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 WŁADZE 
 
 
 

1. RADA NADZORCZA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skład Rady Nadzorczej Podkarpackiego Banku Spółdzielczego na dzień 
31.12.2014 r.  
 
 
 

Pełniona funkcja 

Szałankiewicz Tadeusz Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Schmidt Wojciech Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Dziadosz Edyta Sekretarz Rady Nadzorczej 

Sawczuk Elżbieta Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Bieda Mieczysław Członek Rady Nadzorczej 

Łobodziński Stanisław Członek Rady Nadzorczej 

Mazur Antoni Członek Rady Nadzorczej 

Pietryka Wiesław Członek Rady Nadzorczej 

Włodyka Jan Członek Rady Nadzorczej 

 
 

 
Zgromadzenie Przedstawicieli na mocy 
Uchwały Nr 8/2014 z dnia 28 marca 2014 r. 
dokonało wyboru nowej Rady na lata  
2014 -2018. 
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                                           WŁADZE 
 

 

2. ZARZĄD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  Lesław Wojtas 
 Prezes Zarządu, który funkcję tę sprawuje od 21.01.1994 roku  
 
Tadeusz Polański 
 Wiceprezes Zarządu, który funkcję tę sprawuje od 01.01.1999 roku 
 
Wojciech Błaż 
 Wiceprezes Zarządu, który funkcję tę sprawuje od 19.03.2002 roku 
 
Janusz Matusz 
Wiceprezes  Zarządu, który funkcję tę sprawuje od 18.07.2012 roku 
 
 
 
 

 
Zarząd PBS – zgodnie ze Statutem – prowadzi sprawy Banku i 
reprezentuje go na zewnątrz. Prezes Zarządu kieruje bieżącą 
działalnością oraz sprawuje nadzór nad całością 
funkcjonowania Banku. 
 
Na dzień 31.12.2014 r. w skład Zarządu PBS wchodzili:  
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1. Podstawowe trendy w gospodarce 
 
W 2014 roku w gospodarce utrzymywały się tendencje wzrostowe, przy czym w niektórych 
obszarach w drugim kwartale obserwowano niewielkie spowolnienie dynamiki w porównaniu  
z notowaną w pierwszym. Według wstępnych danych GUS, PKB Polski wzrósł w 2014 r. o 3,3 % 
(wobec 1,7 % wzrostu w 2013 r.). Taka ocena wynika przede wszystkim z poprawy dynamiki popytu 
krajowego (4,6% wzrost w porównaniu z 0,2% wzrostem w 2013 r.), w tym inwestycji (wzrost  
o 9,4 %, wobec 0,9 % przed rokiem) oraz spożycia indywidualnego (3,0 % wzrost wobec 1,1 % przed 
rokiem).  
Według danych opublikowanych przez Markit, indeks PMI dla polskiego sektora przemysłowego  
w grudniu 2014 r. wyniósł 52,8 pkt, wobec 53,2 pkt w listopadzie. Jest to druga najwyższa wartość 
indeksu od dziewięciu miesięcy. Ukształtowanie się indeksu PMI powyżej poziomu 50 pkt oznacza 
poprawę koniunktury w sektorze przemysłowym. 
Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w grudniu 2014 roku wzrosła o 1,8 % r/r. Pozytywne 
tendencje w krajowej gospodarce wydają się potwierdzać także dane wyrównane sezonowo 
(obroty w handlu detalicznym), które według GUS wzrosły w grudniu o 1,7 % r/r, tj. w najszybszym 
tempie od maja 2014 r.                                            

Rok 2014 był okresem istotnej poprawy na rynku pracy. Zarówno stopa bezrobocia, jak i liczba 
zarejestrowanych bezrobotnych w ciągu roku była niższa niż w analogicznych miesiącach 2013 r. 
Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec grudnia 2014 r. ukształtowała się na poziomie 11,5 %, 
wobec 13,4 % w grudniu 2013 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne brutto  
w sektorze przedsiębiorstw w 2014 roku rosły szybciej niż w poprzednich okresach. Wzrost 
wynagrodzeń wyraźnie przekroczył wskaźnik inflacji (o 4,7 pp.), co powinno sprzyjać zwiększeniu 
konsumpcji i przyspieszeniu wzrostu PKB. Wynagrodzenie w przedsiębiorstwach, w których liczba 
pracujących przekracza 9 osób ukształtowało się na poziomie 4.379,26 zł (wzrost o 3,7 % r/r), zaś 
zatrudnienie w tym sektorze wyniosło 5 549,1 tys. osób co oznacza wzrost o 1,1 % r/r. 

