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Szanowni  Klienci,

RAPORT ROCZNY 

1997- 2011

18-sto krotnym 30 mln do 543 mln PLN

25 mln do 477 mln PLN

14 mln do 342 mln PLN

3 mln do 38 mln PLN

 4-krotnie

3 do 33

15-lecia

  Szanowni  Państwo

Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu Jubileuszowy 

z  działalności  bankowej  wedle  stanu  na  dzień  31  XII  2011  r.

Zapraszając – w imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu do lektury Jubileuszowego 

Raportu mamy nadzieję, że zaprezentowane w nim treści okażą się pomocnymi 

nie tylko w ocenie rezultatów naszej pracy w roku 2011 ale również pomocne 

w ocenie rozwoju Banku w okresie ostatnich 15 lat, tj. czasie jaki upłynął 

od  100-tnej  rocznicy  jego  istnienia.

Niewątpliwymi osiągnięciami okresu   jest dynamiczny rozwój Banku 

mierzony  wzrostem sumy bilansowej z . 

W zakresie prowadzonej polityki depozytowej i kredytowej Bank był 

zainteresowany obsługą Klientów ze wszystkich segmentów rynku w ramach oferty 

produktowej uwzględniając misyjne preferencje dotyczące Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw oraz Samorządów Terytorialnych. Nowatorskie podejście 

do zarządzania zasobami ludzkimi oraz stworzenie systemu mobilnego doradztwa 

i monitoringu umożliwiło zbudowanie mocnej i stabilnej bazy strategicznych 

Klientów składającej się m.in. z 1300 podmiotów gospodarczych z sektora MSP 

i  7  jednostek  samorządu  terytorialnego. 

Wzrost wartości depozytów z  oceniamy jako duży sukces

i mandat zaufania ze strony Klientów. Przyjęta przez Zarząd Banku polityka umożliwiła 

w okresie 15 lat rozwinąć obligo kredytów z . 

W omawianym okresie wartość kapitałów własnych wzrosła z , 

a liczba udziałowców zwiększyła się prawie . Rozbudowaliśmy także sieć 

placówek na terenie województwa śląskiego zwiększając ich liczbę z . 

Wszystkie placówki posiadają uprawnienia i warunki oferowania Klientom pełnego 

wachlarza  produktów  i  usług  bankowych.

Przedstawione w Raporcie wyniki są rezultatem strategicznego zarządzania 

Bankiem, którego głównym celem było skuteczne przejście z nakazowo  

rozdzielczych metod zarządzania i gospodarowania do metod i wymagań 

gospodarki  rynkowej. 

W okresie ostatniego  - Bank potrafił skutecznie wykorzystać sprzyjające 

warunki i pojawiające się szanse rozwojowe wynikające z transformacji 

gospodarczej i ustrojowej. Zbudowaliśmy w omawianej dekadzie stabilne 

fundamenty kontrolowanego wzrostu. Posiadamy i potrafimy pozyskać i rozwijać 

zasoby intelektualne, finansowe i technologiczne zapewniające nam możliwość 

realizacji  naszych  celów  rozwojowych  i  strategicznych.

Mam nadzieję, że prezentowany dokument pogłębi wiedzę naszych Przyjaciół 

i Partnerów Biznesowych o 115 letniej tradycji naszego Banku i przyczyni się 

do umocnienia jakościowych relacji z naszym Bankiem w kolejnych latach 

działalności.

 odbędziemy uroczyste, 

, które w części merytorycznej oceni naszą działalność w roku 

2011  i  zatwierdzi  kierunki  rozwoju  Banku  w  roku  2012.

O uroczystym charakterze naszego forum przesądza istnienia Banku 

Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju - chociaż nie tylko. Dla banków spółdzielczych 

rok 2012 to rok 

oraz  .

Wskazując na powyższe pragniemy uzupełniająco do treści Raportu zaakcentować 

trwałą użyteczność spółdzielczej formuły gospodarowania w lokalnym otoczeniu 

biznesowym i gospodarczym Polski. W naszej ocenie dzieję się tak dlatego, 

że Spółdzielczość od zarania jest najbardziej moralną i etyczną propozycją 

działalności społeczno-gospodarczej wolnych ludzi. Propozycją opartą na ich 

aktywności i pomysłowości, nadającej rynkowi – bardziej przyjazny ludzki 

wymiar.

Warto o tym pamiętać i w ramach – proklamowanego przez ONZ, 

 również poprzez ten pryzmat 

dokonywać bieżących wyborów oraz ocen dorobku i zasad funkcjonowania 

spółdzielczego  sektora  bankowego  w  Polsce.

Z okazji jubileuszu 115 rocznicy pragniemy gorąco podziękować za zaufanie 

jakim Państwo obdarzyliście nasz Bank.

Z wyrazami szacunku

20 kwietnia 2012 Jubileuszowe Zebranie 

Przedstawicieli

115 rocznica 

obchodów 150-lecia polskiej bankowości spółdzielczej 

10-lecie  funkcjonowania  GRUPY  ZRZESZENIOWEJ  BPS

Międzynarodowego Roku Spółdzielczości
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Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu
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Począ tek drugiego stulecia 

5

1.

Jeżeli rok 1997, będący jubileuszem stulecia Banku, przyjąć za „1”, 

a koniec roku 2011 za otwarcie roku jubileuszu 115 lat  działalności, to 

udział w rynku mierzony wielkością sumy bilansowej wzrósł w tym czasie 

osiemnastokrotnie.

  Czas dynamicznych dokonań

Lata licznych przemian i wydarzeń społeczno-politycznych odcisnęły silne piętno 

na działalności banków spółdzielczych, doprowadzając do zamknięcia wielu 

z nich. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju przetrwał tę próbę i w 1997 roku 

rozpoczął drugi wiek swojej historii, obchodząc jubileusz 100-lecia swojej 

działalności. 

Piętnaście lat po tym wydarzeniu Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju zamyka 

okres intensywnego rozwoju, będący czasem dynamicznych rynkowych dokonań.

Poniżej przedstawiamy w analogiczny sposób przyrost potencjału ekonomicznego  

i organizacyjnego.

Wypracowane wyniki są efektem 15 lat doświadczeń w strategicznym zarządzaniu. 

Opracowywana od 1997 roku w trzyletnich cyklach strategia Banku jest progra-

mem budowania przewagi konkurencyjnej na lokalnym rynku usług bankowych 

orazjegopozycjirankingowejwspółdzielczymsektorzebankowym.

I DEKADA XXI WIEKU

WZROST UDZIAŁ U W RYNKU

rozwój technologii   

zawirowania na rynkach finansowych   

irracjonalnoś ć stóp procentowych

zmiana przepisów prawnych   

zaostrzenie norm nadzorczych

wzrost konkurencji na rynku

1997
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2003

2004

2006

2007

2010

2011

2014

Poniżej przedstawiamy rozwój podstawowych wielkości i parametrów ekonomicznych 

w minionym piętnastoleciu – dane w mln zł
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Uzyskana wysoka dynamika rozwoju rynkowego była możliwa dzięki 

wykorzystaniu szans tkwiących w istocie gospodarki rynkowej oraz w wysokiej 

użyteczności  spółdzielczej  formy  gospodarowania. 

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w efektywny sposób wykorzystał trudny 

czas przemian gospodarczych w kraju. O zagrożeniach, z jakimi Bank musiał się 

uporać świadczy fakt, iż na koniec 1997 roku w Polsce działało 1 295 banków 

spółdzielczych, po 14 latach ich liczba zmniejszyła się do 574 banków. 

Współcześnie Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju działa w ramach zrzeszenia 

Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na podstawie umowy współpracy

z  2002  roku. 

W strategicznym zarządzaniu Bankiem nie zapominamy o tym, że…  

tu żyjemy, tu działamy, tu od 115 lat pozostają rezultaty naszej pracy.

2.  Bank lokalnej społeczności

Banki spółdzielcze zrzeszone z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. stanowią 

64% banków spółdzielczych działających obecnie w kraju. Wszystkie 

systematycznie zwiększają swój udział w rynku usług finansowych, przy 

jednoczesnym zachowaniu samodzielności funkcjonowania i tożsamości 

spółdzielczej.

W zrzeszeniu funkcjonuje aktualnie 366 banków, w którym Bank Spółdzielczy 

w Jastrzębiu Zdroju pod względem wielkości sumy bilansowej zajmuje wysoką 

12 pozycję oraz 2 miejsce na terenie województwa śląskiego. Na koniec 2011 roku 

suma bilansowa w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju była czterokrotnie 

wyższa od średniej wielkości sumy bilansowej banków zrzeszonych w BPS SA.

Miejsce Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w czołówce polskich banków 

spółdzielczych jest rezultatem strategicznego zarządzania bankiem i partnerskich 

relacji  z  Klientami. 
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Mocny związek Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju ze środowiskiem 

lokalnym  by ł podstawą  do  zdefiniowania  misji  banku:

Misja ta zakłada budowanie trwałych relacji z Klientami i Udziałowcami poprzez 

świadczenie wysokiej jakości usług finansowych i doradczych sprzyjających 

rozwojowi przedsiębiorczości i inicjatyw lokalnych. Tak zdefiniowana misja 

określa fundamentalny powód istnienia Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju 

i  w  zasadniczy  sposób  odróżnia  go  od  innych  instytucji  bankowych. 

