniem będzie remont placówki w Rutce-Tartak, a 

także wyposażenie jej w niezbędne meble i urządzenia biurowe. W zakresie informatyki zaplanowano 

uruchomienie aplikacji mobilnej BS Rutka-Tartak MobileNet dedykowanej dla urządzeń typu iPhone 

obsługiwanych za pomocą systemu iOS. Planujemy dalszy rozwój systemu DrukBankNet z 

przystosowaniem go do działalności kredytowej.  Dodatkowo zamierzamy uruchomić aplikację 

wspomagającą obsługę klientów FrontNet. Zakłada się również kontynuowanie wewnętrznych 

procesów zmierzających do poprawy jakości zarządzania ryzykiem kredytowym. Planowane jest 

doposażenie centrum zapasowego w Raczkach oraz na bieżąco będziemy zaspakajać inne potrzeby 

w zakresie sprzętu komputerowego i licencji. 

Plany na przyszły rok, podobnie jak wszystkie tego typu założenia obarczone są pewnymi 

błędami i możliwe są przeszacowania, zarówno na plus jak i na minus. Nie jest możliwe również 

przewidzenie wszystkich czynników mających wpływ na działalność Banku, np. konkurencji 

na obsługiwanym rynku, sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorców oraz związanej 

z tym klasyfikacji ekspozycji oraz poziomu rezerw celowych, czy poziomu stóp procentowych. 

 

 

Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak za 2021 r. zostało 

sporządzone w oparciu o pełną sprawozdawczość finansową Banku oraz zgodnie z wymogiem Ustawy 

z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U.2021 , poz. 217 ze zmianami). 

                                   

      

PODPISY: ZARZĄD  BANKU 

 

Prezes Zarządu– Marta Seweryna Protasiewicz 

Wiceprezes Zarządu ds. Ryzyka – Łukasz Łapiński 

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych– Adam Wójtowicz  

Członek Zarządu/Główny Księgowy – Elżbieta Filipkowska 

Członek Zarządu (społeczny) – Wiesław Olfier 

 

 

Suwałki, dnia 18-05-2022 r.               
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