Aktywność gospodarcza na świecie w II i III kw. 2014 r. pozostała umiarkowana. Jednocześnie 
pogłębiało się zróżnicowanie wzrostu pomiędzy poszczególnymi krajami i regionami.  

W Stanach Zjednoczonych trwało ożywienie gospodarcze, natomiast w strefie euro, w tym  
w Niemczech i we Francji, utrzymywała się stagnacja. W największych gospodarkach wschodzących 
dynamika aktywności gospodarczej była niska. Inflacja na świecie w ostatnich miesiącach obniżyła 
się, czemu sprzyjał spadek cen surowców energetycznych i surowców rolnych na rynkach 
światowych. W Stanach Zjednoczonych relatywnie dobra koniunktura sprzyjała utrzymaniu 
umiarkowanego tempa wzrostu cen. Z kolei w strefie euro inflacja obniżała się systematycznie od 
kilku kwartałów i w III kw. osiągnęła poziom bliski zera. W wielu krajach wschodzących inflacja 
utrzymywała się na niskim jak na te kraje poziomie lub wciąż się obniżała. W krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej w ostatnich miesiącach inflacja kształtowała się blisko zera, a w niektórych z 
nich występowała deflacja. 

W ostatnim okresie polityka pieniężna głównych banków centralnych pozostawała silnie 
ekspansywna, jednak coraz wyraźniej zaznaczała się dywergencja perspektyw polityki pieniężnej 
pomiędzy Rezerwą Federalną i EBC spowodowana zróżnicowaniem perspektyw wzrostu 
gospodarczego i inflacji. 
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Do najważniejszych parametrów obrazujących sytuację w 2014 r. należą: 

 

• Według wstępnych danych GUS, PKB Polski wzrósł w 2014 r. o 3,3% (wobec 1,7% wzrostu w 
2013 r.),  

• Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w grudniu ub. r. ukształtował się na 
poziomie minus 1,0% r/r (wobec minus 0,6% r/r w listopadzie ub. r.), 

• Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec grudnia 2014 r. ukształtowała się na poziomie 
11,5%, wobec 13,4% w grudniu 2013 r.,  

• Według danych GUS, w grudniu br. przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze 
przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób ukształtowało się na 
poziomie 4.379,26 zł (wzrost o 3,7% r/r), zaś zatrudnienie w tym sektorze wyniosło  
5.549,1 tys. osób co oznacza wzrost o 1,1% r/r.,  

• Według danych GUS, sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w grudniu ub. r. wzrosła  
o 1,8% r/r, wobec 0,2% r/r spadku w listopadzie ub. r., 

• Według danych opublikowanych przez Markit, indeks PMI dla polskiego sektora 
przemysłowego w grudniu 2014 r. wyniósł 52,8 pkt, wobec 53,2 pkt w listopadzie.  

• RPP zdecydowała się na obniżenie stóp procentowych o 50 pb w październiku, ale pomimo 
gołębiego wydźwięku nowej projekcji PKB/CPI (inflacja poniżej celu NBP do końca 2016 r., 
osiągając zaledwie 1,5%) Rada nie zmieniła parametrów polityki monetarnej w listopadzie i 
w grudniu.  

 

2. Sytuacja w sektorze bankowym w 2014 roku 
 

Sytuacja sektora bankowego pozostała dobra i stabilna. Dzięki poprawie perspektyw wzrostu 
gospodarki oraz zwiększeniu zdolności banków do absorbowania strat, ryzyko działalności banków 
uległo obniżeniu. Jednak ze względu na czynniki ryzyka znajdujące się w otoczeniu zewnętrznym 
banków, nadal utrzymuje się ono na podwyższonym poziomie. Poprawie r/r uległy wyniki 
finansowe na skutek wzrostu zysków z działalności bankowej, a zwłaszcza wyniku z tytułu odsetek.  

Zysk netto sektora bankowego wyniósł 16,2 mld zł (wzrósł w stosunku do analogicznego okresu 
roku ubiegłego o 1,1 mld zł, tj. o 7,0% r/r).  