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju opiera swoją działalność na doskonałej 

znajomości lokalnego Klienta oraz społeczności, budując relacje z Klientami na 

wzajemnym zaufaniu nieprzerwanie od 115 lat. Właścicielami jastrzębskiego 

Banku są członkowie – udziałowcy z terenu województwa śląskiego. Działalność 

bankowa prowadzona jest również na tym obszarze. Dobranej strategii i misji 

Banku obcy jest transfer wolnych środków pieniężnych poza obszar działania. 

Stanowi to gwarancję reinwestowania lokalnych pieniędzy w lokalną gospodarkę, 

co również daje Samorządom pewność, iż ulokowane lokalne środki pracują dla 

dobra  regionu,  a  tym  samym  dla  dobra  lokalnych  społeczności. 

LOKALNY  PIENIĄDZ  NA  ROZWÓJ  LOKALNEJ  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 

W 1997 roku Bank obsługiwał budżet dwóch jednostek samorządu terytorialnego. 

Z początkiem 2012 roku liczba obsługiwanych samorządów wzrosła do siedmiu.

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, będąc mocno zakorzenionym w realiach 

życia gospodarczego i społecznego swego regionu, w znaczym stopniu wpływa na 

poziom  jego  rozwoju.

Bank jako jedyny na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju i większości obsługiwanych 

miejscowości podpisał za pośrednictwem Banku BPS SA umowę współpracy 

z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

o finansowanie dotacji na kolektory słoneczne dla osób fizycznych i wspólnot 

mieszkaniowych. Na przestrzeni niespełna dwóch ostatnich lat Bank udzielił na ten 

cel 275 kredytów na łączną kwotę 3,5 mln zł, stając się w tym temacie 

niekwestionowanym  liderem  wśród  banków  spółdzielczych.

Również zaangażowanie Banku oraz ścisła współpraca z samorządem lokalnym 

spowodowały, iż Bank, także jako jedyny z banków działających w Jastrzębiu- 

-Zdroju uczestniczy od 2005 roku w finansowaniu lokalnego Funduszu Poręczeń 

Kredytowych.

Pomoc lokalnej przedsiębiorczości to także rozwijana w minionych latach 

współpraca  z  podmiotami  wspierającymi  rozwój  MSP:

Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie udzielania poręczeń i gwarancji,

Funduszem Górnośląskim SA z/s w Katowicach,

Regionalną Izbą Gospodarczą,

Firmami consultingowymi i leasingowymi,

Śląskim Centrum Przedsiębiorczości,

Agencją Restrukturyzacj i Modernizacji Rolnictwa.

Dla Banku nadal niezwykle istotne jest, obok działalności komercyjnej, 

zaangażowanie w życie lokalnych społeczności. Należy podkreślić, iż w swych 

działaniach Bank wspiera organizacyjnie i finansowo różne formy aktywności ze 

swego otoczenia zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Bank aktywnie włączył się w pomoc i sponsoring wielu przedsięwzięć 

podejmowanych przez lokalną społeczność. Pomagaliśmy szkołom, 

przedszkolom,  hospicjom,  stowarzyszeniom,  centrom  kultury  i  sportu. 

Ponadto Bank od wielu lat angażuje się w liczne przedsięwzięcia mające na celu 

propagowanie kultury fizycznej i sportu. Już trzeci sezon Bank wspiera finansowo 

w ramach pakietu „Serdeczny Przyjaciel” Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel SA.  

Bank jest także partnerem Jastrzębskiego Klubu Hokejowego GKS Jastrzębie.

•

•

•

•

•

•

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w ramach działań pozabiznesowych 

wspiera kluby sportowe na niższych szczeblach rozgrywek oraz inicjatywy mające 

na  celu  upowszechnianie  kultury  fizycznej  i  sportu  w  środowisku  lokalnym. 

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju na przestrzeni ostatnich lat skutecznie 

promował i prowadził edukację bankową poprzez popularyzację praktyki 

oszczędzania wśród dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie wiedzy na temat 

działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w ramach konkursu „Dziś 

oszczędzam w SKO – jutro w Banku Spółdzielczym”. Na koniec roku 2011 

w konkursie uczestniczyło 12 szkół, a suma środków zgromadzona przez dzieci na 

koniec  roku szkolnego  2010 / 2011  wyniosła  blisko  150  tys.  zł.

Początek drugiego stulecia działalności Banku

Obsługa 1 300 podmiotów z segmentu MSP

Obsługa 80 placówek oświatowych, fundacji i klubów sportowych

Współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi

Współpraca z podmiotami związanymi z wydobyciem węgla kamiennego

Aktywny sponsoring i mecenat – kluby sportowe, szkoły, imprezy kulturalne i sportowe

Realizacja 

obranej MISJI

aktywów budżetowych

170 tys. 
mieszkańców

ok.                milionów zł 600
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Urząd Miasta Pszów

Urząd Miasta Radlin

Urząd Gminy Godów

Urząd Gminy Mszana

Urząd Gminy Świerklany

Urząd Gminy Zebrzydowice

Bank prowadząc usługi na 

terenie województwa 

śląskiego, chce być

naturalnym partnerem 

strategicznym 

wspierającym 

rozwój lokalnej 

społeczności.

Zebranie przedstawicieli 18.04.2009 r. 

Dom Zdrojowy Jastrzębie-Zdrój 

Wręczenie nowego sztandaru – 2007 r. 

Obchody jubileuszu 110-lecia Banku

Drużyna Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju uczestniczyła we wszystkich 

dotychczasowych szesnastu turniejach Mistrzostw Polski Old Boyów, a zespoły 

zgłoszone przez Bank zdobyły łącznie 9 medali złotych, 10 srebrnych i 4 brązowe

Polski Bank z polskim kapitałem - 
 zaufany partner od 1897 roku
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RYBNIK

WODZISŁAW ŚL.

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

ŻORY
PSZCZYNA

TYCHY

KATOWICE

RUDA ŚL.

BIELSKO-BIAŁA

CIESZYN

ŻYWIEC

3.  Bank Przyjazny Klientowi

Bank przywiązuje szczególną uwagę do jakości świadczonych przez siebie usług.             

Na jakość tą składają się zarówno takie elementy jak: parametry związane ze 

stopami procentowymi, prowizjami, czas rozpatrzenia i realizacji wniosków, jak 

i usytuowanie placówek, ich wyposażenie i wystrój, godziny otwarcia, precyzyjna 

informacja o usługach, wiedza pracowników i umiejętność rozmowy z Klientem. 

Bank posiada bogatą i pełną gamę produktów kredytowych i depozytowych 

składających się na całościową ofertę Banku. W minionym piętnastoleciu Bank 

systematycznie starał się ją modyfikować i uzupełniać, wychodząc naprzeciw 

potrzebom  Klientów.

Z pewnością trudno wymienić wszystkie zmiany zachodzące w ofercie Banku 

i sposobie świadczonych usług, jednak na szczególną uwagę w tym zakresie 

z  pewnością  zasługuje:

•

•

•

•

•

•

•

kompleksowa komputeryzacja Banku w 1998 r. i wdrożenie systemu on-line;

przystąpienie do elektronicznego systemu rozliczeń międzybankowych 

ELIXIR i wprowadzenie systemu obsługi Home Banking – 1998 r.;

rozpoczęcie sprzedaży międzynarodowych kart płatniczych – 1999 r.;

początki rozwoju mobilnego doradztwa dla Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw – 2000 r.;

pojawienie się pierwszej oficjalnej strony internetowej Banku – 2000 r.;

udostępnienie jako drugi bank spółdzielczy w Polsce systemu obsługi 

rachunków przez Internet poprzez zakup dostępu do Centrum Usług 

Internetowych – 2000 r.;

zakup pierwszego własnego bankomatu – 2001 r.;
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Banku Spółdzielczego w Jastrzę biu Zdroju w 2010 roku

Obszar działania

Otwarcie placówki w Jastrzębiu-Zdroju – Szeroka, czerwiec 2009 r. 

Placówka bankowa w Połomi

Zaplecze lokalowe Banku – 

liczba placówek

•

•

•

•

•

 wprowadzenie usługi SMS Serwis – 2003 r.;

 wprowadzenie obsługi dewizowej Klientów Banku – 2003 r.;

rozwój oferty ubezpieczeniowej w oparciu o umowę współpracy 

z Towarzystwem Ubezpieczeń „CONCORDIA” – 2008 r.;

uruchomienie w siedzibie Banku Punktu Usług Maklerskich Domu 

Maklerskiego Banku BPS SA – 2009 r.;

wdrożenie systemu „APS Decyzje Kredytowe”, który służy przesyłaniu 

dokumentacji kredytowej pomiędzy wybranymi placówkami Banku a oso-

bami podejmującymi decyzje kredytowe, znacznie przyspieszając proces 

decyzyjny – 2010 r.

Rozwijając swoją ofertę, Bank w swoich działaniach nie zapominał o zapewnieniu 

Klientom dogodnego dostępu do Placówek, starannie wybierając lokalizację, 

zapewniając  bezpłatny  parking  i  łatwy  dojazd.

