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Informacja 

Banku Spółdzielczego w Dynowie 

Wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe 

(wg. stanu na 31.12.2019r.) 

1. Zgodnie ze Statutem Banku Spółdzielczego w Dynowie obszarem działania Banku jest 

teren województwa podkarpackiego. Bank swoje cele realizuje za pośrednictwem Centrali 

oraz 14 jednostek organizacyjnych zajmujących się obsługą klienta zlokalizowanych na 

terenie powiatu rzeszowskiego, brzozowskiego, przemyskiego, przeworskiego. 

2. Suma przychodów Banku wg. stanu na 31.12.2019r. wynosiła 14 513 167,22 zł. przy 

poniesionych kosztach w wysokości 12 693 743,68 zł. 

3. Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 69  etatów. 

4. Bank wykazał zysk brutto w kwocie 1 819 423,54zł. 

5. Podatek dochodowy wyniósł 534 937,00zł. 

6. Stopa zwrotu aktywów netto wynosiła na koniec 2019r  0,36 % wobec 0.41%. na koniec 

2018r. 

7. Wobec Banku nie zastosowano Art. 141ust.1 Ustawy prawo bankowe. 

8. Opis systemu kontroli wewnętrznej stanowiący Załącznik Nr 8 do Regulaminu kontroli 

wewnętrznej dostępny jest na stronie internetowej Banku. 

9. Opis polityki zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska 

kierownicze w Banku Spółdzielczym w Dynowie znajdują się w Informacji z zakresu 

profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Dynowie wg. stanu na 

31.12.2019r. ( Informacja dostępna jest na stronie internetowej Banku.) 

10. W Banku nie powołano komitetu do spraw wynagrodzeń. Zgodnie z art. 9cb ust.1 Ustawy 

prawo bankowe, komitet do spraw wynagrodzeń działa w banku istotnym spełniającym 

warunki istotności zawarte w art. pkt. 35 Ustawy prawo bankowe. Bank Spółdzielczy w 

Dynowie nie spełnia warunków istotności. 

11. Komisja Kwalifikacyjna do oceny Członków Zarząd wybrana z członków rady 

Nadzorczej Banku  w dniu 16.06.2020r. dokonała oceny pracy Zarządu, oraz kwalifikacji 
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do pełnienia powierzonych funkcji. W wyniku oceny została podtrzymana dotychczasowa 

pozytywna ocena Zarządu i jego poszczególnych członków. Wiedza, umiejętności, 

wykształcenie i doświadczenie poszczególnych członków Zarządu gwarantuje właściwe 

wypełnianie powierzonych funkcji w Zarządzie, oraz daję rękojmię należytego wykonania 

powierzonych obowiązków. Dokonując oceny Rada Nadzorcza kierowała się kryteriami 

jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu, są to kryteria stosowane przy ocenie 

„zmiennych składników wynagradzania”, oraz w kontekście realizacji założeń zawartych 

w ramach rocznego Planu finansowego, Strategii Banku, przyjętych Zasad ładu 

korporacyjnego. W wyniku oceny Rada nie stwierdziła czynników, które mogłyby 

wpłynąć na reputację i niezależność w pełnieniu funkcji, oceniła więc pozytywnie Zarząd 

i jego poszczególnych członków do zarządzania wszystkimi rodzajami ryzyka na jakie 

naraża Bank prowadzona działalność. Zarząd Banku otrzymał absolutorium za działalność 

w 2019r. na  Zebraniu Przedstawicieli w dniu 30.06.2020r. 

12. Oceny Członków Rady Nadzorczej dokonała wybrana na Zebraniu Przedstawicieli 

Komisja Kwalifikacyjna do oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej w dniu 

16.06.2020r. Przeprowadzona ocena dotyczyła poszczególnych członków Rady 

Nadzorczej oraz oceny Rady Nadzorczej działającej jako organ. Stwierdzono iż wszyscy 

członkowie Rady Nadzorczej posiadają odpowiednie kwalifikacje i reputację do pełnienia 

funkcji w Radzie Nadzorczej zgodnie z wymaganymi kryteriami stawianymi przez Bank 

dla kandydatów do Rady Nadzorczej.  

 

 

Zarząd 

Banku Spółdzielczego w Dynowie 

 