Na osiągnięcie zysku kluczowy wpływ miało ukształtowanie się wyniku z tytułu odsetek na wyraźnie 
wyższym poziomie niż przed rokiem (o 2,5 mld zł, tj. o 7,2% r/r). W analizowanym okresie lepiej 

radziły sobie banki komercyjne niż spółdzielcze. Banki spółdzielcze osiągnęły wynik na poziomie 
778,1 mln zł, wyższym o 4,5% niż przed rokiem, natomiast banki komercyjne uzyskały zysk na 
poziomie 15,2 mld zł, który był wyższy niż przed rokiem o 6,8%. Poprawę koniunktury w 2014 r. 
najlepiej wykorzystały oddziały instytucji kredytowych, których wynik na poziomie 238,2 mln zł był 
o 28,8% wyższy niż przed rokiem. 
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1. Główne pozycje aktywów Banku (w tys. zł) 
 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2013 31.12.2014 
Zmiana 

12.2014-
12.2013 

Dynamika 
12.2014/ 
12.2013 

I. Kasa, operacje z Banku Centralnym 42 890 41 637 -1 253 97,08% 

II. Należności od sektora finansowego 269 699 424 246 154 547 157,30% 

III. 
Należności od sektora 
niefinansowego 

1 649 119 1 634 872 -14 247 99,14% 

IV. 
Należności od sektora 
instytucji rządowych i samorządowych 

104 992 97 905 -7 087 93,25% 

V. Dłużne papiery wartościowe 341 053 326 982 -14 071 95,87% 

VI. Papiery wartościowe z prawem do kapitału 28 349 28 505 156 100,55% 

VII. Akcje i udziały w innych jednostkach 15 257 13 110 -2 147 85,93% 

VIII. Rzeczowe aktywa trwałe 47 035 
 

45 774 
 

-1 261 97,32% 

IX. Wartości niematerialne i prawne 9 135 8 007 -1 128 87,65% 

X. Inne aktywa  19 005 32 763 13 758 172,39 

 RAZEM aktywa netto 2 526 534 2 653 801 127 267 105,04% 

 
Po stronie aktywów największą pozycję stanowią należności od sektora niefinansowego. Na dzień  
31.12.2014 r. wyniosły one 1 634,9 mln zł, tj. ukształtowały się na poziomie niższym niż na koniec 
grudnia 2013 r. o 14,2 mln zł. Zmniejszyły się również należności od sektora budżetowego, spadek o 
7,1 mln zł, tj. 6,8%. 
 
Największy wzrost zanotowały należności od sektora finansowego, uplasowując się na poziomie 
424,2 mln zł, tj. o 154,5 mln zł więcej w porównaniu do końca grudnia 2013 r. Zwiększenie 
odnotowały inne aktywa, wzrost o 13,8 mln zł oraz papiery wartościowe z prawem do kapitału 
wzrost o 156 tys. zł. Zmniejszenie odnotowano w następujących pozycjach aktywów: kasa, operacje 
z Bankiem Centralnym, spadek o 1,3 mln zł, tj. 2,92% oraz dłużne papiery wartościowe, spadek o 
14,1 mln zł, tj. o 4,13%. 

 
Suma bilansowa PBS na koniec grudnia 2014 r. wyniosła  
2 653,8 mln zł i w porównaniu do stanu na 31.12.2013 r. 
była wyższa o 127,3 mln zł, tj. o 5,04%. 
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Według stanu na 31.12.2014 r. rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne 
netto wyniosły 53,8 mln zł i w porównaniu do grudnia 2013 roku zmniejszyły się o 2,4 mln zł. 
Po stronie pasywów Banku największy wzrost (o 144,7 mln zł) w porównaniu do końca grudnia 
2013 r. odnotowano w zobowiązaniach wobec sektora niefinansowego. Według stanu na 
31.12.2014 r. stanowiły one 82,33% sumy bilansowej Banku. 
 

2. Główne pozycje pasywów Banku (w tys. zł) 
 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2013 31.12.2014 
Zmiana 