Rok 1997 Bank rozpoczynał prowadząc działalność w Centrali oraz dwóch 

Punktach Kasowych w Godowie i Zebrzydowicach. Minione 15 lat to dynamiczny 

rozwój sieci placówek Banku. W każdym kolejnym roku Bank otwierał kolejne 

placówki, których lokalizacja ściśle korespondowała z potrzebami stale rosnącej 

rzeszy  jego  Klientów. 
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3.  Bank Przyjazny Klientowi

Bank przywiązuje szczególną uwagę do jakości świadczonych przez siebie usług.             

Na jakość tą składają się zarówno takie elementy jak: parametry związane ze 

stopami procentowymi, prowizjami, czas rozpatrzenia i realizacji wniosków, jak 
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•

•

•

•

•

•

•
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Banku Spółdzielczego w Jastrzę biu Zdroju w 2010 roku

Obszar działania
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•

•

•

•
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W minionym okresie również budynek Centrali Banku mieszczący się 

w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 10 dwukrotnie poddany był modernizacji.

W roku 2001 w wyniku rozbudowy nową aranżację uzyskała sala operacyjna, 

2a powierzchnia banku powiększyła się o 100 m.

Zakończone w 2009 roku działania związane z rozbudową Centrali zwiększyły jej 

2 2powierzchnię użytkową z 980 m do 1400 m oraz wpłynęły na rewitalizację 

budynku.
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Widok Centrali Banku – 2005 r.

Widok Centrali Banku po rozbudowie – 2009 r. Sala operacyjna

Ze zwiększeniem i ułatwieniem dostępu do świadczonych przez Bank usług 

związany jest także systematycznie prowadzony od 2000 r. rozwój indywidualnej 

opieki Klienta w postaci mobilnego doradztwa dla Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw. Umożliwienie instytucji lub przedsiębiorcy kontaktu 

zpracownikiem Banku w jego siedzibie prowadzi do lepszego poznania Klienta, 

rozwiązania jego indywidualnych potrzeb finansowych uzależnionych od 

specyfikacji  branży  lub  charakteru  działalności.

Jednak nawet najlepsza oferta, infrastruktura i sieć dystrybucji nie może 

decydować o rozwoju banku bez profesjonalnej obsługi Klienta – bodaj 

najważniejszego elementu gry rynkowej. Okonkurencyjności Banku nie stanowią 

już tylko cyfry – wskaźniki, marże, stopy procentowe. Depolaryzacja cenowa, jaką 

od kilku ostatnich lat obserwujemy na rynku usług bankowych spowodowała, że 

o sukcesie w sprzedaży decydują aktywni i dynamiczni – profesjonalni pracowni-

cy, których zadaniem jest identyfikacja potrzeb Klienta i taki dobór składników 

oferty bankowej, aby miała charakter indywidualny – „skrojony na miarę”. Takie 

świadczeniu usług możliwe jest dzięki niezależności Banku Spółdzielczego 

w Jastrzębiu Zdroju, dobrej strukturze organizacyjnej i efektywnie 

funkcjonującemu systemowi zarządzania z organami decyzyjnymi będącymi 

blisko  Klienta.

4.  Potencjał intelektualny

W latach 1997-2011 wraz z terytorialnym i technologicznym rozwojem Banku 

nastąpił  dynamiczny  rozwój  jakościowo-ilościowy  jego  zasobów  kadrowych.

W roku 1997 Bank zatrudniał 34 pracowników, z czego zaledwie 15 % posiadało 

Rozwój potencjału kadrowego jako zasadniczego zasobu w osiąganiu rynkowych 

i  strategicznych  celów  realizowany  jest  w  Banku poprzez:

ujęcie tematu Zarządzania Kadrami jako jednego z elementów Strategii 

Banku,

przeprowadzanie systematycznie od 2004 r. przeglądów kadrowych 

pozwalających pracownikom na wykazanie swojej wiedzy i umiejętności,

przejrzysty system motywowania zachęcający do kreatywnej pracy 

zespołowej oraz pozwalający na indywidualne rozliczenie pracownika,

opracowanie systemu szkoleń oraz wzrost nakładów w tym zakresie,

zdefiniowany sposób tworzenia i szkolenia kadry rezerwowej,

przyjęte i przestrzegane „Zasady Dobrej Praktyki Bankowej”,

zapewnienie dobrych warunków pracy - wygląd i ergonomia stanowiska, 

zaplecze socjalne,

niefinansowe elementy oferowane pracownikom, np. wyjazdy i spotkania, 

upominki dla dzieci pracowników.

•

•

•

•

•

•

•

•

wyższe wykształcenie. Na przestrzeni 15 lat stworzono w Banku 132 nowe sta-

nowiska pracy, zwiększając stan zatrudnienia do 166 osób, wśród których 81% to 

pracownicy  legitymujący  się  dyplomem  ukończenia  szkoły  wyższej.

Strategicznym parametrem jakościowym Banku jest suma bilansowa na zatrud-

nionego,  którego  rozwój  kształtował  się  następująco:

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny, Pieniny 2004 r. 

Zatrudnienie i suma bilansowa na zatrudnionego
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5.Zewnętrzna weryfikacja świadczonych 

usług

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Potwierdzeniem skutecznie realizowanej misji „Lokalny pieniądz na rozwój 

lokalnej przedsiębiorczości” jest coroczne poddawanie świadczonych usług 

zewnętrznej  weryfikacji,  w wyniku  których  Bank  na  przestrzeni  lat  otrzymał:

w latach 2001-2007 siedmiokrotnie tytuł „Banku Przyjaznego dla 

Przedsiębiorców”;

 wyróżnienie honorowe w konkursie „Polski Sukces” 2003;

 tytuł „Bank roku 2008 na Śląsku” w kategorii „Bank o zasięgu regionalnym”;

wyróżnienie Klubu Gepardy Biznesu „Najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy 

2009”;

nagrodę „Czarny Diament” ustanowioną przez Zarząd Izby Przemysłowo- 

-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego;

 nagrodę „Orzeł Agrobiznesu” 2010;

„Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji” 2010 w kategorii „instytucja 

finansowa” przyznany przez Kapitułę powoływaną  przez Regionalną Izbę 

Gospodarczą w Katowicach;

„Bank Przyjazny Biznesowi” – nagroda przyznawana na podstawie badań 

ankietowych Klientów;

tytuł „Jakość Roku 2011” za usługi bankowe – konkurs pod patronatem 

merytorycznym Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA.

Dzięki powyższym wyróżnieniom udało się naszemu Bankowi kolejny raz 

zaistnieć, nie tylko współdzielczym sektorze bankowym oraz dać satysfakcję 

naszym  Klientom,  którzy  są  beneficjentami  tych  nagród.

1.  Początki  działalności

Korzenie Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju mają swój początek 

w Skrzyszowie, gdzie w 1897 roku powstała Kasa Oszczędności i Kredytów. 

W dniu dzisiejszym Skrzyszów należy administracyjnie do gminy Godów 

i  bezpośrednio  sąsiaduje  z  miastem  Jastrzębie-Zdrój.

W momencie powstania Kasy, Skrzyszów znajdował się pod zaborem pruskim. 

W tym samym czasie w pobliżu Skrzyszowa rozwijało się utworzone w 1861 r. 

uzdrowisko Bad Konigsdorff-Jastrzemb, które w tym czasie dołączyło do 

elitarnego grona najlepszych kurortów w Europie. W latach do uzyskania przez 

Polskę niepodległości Kasa działała pod nazwą Spar – und Darlehnskasse 

Skrzischow, co należy tłumaczyć przynależnością tego terenu do zaboru 

pruskiego. Poza działalnością związaną z przyjmowaniem wkładów i udzielaniem 

pożyczek, Kasa prowadziła także działalność handlową, zaopatrując chłopów 

m.in.  w  nawozy  sztuczne  czy  maszyny  rolnicze.

W okresie międzywojennym Skrzyszów miał charakter czysto rolniczy. W latach 

1923-1926 gospodarka znalazła się w depresji ekonomicznej. Po ponownym 

ożywieniu w latach 1927-1929, w następnej dekadzie znów nastąpił kryzys 

gospodarczy.

Kasa działała wówczas na zasadach Banku Raiffeisena pod nazwą Kasy 

Oszczędności i Pożyczek w Skrzyszowie i była pod względem obrotów jedną 

z największych kas na ziemi rybnicko-wodzisławskiej. Według danych na rok 1935 

Kasa  posiadała  176  członków.

Żeby prowadzić działalność kredytową, Kasa zaciągała kredyty w Banku Ludowym 

w  Raciborzu.

Do 1939 roku Kasa była członkiem Związku Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo 

Gospodarczych Rzeczpospolitej Polskiej. Pod koniec okresu XX-lecia 

międzywojennego w kraju funkcjonowało ponad 5,5 tys. spółdzielni sektora 

finansowego  posiadających  1,5  mln  członków .

Najazd hitlerowski i okupacja kraju nie położyły kresu działalności Kasy 

Oszczędności  i  Pożyczek.

Rys 
historyczny

Alojzy SZKATUŁA

Zasłużoną postacią w rozwoju spółdzielczości oszczędnościowo-pożyczkowej 

na ziemi rybnicko-wodzisławskiej był Alojzy Szkatuła.

 Syn Józefa, urodzony dnia 3 czerwca 1891 roku w Skrzyszowie. W 1924 roku 

został kierownikiem Kasy Stefczyka w Skrzyszowie.

Jako przeszkolony spółdzielca pomagał innym kasom w sporządzaniu 

bilansów. Po wojnie znacznie przyczynił się do rozwoju bankowości 

spółdzielczej w Polsce. Zmarł w dniu 17 maja 1977 roku.

13
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Bank Roku 2008 na Śląsku

Czarny Diament 2009

Opisując półtorej dekady rozwoju Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu 

Zdroju, nie zapominamy o jego korzeniach i pracy minionych pokoleń. 

Poniżej  przedstawiamy  rys  historyczny  naszego  Banku.

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji 2010
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Rys 
historyczny

Alojzy SZKATUŁA

Zasłużoną postacią w rozwoju spółdzielczości oszczędnościowo-pożyczkowej 

na ziemi rybnicko-wodzisławskiej był Alojzy Szkatuła.

 Syn Józefa, urodzony dnia 3 czerwca 1891 roku w Skrzyszowie. W 1924 roku 

został kierownikiem Kasy Stefczyka w Skrzyszowie.

Jako przeszkolony spółdzielca pomagał innym kasom w sporządzaniu 

bilansów. Po wojnie znacznie przyczynił się do rozwoju bankowości 

spółdzielczej w Polsce. Zmarł w dniu 17 maja 1977 roku.
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Bank Roku 2008 na Śląsku

Czarny Diament 2009

Opisując półtorej dekady rozwoju Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu 

Zdroju, nie zapominamy o jego korzeniach i pracy minionych pokoleń. 

Poniżej  przedstawiamy  rys  historyczny  naszego  Banku.

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji 2010

Polski Bank z polskim kapitałem - 
 zaufany partner od 1897 roku



2. 

3.

 Lata 1945-1960

  Lata 1961-1980

Po roku 1945 Kasa Oszczędności i Pożyczek w Skrzyszowie została przekształcona 

na Kasę Stefczyka Spółdzielnia z odpowiedzialnością nieograniczoną 

w Skrzyszowie. W 1946 roku nastąpiła rejestracja statutu oraz nazwy w Sądzie 

Okręgowym w Raciborzu, a dwa lata później Kasa została przyjęta w poczet 

członków  Banku  Gospodarstwa  Spółdzielczego.

W roku 1950 na mocy zarządzenia Ministra Skarbu z dnia 4 stycznia 1950 r. 

wydanego na podstawie dekretu o reformie bankowej z dnia 25.10.1948 r. Kasa 

Stefczyka została przekształcona na Gminną Kasę Spółdzielczą w Jastrzębiu-

-Zdroju, z której w roku 1956 utworzona została Kasa Spółdzielcza w Jastrzębiu-

-Zdroju.

Lata 1951-1960 to okres wyjątkowo trudny w rozwoju spółdzielczości bankowej. 

Spółdzielczy charakter gminnych kas był wyłącznie fasadowy. Ich działanie 

podporządkowane było w pełni administracji państwowej. Gminne kasy były 

częścią  państwowego  aparatu  finansowej  obsługi  wsi  i  rolnictwa.

Wydarzenia społeczno-polityczne 1956 roku, a na tym tle korekta polityki 

ekonomicznej i gospodarczej państwa, zaowocowały m.in. przywróceniem 

spółdzielczych reguł działania w spółdzielczości bankowej. Gminnym kasom 

spółdzielczym zmieniono nazwę początkowo na Kasy Spółdzielcze, a później 

przywrócono nazwę Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej. Nowy wzorcowy 

Statut przywracał kasom spółdzielczym prawo do prowadzenia działalności 

oszczędnościowo-kredytowej i zapomogowej na własny rachunek. Przywracał 

również  instytucję  Rady  jako  statutowego  organu  spółdzielni.

W 1957 roku powołano Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych. 

Nie był on jednak centralą finansową, bowiem funkcje te pełniły banki państwowe: 

początkowo  NBP,  a  od  1959  roku  Bank  Rolny.

W roku 1951 rozpoczęto w Jastrzębiu intensywne badania geologiczne, w wyniku 

których  odkryto  bogate  złoża  węgla  kamiennego.

W 1962 r. oddano do użytku pierwszą z kopalń, a istniejące wciąż uzdrowisko 

zaczęło powoli podupadać. Rozbudowa przemysłu węglowego przyśpieszyła 

Anita  BARON

Urodziła się dnia 6 marca 1930 roku w Katowicach,

 jako córka rodziny Wacławczyk.

 Pochodziła z rodziny mocno zaangażowanej

 w walkach o wyzwolenie Śląska.

 Zarówno ojciec, jak i matka brali czynny udział 

w Powstaniach Śląskich i pracach Komisji Plebiscytowej

 z siedzibą w Bytomiu.

W maju 1960 roku objęła stanowisko kierownika Banku.

 Z dniem 1 sierpnia 1975 roku zostaje mianowana zastępcą dyrektora Banku. 

Była dobrym organizatorem pracy, znała dogłębnie specyfikę pracy w Banku.

 Potrafiła stworzyć zgrany zespół pracowniczy, który wyróżniał się wysoką 

wydajnością oraz przyjaznymi relacjami między pracownikami.

W 1976 roku ciężka choroba przerwała jej bardzo aktywną pracę zawodową 

i społeczną, była zmuszona przejść na rentę inwalidzką.

 Zmarła w wieku 47 lat, 15 maja 1977 roku.

nadanie Jastrzębiu-Zdroju praw miejskich, co nastąpiło 30 czerwca 1963 roku. 

Rok wcześniej – 8 kwietnia 1962 r. Walne Zebranie Przedstawicieli dokonało 

zmian w Statucie, w wyniku których Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa 

w Jastrzębiu Zdroju przyjęła nazwę Bank Spółdzielczy i rozpoczęła działalność 

w siedzibie przy ulicy Pszczyńskiej 9. Bank posiadał 2 Punkty Kasowe – 

w Jastrzębiu-Dolnym i Godowie, zrzeszał ponad 2 tysiące członków. W 1968 r. 

utworzona została Filia Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej w Godowie, 

która działała jako w pełni samodzielna jednostka. W 1970 r. powstał nowy Punkt 

Kasowy  przy  Gminnej  Spółdzielni  Jastrzębie-Dolne.

Otwarto nową Filię w Ruptawie, a Filia Banku w Godowie przekształciła się 

w samodzielny Bank. Rok 1975 zapoczątkował nowy etap w historii działalności 

Banku w Jastrzębiu-Zdroju. Na mocy Ustawy o „Prawie Bankowym” banki 

spółdzielcze zostały zintegrowane z nowo powołanym Bankiem Gospodarki 

Żywnościowej. Likwidacji uległ Bank Rolny, a jego agendy przejęły banki 

spółdzielcze. W tym samym roku Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju przejął 

z Banku Spółdzielczego Żory Oddział Banku w Szerokiej, tym samym 

powiększając  teren  działania  o  Borynię  i  Skrzeczkowice.

Rozszerzono również ofertę produktową, wprowadzając obrót bezgotówkowy 

i rachunki rozliczeniowo-oszczędnościowe oraz pożyczki na zakup bydła i trzody 

chlewnej z wydłużonym okresem spłaty do 5 lat i na budownictwo inwentarskie 

z okresem spłaty do 30 lat. Odnotowano duży popyt na pożyczki dla prywatnego 

handlu i rzemiosła. Pomyślnie rozwijała się działalność depozytowa, Bank 

obsługiwał  176  rachunków  bieżących  (wg  danych  na  rok  1976).

W związku ze zwiększającą się liczbą Klientów powstała konieczność pozyskania 

na siedzibę Banku większego obiektu. Dnia 17 grudnia 1976 r. zakupiono budynek 

przy ulicy 1 Maja 10 w Jastrzębiu-Zdroju i rozpoczęto jego gruntowny remont oraz 

adaptację dla potrzeb Banku. W 1977 roku nastąpiło połączenie Banku 

Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju z Bankami Spółdzielczymi w Mszanie 

i  Godowie,  wprowadzono  też  maszynowy  system  księgowań.

Ilość członków Banku wzrosła do 3 tysięcy osób. Bank posiadał 2 oddziały 

(Godów, Mszana), 5 punktów kasowych (Godów, Połomia, Ruptawa, Jastrzębie 

Dolne,  Szeroka)  oraz  3 niestałe  Punkty  Kasowe  do  obsługi  żywca.

W 1979 roku Bank uplasował się na 9 miejscu w skali wojewódzkiej pod 

względem  przyrostu  wkładów  oszczędnościowych.
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Fotografie z uroczystości obchodów 100-lecia Banku

5.  Lata 1990-1996

Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. „O zmianach w organizacji i działalności 

spółdzielczości” pozbawiła Bank Gospodarki Żywnościowej funkcji centralnego 

związku spółdzielczego uprawnionego do wykonywania lustracji Banków 

Spółdzielczych. Ustawa wprowadziła zapisy regulujące współpracę BGŻ 

z Bankami Spółdzielczymi w oparciu o dobrowolne umowy dotyczące rozliczeń 

finansowych, kredytów, działalności szkoleniowej i organizacyjno-technicznej.

W czerwcu 1990 r. odbyły się uroczystości związane z wręczeniem sztandaru.