12.2014-
12.2013 

Dynamika 
12.2014/ 
12.2013 

I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego 45 21 -24 46,67% 

II. Zobowiązania wobec sektora finansowego 2 196 1 581 -615 71,99% 

II. 
Zobowiązania wobec sektora 
niefinansowego 

2 040 257 2 184 973 144 716 107,09% 

III. 
Zobowiązania wobec sektora 
Instytucji rządowych i samorządowych 

212 433 181 635 -30 798 85,50% 

IV. 
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych 

74 291 85 881 11 590 115,60% 

V. 
Kapitały własne oraz zobowiązania 
podporządkowane 

142 888 148 230 5 342 103,74% 

VI. Rezerwy 6 609 6 891 282 104,27% 

 VII. Inne pasywa 41 894 36 874 -5 020 88,02% 

VIII. Wynik finansowy netto 5 921 7 715 1 794 130,30% 

 RAZEM pasywa 2 526 534 2 653 801 127 267 105,04% 

 
Na wielkość zobowiązań wobec sektora niefinansowego główny wpływ miał poziom depozytów 
bieżących pozyskanych od osób prywatnych, który na koniec grudnia 2014 roku zwiększył się o 60,7 
mln zł. 
Kapitały własne Banku ukształtowały się na poziomie 148,2 mln zł i w porównaniu ze stanem na 
koniec grudnia 2013 r. były wyższe o 5,3 mln zł. 
Podkarpacki Bank Spółdzielczy na koniec grudnia 2014 r. osiągnął zysk brutto w wysokości 11,4 mln 
zł. Po uwzględnieniu podatku dochodowego w kwocie 3,7 mln zł, wynik finansowy netto Banku 
wyniósł 7,7 mln zł. W porównaniu do grudnia 2013 roku, zarówno zysk brutto, jak i zysk netto 
osiągnęły wielkości wyższe odpowiednio o 2,2 mln zł oraz 1,8 mln zł.  
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3. Wybrane elementy rachunku wyników (w tys. zł) 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2013 31.12.2014 
Zmiana 

12.2014-
12.2013 

Dynamika 
12.2014/ 
12.2013 

 Wynik z tytułu odsetek 79 034 100 148 21 114 126,72% 

 Wynik z tytułu prowizji 16 555 14 253 -2 302      86,09% 

 Przychody z akcji, udziałów i innych papierów 
wartościowych 

45 77 32 171,11% 

 Wynik na operacjach finansowych 190 0 -190 - 

 Wynik z pozycji wymiany 2 855 3 715 860 130,12% 

 Wynik z działalności bankowej 98 678 118 193 19 515 119,78% 

 Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 1 543 3 472 1 929 225,02% 

 Koszty działania Banku i amortyzacja 72 361 76 318 3 957 105,47% 

 Różnica wartości rezerw i aktualizacji 18 595 33 928 15 333 182,46% 

 Wynik brutto 9 266 11 419 2 153 123,24% 

 Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 3 345 3 704 359 110,73% 

 Wynik netto 5 921 7 715 1 794 130,30% 

 

Wynik odsetkowy Banku za 2014 r. wyniósł 100,1 mln zł i był wyższy od uzyskanego  
w analogicznym okresie roku ubiegłego o 21,1 mln zł, tj. o 26,7%. Dynamika wzrostowa wyniku 
odsetkowego była rezultatem spadku kosztów odsetkowych o 23,1 mln zł. Przychody odsetkowe 
ukształtowały się na poziomie niższym o 2,0 mln zł, tj. o 1,4%. Na spadek przychodów z tytułu 
odsetek wpływ miało przede wszystkim zmniejszenie przychodów odsetkowych od sektora 
finansowego (spadek o 5,3 mln zł). Poniżej wartości osiągniętej w poprzednim roku ukształtowały 
się przychody od sektora  instytucji rządowych i samorządowych (o 961,5 tys. zł) oraz przychody od 
sektora niefinansowego (o 668,7 tys. zł). Niższa dynamika kosztów odsetkowych r/r była przede 
wszystkim efektem obniżenia się kosztów odsetkowych sektora niefinansowego o 22,6 mln zł. 

Wynik z tytułu prowizji ukształtował się na poziomie 14,3 mln zł, niższym niż w roku 
poprzednim o 13,9%, tj. o 2,3 mln zł. Łączne przychody z tytułu opłat i prowizji wyniosły 25,8 mln zł 
i były o 1,0% niższe niż przed rokiem, natomiast koszty z tytułu prowizji ukształtowały się na 
poziomie 11,6 mln zł i w porównaniu do grudnia 2013 r. były wyższe o 21,4%.  

Wynik z pozycji wymiany wyniósł 3,7 mln zł i był wyższy r/r o 860 tys. zł (tj. o 30,1%), co było 
w głównej mierze efektem wyższych wolumenów transakcji. Wynik na pozostałej działalności 
operacyjnej na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 3,5 mln zł i w porównaniu do wielkości odnotowanej  
w 2013 r. był wyższy o 1,9 mln zł.  
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Na koniec grudnia 2014 r. koszty działania Banku wraz z amortyzacją ukształtowały się na poziomie 
76,3 mln zł i w porównaniu do roku poprzedniego były wyższe o 4,0 mln zł, tj. o 5,5%. 

Poniesione przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy koszty działania wraz z amortyzacją  
w podziale na poszczególne grupy przedstawia poniższa tabela. 