Rokiem szczególnym i przełomowym w procesie transformacji spółdzielczego 

systemu bankowego był rok 1994. Sejm RP w dniu 24 czerwca 1994 r. uchwalił 

ustawę o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ. Ustawa określała 

obligatoryjność powołania 9 Banków Regionalnych, ustalając ich siedziby i ob-

szar działania. Zapisy Ustawy oraz towarzyszące jej przepisy wykonawcze Ministra 

Finansów wprowadziły nieformalny podział Banków Spółdzielczych na dwie 

grupy, te uprzywilejowane zrzeszone w strukturach BGŻ i te pozostające 

w niezależnych strukturach, które nie mogą skorzystać ze zwolnień podatkowych 

i  obligacji  Skarbu  Państwa.

Realizując przedmiotową ustawę, Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju 

zadeklarował i wniósł 400.000 PLN w formie kapitału akcyjnego do Mało-

polskiego Banku Regionalnego S.A. w Krakowie (Spółkę tworzyło 186 Banków 

Spółdzielczych  z  terenu  7  województw  Polski  południowo-wschodniej).

4.  Lata 1981-1989

16 grudnia 1981 roku Bank rozpoczął pracę w nowej siedzibie przy 

ul. 1 Maja 10. W 1983 r. Bank przejął Oddział Zebrzydowice Banku Spółdzielczego 

w Pawłowicach, przejmując również obsługę rolników z Marklowic, Kończyc 

Małych  i  Kaczyc  oraz  zyskując  583  nowych  członków.

Oferta kredytowa Banku rozszerzyła się o obsługę instytucji związanych 

z inwestycjami rolniczymi. Rozpoczęto również przyjmowanie utargów 

jastrzębskich sklepów. W latach 1981-1985 wkłady oszczędnościowe wzrosły 

o blisko 300%, zaś udzielane kredyty o 220%. W roku 1985 przybyło 1900 nowych 

członków. W roku 1986 Bank obchodził 90-lecie działalności – fakt ten uczczono 

zorganizowaniem spotkania w Skrzyszowie. Według danych z roku 1986 Bank 

prowadził pełną obsługę kasowo-rozliczeniową 3 urzędów gminnych, 

4 gminnych spółdzielni, 3 spółdzielni kółek rolniczych, 4 rolniczych spółdzielni 

produkcyjnych – ogółem 319 rachunków kredytowych oraz 488 rachunków, 

tzw.  jednostek  gospodarki  nieuspołecznionej.

Ważnym odcinkiem działalności było również prowadzenie ewidencji dla celów 

emerytalnych. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju zajął 4 miejsce wśród 

42 placówek województwa śląskiego pod względem zasobów oszczędnościo-

wych. 

Kazimierz  GODZIEK

Urodzony dnia 19 sierpnia 1932 roku w Pawłowicach Śląskich.

Ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Katowicach. Całe życie 

zawodowe był związany z bankowością, pracując w Narodowym Banku 

Polskim, Banku Rolnym, a od 1975 roku w Banku Spółdzielczym

w Jastrzębiu Zdroju. Jako Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego

w Jastrzębiu Zdroju w latach 1975-1997 cieszył się

szacunkiem wśród Klientów i pracowników.

Dzięki jego zaangażowaniu Bank z roku na rok  zwiększał teren działania, 

pozyskał do obsługi budżety terenowe, budował pozytywne relacje z Klientami, 

umacniał wizerunek Banku wśród lokalnej społeczności. Doprowadził także do 

zakupu budynku pod nową siedzibę Centrali Banku Spółdzielczego  

w Jastrzębiu Zdroju przy ulicy 1 Maja. Działał również społecznie na rzecz 

spółdzielczości  mieszkaniowej, będąc aktywnym członkiem Rady Nadzorczej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim, a także propagował misję  

Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, do której to organizacji 

przez wiele lat przynależał. Zmarł 24 kwietnia 2001 r.
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1.

477.474 tys. zł

282

 2.131 939 36

 565

2.

 3.353 tys. zł

 2 099

693 tys. zł  4 335

 1.431 tys. zł  pozyskano 6 434 udziały

  Działalność  depozytowa

  Kapitały  Banku

Suma depozytów  złożonych  w Banku  przez Klientów  wzrasta  bardzo dyna-

micznie. Na dzień bilansowy ich wartość wyniosła . Wzrost sumy 

depozytów w okresie sprawozdawczym aż o 18% (72.793 tys. zł) jest wynikiem 

rosnącego zaufania Klientów oraz świadczy o konkurencyjności oferty Banku.

Dominujący udział w strukturze depozytów stanowią lokaty złożone przez klientów 

indywidualnych oraz firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak 

również  przez  samorządy  terytorialne.

W 2011 roku Bank uruchomił  nowe rachunki rozliczeniowe dla działalności 

gospodarczej oraz  szt. rachunków ROR. Wydał  kart płatniczych i  

kart kredytowych, odmiejscowiono przy pomocy Internetu CUI –  rachunków 

bankowych. Łącznie aktywnym kanałem WWW z rachunków odmiejscowionych 

wykonano  638  tys.  przelewów  na  łączną  kwotę  2.756  mln  zł.

W ujęciu rachunkowym przyrost kapitałów wyniósł  i był wynikiem 

podjętych przez Bank działań mających nacelu wzrost funduszu udziałowego, 

poprzez aktywne pozyskiwanie nowych członków – udziałowców oraz systema-

tycznej odbudowy funduszu zasobowego poprzez przeznaczenie wypracowanej 

w  2010  r.  nadwyżki  bilansowej  w  wysokości  2.794  tys.  zł. 

W roku sprawozdawczym 2011 pozyskano  nowych udziałów na kwotę 

, ponadto dotychczasowi członkowie zadeklarowali kolejne  

udziałów na  kwotę . Łącznie  na kwotę 

2.124  tys.  zł.  

3.

4.

  Działalność  kredytowa

  Zarządzanie  siecią  placówek

Działalność kredytowa prowadzona przez Bank w roku 2011 to kontynuacja, tak jak 

to miało miejsce w latach poprzednich, wysokiej dynamiki wzrostu portfela 

kredytowego. 

Portfel kredytowy Banku w stosunku do poziomu z końca roku 2010 wzrósł 

o 65.523 tys. zł, tj. o 23,69%. Stan kredytów na 31.12.2011 r. osiągnął poziom 

342.078 tys. zł. 

Wysokiej dynamice obliga kredytowego nie towarzyszyła niestety jakość tego 

portfela mierzona wskaźnikiem udziału kredytów zagrożonych w kredytach 

ogółem. Na koniec roku sprawozdawczego kredyty zagrożone w kwocie 

23.408 tys. zł stanowiły 6,8% obliga kredytowego. Należy zaznaczyć, że rosnący 

portfel kredytów zagrożonych widoczny jest wcałym sektorze bankowym zarówno 

banków spółdzielczych, jak i banków komercyjnych. Począwszy od 2010 roku jest 

to związane z materializacją ryzyka wynikającego ze spowolnienia gospodarczego 

kraju  od  roku  2009. 

Placówki Banku pełnią funkcje sprzedażowe, charakteryzują się nowoczesną 

technologią, zminimalizowanym zatrudnieniem oraz relatywnie niskimi kosztami 

funkcjonowania. Wszystkie Placówki posiadają uprawnienia i warunki oferowania 

Klientom  pełnego  wachlarza  usług  i  produktów  bankowych. 

Bank, rozszerzając swoją obecność na terenie województwa śląskiego, w roku 

2011 uruchomił  Punkt Kasowy w Suszcu oraz przeniósł Punkt Kasowy w Połomi 

doodrestaurowanego przez UG Mszana zabytkowego obiektu, znacznie popra-

wiając  dostępność  i  komfort  obsługi  Klientów. 

Na koniec 2011 r. Banku oprócz Centrali posiadał 30 Punktów Kasowych oraz 

2Oddziały  na terenie województwa śląskiego, w których w 2011 r. pracowało 

81  osób  na 166  zatrudnionych  w  Banku.

5.  Doradztwo  Klientowskie

Bank dążąc do maksymalnej indywidualizacji w podejściu do Klienta, od 2000 

roku realizuje program mobilnego doradztwa dla Klientów z sektora Małych 

i Średnich Przedsiębiorstw, umożliwiając przedsiębiorcom kontakt z pracowni-

kiem Banku w dogodnym dla Klienta miejscu i czasie oraz stałą opiekę bankową.

Stworzony system mobilnego doradztwa funkcjonujący w ramach „Komórki ds. 

Doradztwa dla MSP” sprawia, iż oferowane przez Bank rozwiązania biznesowe dla 

firm zbranży MSP oraz korporacji klasyfikują Bank w ścisłej czołówce partnerów 

finansowych  sektora  biznesu  w  województwie  śląskim.

Wyodrębniony w strukturze organizacyjnej pięcioosobowy zespół Doradców MSP 

jest wyjściem naprzeciw indywidualnym i bardzo zróżnicowanym potrzebom 

Klienta  Biznesowego.

6.  Zarządzanie ryzykiem bankowym

Mając na uwadze silny wzrost ryzyka w otoczeniu zewnętrznym sektora 

bankowego, który był wynikiem osłabienia koniunktury u głównych partnerów 

handlowych Polski oraz gwałtownego pogorszenia klimatu inwestycyjnego, 

niezbędnym było, aby Bank stale monitorował potencjalne zagrożenia oraz 

kontynuował działania zmierzające do zapewnienia odpowiedniego bufora 

płynności,  jak  też  utrzymywania  i  wzmacniania  swojej  pozycji  kapitałowej.