4. Koszty działania Banku i amortyzacja (w tys. zł) 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2013 31.12.2014 
Zmiana 

12.2014-
12.2013 

Dynamika 
12.2014/ 
12.2013 

Koszty działania Banku, z tego: 66 931 68 758 1 827 102,73% 

Koszty wynagrodzeń z ubezpieczeniami 
i innymi świadczeniami 

37 893 37 193 -700 98,15% 

Koszty rzeczowe 26 278 28 053 1 775 106,75% 

Podatki i opłaty 574 674 100 117,42% 

Koszty związane z BFG i KNF 2 186 2 838 652 129,83% 

Amortyzacja 5 430 7 560 2 130 139,23% 

Koszty działania Banku z amortyzacją 72 361 76 318 3 957 105,47% 

  
W strukturze kosztów działania Banku wraz z amortyzacją główną pozycję stanowiły koszty 
wynagrodzeń z narzutami (48,73%) oraz koszty rzeczowe (36,76%). 
Koszty wynagrodzeń z ubezpieczeniami i innymi świadczeniami osiągnęły wartość 37,1 mln zł  
i w porównaniu do poniesionych w analogicznym okresie roku ubiegłego były niższe o 0,7 mln zł, tj. 
o 1,8%. 
Koszty rzeczowe na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 28,1 mln zł i zwiększyły się r/r o 1,8 mln zł. 
Zwiększone wydatki odnotowano przede wszystkim w obszarze kosztów informatyki 
i oprogramowania, reklamy i reprezentacji oraz kosztów utrzymania i wynajmu budynków i lokali. 
W 2014 r. koszty ponoszone na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego osiągnęły poziom  
2,6 mln zł i były wyższe od kwoty poniesionej w roku poprzednim o 615 tys. zł, natomiast wpłaty na 
pokrycie kosztów nadzoru nad bankami (KNF) wyniosły 285,3 tys. zł i były wyższe r/r o 37 tys. zł. 
Koszty amortyzacji ukształtowały się na poziomie 7,6 mln zł i w porównaniu do grudnia 2013 roku 
były wyższe o 2,1 mln. zł,  tj. o 39,23%.  

Na dzień 31.12.2014 r. odnotowano przyrost kosztów ogółem na skutek m.in. zwiększenia odpisów 
na rezerwy, kosztów działania Banku, amortyzacji oraz kosztów z tytułu prowizji. Niższa dynamika 
kosztów odsetkowych w relacji do przychodów odsetkowych, a także niższa wartość tych kosztów 
w porównaniu do roku ubiegłego (o 32,4%) wpłynęła na wzrost wypracowanego przez bank wyniku 
finansowego (wzrost zysku netto Banku o 1,8 mln zł, tj. 30,3%). 
 
Różnica wartości rezerw i aktualizacji na 31.12.2014 r. wyniosła 33,9 mln zł i w odniesieniu do 
wartości uzyskanej na koniec grudnia 2013 r. uległa zwiększeniu o 15,3 mln zł. Zaistniała sytuacja 
była wynikiem pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej części kredytobiorców.  
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5. Fundusze własne Banku 
 
 
 
 
 
 
 
Poszczególne pozycje funduszy własnych wg wymagań CRD IV/CRR przedstawiono w poniższej 
tabeli (w tys. zł) 

WYSZCZEGÓLNIENIE  31.12.2014 

Kapitał TIER I, w tym:  109 590 

Kapitał podstawowy TIER I, w tym: 95 841 

Fundusz rezerwowy (zasobowy) 93 448 

Fundusz ogólnego ryzyka 1 295 

Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale podstawowym TIER I 
podlegających zasadzie praw nabytych  

11 152 

Pomniejszenia kapitału podstawowy Tier I, w tym: 10 055 

Wartości Niematerialne i Prawne  8 007  

Niezrealizowane straty z instrumentów kapitałowych 2 048  

Kapitał dodatkowy TIER I, w tym: 13 749  

Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale dodatkowymTier I 
podlegających zasadzie praw nabytych (Obligacje długoterminowe) 

13 749 

Kapitał TIER II 67 442 

Pożyczki podporządkowane kwalifikujące się jako kapitał Tier II 6 940 

Inne pozycje bilansu zaliczone w poczet funduszy własnych (obligacje długoterminowe) 59 504 

Obligacje serii PBS1021 23 000 

Obligacje serii PBS0523 25 000 

Obligacje serii PBS1024 11 504 

Kwota rezerwy ogólnej z tytułu ryzyka kredytowego  998 

Fundusze własne 177 032 

Całkowity wymóg kapitałowy 134 679 

Współczynnik kapitału podstawowego TIER I 5,69% 

Współczynnik kapitału TIER I 6,51% 

Łączny współczynnik kapitałowy 10,52% 

 
Całkowity wymóg kapitałowy wyniósł 134,7 mln zł i był niższy r/r o 14,4 mln zł, co było przede 
wszystkim konsekwencją zmniejszenia wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego. 
 
Łączny współczynnik kapitałowy na dzień 31.12.2014 r. ukształtował się na poziomie 10,52%, tj. 
wyższym od uzyskanego na koniec grudnia 2013 r. o 0,29 pp. 
 