Wymogi kapitałowe (w tys. zł) ilustruje poniższe  zestawienie.

Wyszczególnienie (dane w tys. zł) 2009 2010 2011 Plan 2012

Kwota ważona ryzykiem CWK x 12,5 271 025 331 613 408 750

Całkowity Wymóg Kapitałowy 21 682 26 529 32 700

Posiadane Fundusze Własne 32 069 36 603 42 765

390 238

31 219

38 135

Rok 2011, rok otwierajacy drugą dekadę XXI wieku potwierdził, że Bank 

Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, podobnie jak bankowość spółdzielcza, cechuje 

się znacznie wiekszą odpornością na negatywne zjawiska wynikające z trwają-

cego  od  2008  roku  kryzysu  globalnych  instytucji  finansowych.

Polski Bank z polskim kapitałem - 
 zaufany partner od 1897 roku
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Wyszczególnienie 2009 2010 2011 Plan 2012

Wskaźnik ROA brutto 0,92% 1,10% 0,88%

Wskaźnik ROE brutto 13,48% 16,25% 14,68%

Wskaźnik rentowności ROS obrotów 10,65% 12,30% 9,99%

Wskaźnik dochodowości aktywów /DAP/ 7,17% 7,22% 7,60%

Koszt uzyskania pieniądza /KUP/ 4,32% 4,30% 4,70%

Rozpiętość odsetkowa (DAP – KUP) 2,85% 2,92% 2,90%

1,01%

15,90%

11,43%

7,50%

4,58%

2,92%

Wyszczególnienie Suma Bilansowa Depozyty OgółemFundusze Własne Kredyty Ogółem

2009 418 579 367 789 32 069 221 782

2010 459 364 404 681 36 603 276 555

Dynamika (2011/2010) 118% 118% 93% 124%

Plan 2012 600 000 529 000 42 765 380 000

2011 542 985 477 474 38 135 342 078

Wyszczególnienie Przychody Koszty Wynik finansowy brutto

2009 32 051 28 638 3 413

2010 38 848 34 069 4 779

Dynamika (2011/2010) 117% 117% 109%

Plan 2012 50 330 45 300 5 030

2011 45 580 40 368 5 212

Wskaźniki sprawnoś ciowo-efektywnoś ciowe

Rozwój rynkowy w tys. zł

Na dzień bilansowy 31.12.2011 roku wynik finansowy brutto Banku wyniósł 

5212 tys. zł i w stosunku do Planu Finansowego (6700 tys. zł) był niższy 

o 1488 tys. zł, jednakże jego bezwzględny poziom jest wyższy od wykonu 

2010  roku  o  433  tys.  zł.

Wyniki
 finansowe

Główne pozycje aktywów

 

AKTYWA  Stan na 31-12-2011 Stan na 31-12-2010 

    

I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym                2 453 941,17    

II.Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym                                                            -      

III.Należności od sektora finansowego        151 759 091,01    

IV.Należności od sektora niefinansowego         246 582 680,01    

V.Należności od sektora budżetowego               28 601 686,36    

VI.Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanych przyrzeczeniem odkupu                                                          -      

VII.Dłużne papiery wartościowe                 9 516 386,90    

VIII.Udziały lub akcje w jednostkach zależnych                                                             -      

IX.Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych                                                            -      

X.Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych                                                            -      

XI.Udziały lub akcje w innych jednostkach                     943 252,00    

XII.Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe                                                            -      

XIII.Wartości niematerialne i prawne                            80 303,62    

XIV.Rzeczowe aktywa trwałe           14 357 170,77    

XV.Inne aktywa                 3 884 963,90    

XVI.Rozliczenia międzyokresowe                   1 184 502,46    

AKTYWA RAZEM:       459 363 978,20    

   4 203 731,63

 -

120 122 287,31 

320 056 863,97

22 248 315,87

 -  

54 770 929,49

-

-

-

2 123 893,20 

-

 92 341,16

 16 447 241,06   

 1 562 608,89 

1 357 085,91

 542 985 298,49 

7.  Rozwój Rynkowy

Rok 2011 zakończył I rok realizacji celów rozwojowych wytyczonych w piątym 

cyklu zarządzania strategicznego, które było rozwinięciem zamierzeń i celów 

strategicznych  kontynuowanych  od  1998  roku.

Pomimo zwiększenia wyniku finansowego w stosunku do roku 2010 wysoka 

dynamika aktywów wpłynęła na obniżenie wskaźnika ROA (zwrotu z aktywów) 

z  1,10 %  do  1,01%.  Wynik  finansowy  netto  wyniósł  4176   tys.  zł.

O tym, iż przyjęty kierunek zarządzania strategicznego był słuszny, zaświadczają 

prezentowane  wyniki  przyrostu  potencjału  rynkowego  i  ekonomicznego.

Polski Bank z polskim kapitałem - 
 zaufany partner od 1897 roku
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Wyszczególnienie 2009 2010 2011 Plan 2012

Wskaźnik ROA brutto 0,92% 1,10% 0,88%

Wskaźnik ROE brutto 13,48% 16,25% 14,68%

Wskaźnik rentowności ROS obrotów 10,65% 12,30% 9,99%

Wskaźnik dochodowości aktywów /DAP/ 7,17% 7,22% 7,60%

Koszt uzyskania pieniądza /KUP/ 4,32% 4,30% 4,70%

Rozpiętość odsetkowa (DAP – KUP) 2,85% 2,92% 2,90%

1,01%

15,90%

11,43%

7,50%

4,58%

2,92%

Wyszczególnienie Suma Bilansowa Depozyty OgółemFundusze Własne Kredyty Ogółem

2009 418 579 367 789 32 069 221 782

2010 459 364 404 681 36 603 276 555

Dynamika (2011/2010) 118% 118% 93% 124%

Plan 2012 600 000 529 000 42 765 380 000

2011 542 985 477 474 38 135 342 078

Wyszczególnienie Przychody Koszty Wynik finansowy brutto

2009 32 051 28 638 3 413

2010 38 848 34 069 4 779

Dynamika (2011/2010) 117% 117% 109%

Plan 2012 50 330 45 300 5 030

2011 45 580 40 368 5 212

Wskaźniki sprawnoś ciowo-efektywnoś ciowe

Rozwój rynkowy w tys. zł

Na dzień bilansowy 31.12.2011 roku wynik finansowy brutto Banku wyniósł 

5212 tys. zł i w stosunku do Planu Finansowego (6700 tys. zł) był niższy 

o 1488 tys. zł, jednakże jego bezwzględny poziom jest wyższy od wykonu 

2010  roku  o  433  tys.  zł.

Wyniki
 finansowe

Główne pozycje aktywów

 

AKTYWA  Stan na 31-12-2011 Stan na 31-12-2010 
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X.Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych                                                            -      

XI.Udziały lub akcje w innych jednostkach                     943 252,00    

XII.Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe                                                            -      

XIII.Wartości niematerialne i prawne                            80 303,62    

XIV.Rzeczowe aktywa trwałe           14 357 170,77    

XV.Inne aktywa                 3 884 963,90    

XVI.Rozliczenia międzyokresowe                   1 184 502,46    

AKTYWA RAZEM:       459 363 978,20    
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-

-

-
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Rok 2011 zakończył I rok realizacji celów rozwojowych wytyczonych w piątym 

cyklu zarządzania strategicznego, które było rozwinięciem zamierzeń i celów 

strategicznych  kontynuowanych  od  1998  roku.

Pomimo zwiększenia wyniku finansowego w stosunku do roku 2010 wysoka 

dynamika aktywów wpłynęła na obniżenie wskaźnika ROA (zwrotu z aktywów) 

z  1,10 %  do  1,01%.  Wynik  finansowy  netto  wyniósł  4176   tys.  zł.

O tym, iż przyjęty kierunek zarządzania strategicznego był słuszny, zaświadczają 

prezentowane  wyniki  przyrostu  potencjału  rynkowego  i  ekonomicznego.
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Wyniki finansowe

PASYWA  Stan na 31-12-2011 Stan na 31-12-2010 

    

I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego   

II.Zobowiązania wobec sektora finansowego              15 197 448,51    

III.Zobowiązania wobec sektora niefinansowego       268 309 173,68    

IV.Zobowiązania wobec sektora budżetowego        128 010 719,40    

V.Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu                                                           -      

VI.Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                            -      

VII.Inne zobowiązania z tytułu instrumentów  finansowych                            -                                 -      

VIII.Fundusze specjalne i inne zobowiązania                  1 008 302,23    

IX.Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone                   4 503 470,48    

X.Rezerwy                         645 232,75    

XI.Zobowiązania podporządkowane                 6 600 000,00    

XII.Kapitał (fundusz) podstawowy              17 193 660,00    

XIII.Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)                             -      

XIV.Akcje własne (wielkość ujemna)                                                             -      

XV.Kapitał (fundusz) zasobowy              14 037 530,38    

XVI.Kapitał  (fundusz) z aktualizacji wyceny                             58 108,11    