 
Według stanu na 31.12.2014 r. fundusze własne 
Banku ukształtowały się na poziomie 177 mln zł  
i zmniejszyły się w porównaniu do końca grudnia 
2013 r. o 13 mln zł. 
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 6. Sprawy członkowskie  
 
Na dzień 31.12.2014 r. liczba członków Podkarpackiego Banku Spółdzielczego wynosiła (11 667). 
 31.12.2013 r. 31.12.2014 r. 

Fundusz udziałowy:  33 999 020 zł 32 127 320 zł 

w tym f. udziałowy osób prawnych 23 538 560 zł 22 037 280 zł 

Średnia kwota udziału przypadająca na  
1 Członka PBS (osoby fiz.)   

 
866,00 zł 

 
875,11 zł 

Średnia kwota udziału przypadająca na  
1 osobę prawną 

168 132,57 zł 160 856,06 zł 

 
Zestawienie wypowiedzianych udziałów 
Lp. Nazwa Oddziału Banku Liczba 

Członków 
na dzień 

31.12.2013 r. 

Liczba 
Członków 
na dzień 

31.12.2014 r. 

Liczba 
Członków 
przyjętych             

od 01.01.2014 -

31.12.2014 r. 

Liczba 
wypowiedzianych 
udziałowców od 

01.10.2013 r. -
30.09.2014 r. 

Kwota 
wypowiedzianych 

udziałów [zł] 

1. Brzozów  1028 987 1 24 21.354,80 

2. Dębica 128 131 4 2 2.500.200,00 

3. O.O. 
Domaradz  

175 171 - 5 5.180,00 

4. Dukla  952 933 2 10 17.978,75 

5. Dydnia  795 763 - 30 11.500,00 

6. Haczów  443 437 - 7 15.240,00 

7. O.O. 
Jasienica Rosielna 

357 345 - 7 2.198,61 

8. Jasło 31 31 - - - 

9. Jarosław 4 4 - 1 1.500,00 

10. Krosno  584 552 1 23 9.980,00 

11. Lesko  1593 1508 - 19 13.213,59 

12. Łańcut /Leżajsk 38 38 - - - 

13. M. Piastowe 347 342 - 7 27.260,00 

14. Mielec  45 43 - 2 101.260,00 

15. Przemyśl  24 25 1 - - 

16. Rzeszów  180 176 - 8 76.240,00 

17. Zarszyn  1905 1845 2 36 30.640,00 

18. Sanok  3440 3327 2 62 1.650.840,00 

19. PBS Finanse Gdynia 3 3 - - - 

20. PBS Finanse Warszawa 2 1 - 1 502.060,00 

21. PBS Finanse Kraków 2 3 - - - 

22. PBS Finanse Katowice 3 2 - 2 2.000.180,00 

 Razem: 12 079 11 667 13 246 6.986.825,75 

 W tym osoby prawne: 140 137 1 12 5.274.260,00 

 
 
 
 
 



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZA ROK 2014 

 
 

 15

7. Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe Banku r/r 

  

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2013 31.12.2014 
Zmiana 

12.2014-
12.2013 

I. Wskaźniki rentowności (zysk brutto/przychody ogółem) 4,37% 4,98% 0,61 pp. 

II.  Zwrot na aktywach ROA – netto 0,24% 0,30% 0,06 pp. 

III. Zwrot na kapitale ROE – netto 4,70% 6,49% 1,79 pp. 

IV. 
Wskaźnik poziomu kosztów (koszty ogółem/przychody 
ogółem) 

95,63% 95,02% -0,61 pp. 

V. Wskaźnik C/I 72,20% 64,57% -7,63 pp. 

VI. Jakość portfela kredytowego 9,30% 10,13% 0,83 pp. 
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8. Baza depozytowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Zobowi ązania ogółem Banku (w tys. zł)   

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2013 31.12.2014 
Zmiana 
12.2014-
12.2013 