XVII.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        114 000,00    

XVIII.Zysk (strata) z lat ubiegłych                             -      

XIX.Zysk (strata) netto                   3 686 332,66    

RAZEM PASYWA:         459 363 978,20    

18 179 286,72 

313 764 724,01  

149 094 829,12 

- 

- 

1 502 171,14 

7 480 025,35

921 334,50

13 600 000,00

17 259 330,00 

-

16 835 710,38 

58 108,11

114 000,00 

4 175 779,16

542 985 298,49

Główne pozycje pasywów

 
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  Stan na 31-12-2011 Stan na 31-12-2010 

    

I. Przychody z tytułu odsetek           28 814 046,34    

 1.Od sektora finansowego                     7 848 247,47    

 2.Od sektora niefinansowego                 20 095 245,87    

 3.Od sektora budżetowego                        424 096,96    

 4.Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 446456,04

II.Koszty odsetek          16 728 654,05    

 1.Od sektora finansowego                     1 092 166,49    

 2.Od sektora niefinansowego                 10 731 177,99    

 3.Od sektora budżetowego                    4 905 309,57    

III.Wynik z tytułu odsetek (I - II)           12 085 392,29    

IV.Przychody z tytułu prowizji                     5 670 886,54    

V.Koszty prowizji                           452 800,51    

VI.Wynik z tytułu prowizji (IV-V)               5 218 086,03    

VII.Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych 

i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu                                                         -      

VIII.Wynik operacji finansowych                       -43 702,79    

IX.Wynik z pozycji wymiany                       406 216,35    

X.Wynik z działalności bankowej           17 665 991,88    

XI.Pozostałe przychody operacyjne                       258 091,97    

XII.Pozostałe koszty operacyjne                       177 255,69    

XIII.Koszty działania banku           11 749 974,27    

 1.Wynagrodzenia                     6 383 756,78    

 2.Ubezpieczenia i inne świadczenia                     1 381 508,91    

 3.Inne                    3 984 708,58    

XIV.Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych               1 298 757,89    

XV.Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości               3 568 091,33    

XVI.Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości              3 649 045,99    

XVII.Różnica wartości rezerw celowych i aktualizacji (XV - XVI)                    80 954,66    

XVIII.Wynik działalności operacyjnej             4 779 050,66    

XIX.Wynik operacji nadzwyczajnych                                          -      

 1.Zyski nadzwyczajne                                                           -      

 2.Straty nadzwyczajne                                            -      

XX.Zysk (strata) brutto               4 779 050,66    

XXI.Podatek dochodowy               1 092 718,00    

XXII.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)   

XXIII.Zysk (strata) netto               3 686 332,66

36 309 255,33

6 768 471,05

26 338 455,04

1 280 942,21

1 921 387,03

21 513 038,02 

1 657 804,61

14 334 322,85

5 520 910,56 

14 796 217,31

5 845 927,80

235 821,89

5 610 105,91

-

-33 194,07

404 400,25

20 777 529,40

648 480,59

118 580,55

12 909 959,39

7 047 973,36

1 414 455,30

4 447 530,73 

1 393 400,55

4 094 798,60

2 303 531,26 

-1 791 267,34

5 212 802,16  

-1 000,00

-

 1 000,00 

5 211 802,16

1 036 023,00

4 175 779,16

Rachunek zysków i strat
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Wyniki finansowe

PASYWA  Stan na 31-12-2011 Stan na 31-12-2010 

    

I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego   

II.Zobowiązania wobec sektora finansowego              15 197 448,51    

III.Zobowiązania wobec sektora niefinansowego       268 309 173,68    

IV.Zobowiązania wobec sektora budżetowego        128 010 719,40    

V.Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu                                                           -      

VI.Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                            -      

VII.Inne zobowiązania z tytułu instrumentów  finansowych                            -                                 -      

VIII.Fundusze specjalne i inne zobowiązania                  1 008 302,23    

IX.Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone                   4 503 470,48    

X.Rezerwy                         645 232,75    

XI.Zobowiązania podporządkowane                 6 600 000,00    

XII.Kapitał (fundusz) podstawowy              17 193 660,00    

XIII.Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)                             -      

XIV.Akcje własne (wielkość ujemna)                                                             -      

XV.Kapitał (fundusz) zasobowy              14 037 530,38    

XVI.Kapitał  (fundusz) z aktualizacji wyceny                             58 108,11    

XVII.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        114 000,00    

XVIII.Zysk (strata) z lat ubiegłych                             -      

XIX.Zysk (strata) netto                   3 686 332,66    

RAZEM PASYWA:         459 363 978,20    

18 179 286,72 

313 764 724,01  

149 094 829,12 
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1 502 171,14 

7 480 025,35

921 334,50

13 600 000,00

17 259 330,00 
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16 835 710,38 

58 108,11

114 000,00 

4 175 779,16

542 985 298,49

Główne pozycje pasywów

 
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  Stan na 31-12-2011 Stan na 31-12-2010 

    

I. Przychody z tytułu odsetek           28 814 046,34    

 1.Od sektora finansowego                     7 848 247,47    

 2.Od sektora niefinansowego                 20 095 245,87    

 3.Od sektora budżetowego                        424 096,96    

 4.Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 446456,04

II.Koszty odsetek          16 728 654,05    

 1.Od sektora finansowego                     1 092 166,49    

 2.Od sektora niefinansowego                 10 731 177,99    

 3.Od sektora budżetowego                    4 905 309,57    

III.Wynik z tytułu odsetek (I - II)           12 085 392,29    

IV.Przychody z tytułu prowizji                     5 670 886,54    

V.Koszty prowizji                           452 800,51    

VI.Wynik z tytułu prowizji (IV-V)               5 218 086,03    

VII.Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych 

i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu                                                         -      

VIII.Wynik operacji finansowych                       -43 702,79    

IX.Wynik z pozycji wymiany                       406 216,35    

X.Wynik z działalności bankowej           17 665 991,88    

XI.Pozostałe przychody operacyjne                       258 091,97    

XII.Pozostałe koszty operacyjne                       177 255,69    

XIII.Koszty działania banku           11 749 974,27    

 1.Wynagrodzenia                     6 383 756,78    

 2.Ubezpieczenia i inne świadczenia                     1 381 508,91    

 3.Inne                    3 984 708,58    

XIV.Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych               1 298 757,89    

XV.Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości               3 568 091,33    

XVI.Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości              3 649 045,99    

XVII.Różnica wartości rezerw celowych i aktualizacji (XV - XVI)                    80 954,66    

XVIII.Wynik działalności operacyjnej             4 779 050,66    

XIX.Wynik operacji nadzwyczajnych                                          -      

 1.Zyski nadzwyczajne                                                           -      

 2.Straty nadzwyczajne                                            -      

XX.Zysk (strata) brutto               4 779 050,66    

XXI.Podatek dochodowy               1 092 718,00    

XXII.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)   

XXIII.Zysk (strata) netto               3 686 332,66

36 309 255,33
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W roku 2012 Bank planuje ukształtować na koniec okresu sprawozdawczego 

31.12.2012  r.:

Planistycznie zakładamy, iż suma bilansowa na koniec 2012 roku powinna 

osiągnąć  poziom  600 mln zł.,  w  tym:

Po stronie pasywnej obligo depozytów wynosić powinno , natomiast                           

fundusze własne i podporządkowane . 

Z założeń przyjętych w Planie finansowym na 2012 r. wynika, że w obszarze 

sprawności i efektywności gospodarowania Bank powinien osiągnąć następujące 

wielkości:

1.Przychody ogółem 50 330 tys. zł

2.Koszty ogółem 45 300 tys. zł

3.Zysk brutto 5 030 tys. zł

1.Aktywa kredytowe   380 mln zł

2.Aktywa lokacyjne           175 mln zł

 529 mln zł

 42 765 tys. zł

Zarys kierunków rozwoju
 Banku w 2012 roku

Powyższe  zadania  zamierzamy  osiągnąć  poprzez:

konsekwentną realizację przyjętych przez Zarząd nowych wytycznych                            

w  obszarze  „Polityki kredytowej”  oraz  „Polityki  Depozytowej”;

bieżące zmodyfikowanie systemu motywacyjnego w realizacji zadań 

rynkowych;

dalszy rozwój mobilnego doradztwa klientowskiego w sektorze MSP;

bieżącą aktualizację formuły marketingowej, pogłębienie współpracy 

z Bankiem BPS S.A. w Warszawie oraz doskonalenie jakościowych relacji 

ze  strategicznymi  Klientami  Banku;

kontynuację wysokiej dynamiki w obszarze pozyskiwania nowych Klientów 

zmierzającej do uruchomienia 300 nowych rachunków bieżących oraz 2 080 

rachunków ROR, w tym odmiejscowienie przy pomocy CUI kolejnych 550 

rachunków; 

intensywne pozyskiwanie funduszy własnych m.in. poprzez sprzedaż nowych 

udziałów członkowskich oraz wzrost funduszy podporządkowanych, a także 

ich  przebudowę  zgodnie  z  wymogami  płynącymi  z  Dyrektywy  CRD  IV;

wzrost dynamiki sprzedaży kart płatniczych i kredytowych;

pogłębienie współpracy w obszarze wymiany informacji gospodarczej 

i ochrony obrotu gospodarczego;

wzrost przychodów prowizyjnych z tytułu działalności ubezpieczeniowej;

uruchomienie kolejnych trzech  Punktów Kasowych.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Wskaźnik ROA brutto 

Wskaźnik ROE brutto 

Wskaźnik rentowności obrotu  ROS

Zachować relację kosztów działania banku 

w odniesieniu do przychodów ogółem     

Zachować relację funduszu płac z narzutami 

w odniesieniu do przychodów ogółem          

Wskaźnik dochodowości aktywów /DAP/, 

w tym:

- na kredytach 

- na aktywach lokacyjnych 

Koszt uzyskania pieniądza /KUP/                        

Rozpiętość odsetkowa (DAP – KUP)                 

0,88%

14,68%

9,99%

29,0%

19,3%

7,6%

8,6%

4,9%

4,7%

2,9%

Klamrą spinającą i rozszerzającą

 wszystkie kierunki działania Banku jest nowa         

 „Strategia Rozwoju w latach 2011-2014”, 

zatwierdzona na Zebraniu Przedstawicieli  

w kwietniu 2011 r.
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W roku 2012 Bank planuje ukształtować na koniec okresu sprawozdawczego 

31.12.2012  r.:

Planistycznie zakładamy, iż suma bilansowa na koniec 2012 roku powinna 

osiągnąć  poziom  600 mln zł.,  w  tym:

Po stronie pasywnej obligo depozytów wynosić powinno , natomiast                           

fundusze własne i podporządkowane . 

Z założeń przyjętych w Planie finansowym na 2012 r. wynika, że w obszarze 

sprawności i efektywności gospodarowania Bank powinien osiągnąć następujące 

wielkości:

1.Przychody ogółem 50 330 tys. zł

2.Koszty ogółem 45 300 tys. zł

3.Zysk brutto 5 030 tys. zł

1.Aktywa kredytowe   380 mln zł

2.Aktywa lokacyjne           175 mln zł

 529 mln zł

 42 765 tys. zł

Zarys kierunków rozwoju
 Banku w 2012 roku

Powyższe  zadania  zamierzamy  osiągnąć  poprzez:

konsekwentną realizację przyjętych przez Zarząd nowych wytycznych                            

w  obszarze  „Polityki kredytowej”  oraz  „Polityki  Depozytowej”;

bieżące zmodyfikowanie systemu motywacyjnego w realizacji zadań 

rynkowych;

dalszy rozwój mobilnego doradztwa klientowskiego w sektorze MSP;

bieżącą aktualizację formuły marketingowej, pogłębienie współpracy 

z Bankiem BPS S.A. w Warszawie oraz doskonalenie jakościowych relacji 

ze  strategicznymi  Klientami  Banku;

kontynuację wysokiej dynamiki w obszarze pozyskiwania nowych Klientów 

zmierzającej do uruchomienia 300 nowych rachunków bieżących oraz 2 080 

rachunków ROR, w tym odmiejscowienie przy pomocy CUI kolejnych 550 

rachunków; 
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Wskaźnik ROA brutto 

Wskaźnik ROE brutto 

Wskaźnik rentowności obrotu  ROS

Zachować relację kosztów działania banku 

w odniesieniu do przychodów ogółem     

Zachować relację funduszu płac z narzutami 

w odniesieniu do przychodów ogółem          

Wskaźnik dochodowości aktywów /DAP/, 

w tym:

- na kredytach 

- na aktywach lokacyjnych 

Koszt uzyskania pieniądza /KUP/                        

Rozpiętość odsetkowa (DAP – KUP)                 

0,88%

14,68%

9,99%

29,0%

19,3%

7,6%

8,6%

4,9%

4,7%

2,9%

Klamrą spinającą i rozszerzającą

 wszystkie kierunki działania Banku jest nowa         

 „Strategia Rozwoju w latach 2011-2014”, 

zatwierdzona na Zebraniu Przedstawicieli  

w kwietniu 2011 r.
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biegłego rewidenta
Opinia

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli

Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju

ul. 1-go Maja 10, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, na które składa się:

1)wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2)bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, który po stronie  aktywów i pasywów zamyka się sumą  542 985 298,49 zł

3)współczynnik wypłacalności 8,70%

4)zestawienie pozycji pozabilansowych wykazujące na dzień 31 grudnia 2011 roku

-zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane w kwocie 25 811 838,21 zł

-pozostałe w kwocie 353 922 250,49 zł

5)rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku  wykazujący zysk netto w wysokości 4 175 779,16 zł

6)zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 353 296,50 zł

7)rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o 10 315 331,13 zł

8)dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd 

Banku. Zarząd Banku oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie 

z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152 poz.1223, z późniejszymi 

zmianami), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania 

finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy 

Banku oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1)rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

(tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz.1223 – z późniejszymi zmianami),

2)krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,

3)rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz.U. nr 191 poz. 1279),

4)przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zmianami),

5)przepisów Ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zmianami),

6)przepisów Ustawy z dnia 07 grudnia 2000 roku o funkcjonowaniu banków, ich zrzeszeniu się i bankach zrzeszających 

(Dz. U. Nr 119 poz. 1252 z późn. zmianami),

7)statutu badanego Banku.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie 

opinii o sprawozdaniu.

W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Bank zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, 

sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte 

w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

a)przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Banku na dzień 31 grudnia 2011 roku,

 jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku,

b)zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych

ksiąg rachunkowych,

c)jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Banku.

Sprawozdanie z działalności banku jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze 

zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Polski Bank z polskim kapitałem - 
 zaufany partner od 1897 roku
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1. 44-330 Jastrzębie-Zdrój  ul. 1 Maja 10 tel. 32/476  30  67

2. 43-300Bielsko-Biała  ul. PCK 8 tel. 33/815  00  97

3. 44-325 Mszana  ul. 1 Maja 81 tel. 32/475  18  92

Centrala

Oddziały

4. 44-335 Jastrzębie-Zdrój  ul. Warszawska 1 tel. 32/475  19  47

5. 44-335 Jastrzębie-Zdrój  ul. Arki Bożka 8 tel. 32/474  16  99

6. 44-335 Jastrzębie-Zdrój  ul. Marusarzówny paw. 21 tel. 32/473  30  92

7. 44-335 Jastrzębie-Zdrój  ul. Graniczna 1 tel. 32/475  26  73

8. 44-268 Jastrzębie-Borynia ul. Świerklańska 56 tel. 32/474  10  01

9. 44-300 Jastrzębie-Zdrój ul. Harcerska 1b tel. 32/435  30  73

10. 44-335 Jastrzębie-Zdrój  ul. 11 listopada 13 tel. 32/470  04  49   

11. 44-335 Jastrzębie-Zdrój Al. Piłsudskiego 60  tel. 32/478  53  69    

12. 44-268 Jastrzębie-Szeroka ul. Powstańców Śl. 82 tel. 32/471  06  17

13. 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Turystyczna 36 tel. kom. 728  436  841

14. 43-300 Bielsko-Biała ul. Michałowicza 22 tel. 33/810  19  38

15. 44-340 Godów  ul. 1 Maja 53 tel. 32/476  55  83 

16. 43-176 Gostyń ul. Pszczyńska 370 tel. 32/326  39  09

17. 43-417 Kaczyce ul. Sobieskiego 4 tel. 32/469  36  72

18. 40-246 Katowice ul. Porcelanowa 76 tel. 32/608  09  02

19. 40-020 Katowice ul. Przemysłowa 3 tel. 32/250  27  90

20. 34-325 Łodygowice ul. Żywiecka 117 tel. 33/863  10  44         

21. 43-251 Pawłowice ul. Wojska Polskiego 22 tel. 32/475  70  97

22. 44-323 Połomia ul. Centralna 93 tel. 32/478  90  59

23. 44-370 Pszów ul. Pszowska 530 tel. 32/478 90 51

24. 44-310 Radlin ul. Rymera 15 tel. 32/453  28  60  

25. 41-706 Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97 tel. 32/243  12  12

26. 44-253 Rybnik-Boguszowice Os. Południe 37 tel. 32/422  90  06

27. 44-217 Rybnik-Nowiny  ul. K. Kominka 53         tel. 32/423  60  31

28. 44-348 Skrzyszów  ul. Powstańców 11 tel. 32/472  60  62

29. 43-267 Suszec ul. Piaskowa 35 tel. 32/478  90  55

30. 44-266 Świerklany ul. 3 Maja 2 tel. 32/430  49  02

31. 43-100 Tychy ul. Dmowskiego 15 tel. 32/217  20  50

32. 43-410 Zebrzydowice  ul. Ks. A. Janusza 6 tel. 32/469  34  63

33. 44-240 Żory ul. Węglowa 11 tel. 32/475  12  87

34. 34-300 Żywiec ul. Jana 18 tel. 32/ 478  90  57

Punkty  Kasowe

Polski Bank z polskim kapitałem - 
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stworzył podstawy
ekonomiczne, organizacyjne, 

technologiczne i marketingowe 
do bycia 

Bankiem przyjaznym, 
nowoczesnym i dobrze 

postrzeganym, 
a wyniki działania

 i jakoś ć ś wiadczonych
usług stały się

 źródłem zaufania
 zarówno ze strony

pracowników Banku,
 jak i jego Klientów,

 i Udziałowców.

Polski Bank z polskim kapitałem - 
 zaufany partner od 1897 roku

Bank Spółdzielczy

w Jastrzę biu Zdroju



2011

BANK SPÓŁDZIELCZY w Jastrzębiu Zdroju

ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 476 13 21, fax 32 476 10 32, e-mail: info@bsjastrzebie.pl
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