Dynamika 
12.2014/ 
12.2013 

I. 
Zobowiązania wobec sektora 
finansowego 

2 184 1 542 -642 70,60% 

II. 
Zobowiązania wobec sektora 
niefinansowego, w tym: 

2 018 910 2 172 964 154 054 107,63% 

1. 
Zobowiązania wobec przedsiębiorstw 
państwowych i spółek 

3 870 9 546 5 676 246,67% 

2. 
Zobowiązania wobec przedsiębiorstw 
i spółek prywatnych  oraz spółdzielni 

288 611 334 193 45 582 115,79% 

3. 
Zobowiązania wobec 
przedsiębiorców indywidualnych 

74 521 82 260 7 739 110,38% 

4. 
Zobowiązania wobec rolników 
indywidualnych 

33 721 48 225 14 504 143,01% 

5. 
Zobowiązania wobec  osób 
prywatnych 

1 570 348 1 646 309 75 961 104,84% 

6. 
Zobowiązania wobec instytucji 
niekomercyjnych 

47 839 52 431 4 592 110,29% 

III. 
Zobowiązania wobec sektora 
Instytucji rządowych i 
samorządowych 

212 420 181 629 -30 791 85,50% 

 RAZEM (I+II+III) 2 233 514 2 356 135 122 621 105,49% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Według stanu na 31.12.2014 r. wartość zobowiązań wobec 
sektora finansowego, niefinansowego oraz instytucji 
rządowych i samorządowych wyniosła 2 356,1 mln zł  
i w porównaniu do końca grudnia 2013 r. zwiększyła się o 122,6 
mln zł. 
Głównym źródłem finansowania działalności operacyjnej Banku 
są środki pozyskane od osób prywatnych. Na koniec grudnia 
2014 r. wyniosły one 1 646,3 mln zł i stanowiły 69,9% 
zobowiązań ogółem Banku (bez odsetek i pozostałych 
zobowiązań). 

 

Depozyty i inne zobowiązania wobec sektora 
niefinansowego oraz instytucji rządowych   
i samorządowych na koniec grudnia 2014 roku 
wyniosły 2 354,6 mln zł i w ciągu roku 
zwiększyły się o 123,3 mln zł, tj. o 5,53%.  
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9. Portfel kredytowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kredyty i inne należności brutto Banku według grup klientów z wyłączeniem środków na 
rachunkach nostro oraz lokat (w tys. zł) 
 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2013 31.12.2014 
Zmiana 
12.2014-
12.2013 

Dynamika 
12.2014/ 
12.2013 

I. Należności od sektora finansowego 49 014 46 036 -2 978 93,92% 

II. Należności od sektora niefinansowego 1 654 983 1 640 322 -14 661 99,11% 

1. 
Należności od przedsiębiorstw i spółek 
państwowych  

14 140 9 857 -4 283 69,71% 

2. 
Należności od sektora przedsiębiorstw 
i spółek prywatnych oraz spółdzielni 

1 012 771 983 920 -28 851 97,15% 

3. 
Należności od sektora przedsiębiorców 
indywidualnych 

157 274 152 853 -4 421 97,19% 

4. 
Należności od sektora rolników 
indywidualnych 

15 663 14 540 -1 123 92,83% 

5. 
Należności od sektora osób 
prywatnych 

437 248 462 400 25 152 105,75% 

6. 
Należności od instytucji 
niekomercyjnych 

17 887 16 752 -1 135 93,65% 

III. 
Należności od sektora instytucji 
rządowych i samorządowych 

105 136 97 997 -7 139 93,21% 

 RAZEM (I+II+III) 1 809 133 1 784 355 -24 778 98,63% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na dzień 31.12.2014 roku portfel kredytowy wyniósł 
1 784,4 mln zł i obniżył się r/r o 24,8 mln zł. 
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Zahamowanie akcji kredytowej nastąpiło we 
wszystkich sektorach, największe w sektorze 
niefinansowym.  
Na koniec grudnia 2014 r. portfel kredytów tego 
sektora osiągnął wartość 1 640,3 mln zł i był  
o 14,7 mln zł niższy niż na koniec grudnia 
poprzedniego roku. 
W układzie podmiotowym najwyższa 
koncentracja należności dotyczyła 
przedsiębiorstw i spółek prywatnych oraz 
spółdzielni i stanowiła ponad 59,98% kredytów 
tego sektora. Kolejnymi, co do wielkości grupami 
kredytobiorców były osoby prywatne  
i przedsiębiorcy indywidualni. Udział należności 
tych grup klientów w kredytach sektora 
niefinansowego wyniósł odpowiednio: 28,19%  
i 9,32%. 
 

 
 
 
 
Na dzień 31.12.2014 r. wskaźnik udziału 
należności zagrożonych w kredytach 
ogółem wyniósł 10,13% i w porównaniu do 
31.12.2013 r. zwiększył się o 0,83 pp.  
Na powyższą sytuację wpłynął wzrost 
kredytów zagrożonych osób prywatnych, 
przedsiębiorców indywidualnych oraz 
rolników indywidualnych. 
Na koniec grudnia 2014 r. kredyty i inne 
należności zagrożone wyniosły 180,7 mln zł 
i w ciągu roku zwiększyły się o 12,4 mln zł. 
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OPIS PODSTAWOWYCH 
ZAGROŻEŃ I RYZYKA 



 

Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka, które zdaniem Banku są istotne 
dla oceny jego zdolności wywiązywania się ze zobowiązań 
wynikających z wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych 

 
W 2014 r. PBS działał w oparciu o przyjętą strategię działania na lata 2011-2015, będącą 

kontynuacją dotychczasowej ścieżki rozwoju. Kluczowym kierunkiem rozwoju na lata 2011-2015 
jest budowanie pozycji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego jako banku świadczącego 
kompleksowe usługi finansowe małym i średnim przedsiębiorstwom, w tym z sektora 
agrobiznesu, klientom detalicznym, oraz będącego partnerem dla instytucji samorządowych w 
realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój środowisk lokalnych. 

Bank stawia sobie za cel wzmocnienie zaplecza kapitałowego, zwiększenie efektywności 
działania i zarządzania ryzykiem, jak również wzmocnienie i dalsze rozpowszechnianie marki. 
Oprócz rozwoju tradycyjnych placówek bankowych, Bank prowadzi także sprzedaż usług 
poprzez sieć placówek agencyjnych w ramach współpracy z PBS Finanse S.A. jako spółki zależnej 
od Banku, świadczących kompleksową obsługę klienta. 
 

1. Ryzyka makroekonomiczne 
 
Działalność Banku, jego kondycja finansowa, wyniki lub perspektywy rozwoju są 

znacząco powiązane z tendencjami występującymi w sytuacji gospodarczej, politycznej                           
i prawnej w Polsce, a zwłaszcza w sektorze usług finansowych. 

Szczególne znaczenie mają takie czynniki zewnętrzne jak: polityka rządu, podatki, poziom 
inflacji, wysokość PKB, stopa bezrobocia i struktura dochodów ludności, wielkość deficytu 
budżetowego i zadłużenia zagranicznego, decyzje podejmowane przez Narodowy Bank Polski 
oraz Radę Polityki Pieniężnej wpływające na podaż pieniądza, wysokość stóp procentowych                 
i kursów walutowych. 

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, Narodowy Bank Polski, instytucje regulacyjne rynku 
finansowego oraz władzy wykonawczej podejmują szereg działań zmierzających do zapewnienia 
stabilizacji i sukcesywnego rozwoju gospodarki. Niektóre z tych zmian i przepisów mogą 
znacząco wpływać na zdolność Banku do sprzedaży własnych produktów i usług oraz na 
zdolność Klientów Banku do obsługi swoich zobowiązań. Ewentualny kryzys gospodarczy w 
Polsce może mieć istotny, negatywny wpływ na działalność Banku, jego sytuację finansową oraz 
perspektywy rozwoju. 

Bank jest podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami prawa polskiego. 
Działalność prowadzona przez Banka podlega wielu obecnym i przyszłym regulacjom prawnym, 
w tym normom prawa Unii Europejskiej, przepisom prawa wewnętrznego, regulacjom i 
rekomendacjom wydawanym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Istotną dla całego sektora 
bankowego, w tym także dla Bank pozostaje kwestia implementacji wytycznych wynikających z 
pakietu CRD IV/CRR, który wprowadza zaostrzone normy w zakresie adekwatności kapitałowej 
oraz zmiany zasad monitorowania płynności finansowej. 

Rosnąca konkurencja na polskim rynku bankowym, wchodzenie banków komercyjnych 
na obszary rynków zdominowanych przez banki spółdzielcze, w połączeniu z restrykcyjną 
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polityką NBP oraz organów regulacyjnych polskiego rynku finansowego może powodować, 
zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasowej spłaszczanie (obniżanie się) efektywnych marż 
uzyskiwanych przez Bank na portfelu aktywów i pasywów, na działalności kredytowej i 
depozytowej. 

 

2. Ryzyka bezpośrednio związane z prowadzoną przez Bank 
działalnością 

 
Przyjęte przez Zarząd Banku i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą strategie i polityki 

zarządzania poszczególnymi kategoriami ryzyka, dostosowane do profilu działania Banku, są 
jednym z kluczowych elementów zrównoważonego i bezpiecznego rozwoju Banku.  

Zorganizowany system zarządzania ryzykiem zapewniał efektywny i kompleksowy 
proces identyfikacji, pomiaru, limitowania, monitorowania i raportowania ekspozycji na 
poszczególne rodzaje ryzyka oraz określał zakres kompetencji i odpowiedzialności uczestników 
tego procesu. 

W roku 2014 Bank stosował zaimplementowane wcześniej metody zarządzania 
ryzykiem dostosowując je do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych oraz wymogów 
legislacyjnych. Szczególnego znaczenia nabierały działania zmierzające do poprawy jakości 
zarządzania ryzykiem oraz poprawiające bezpieczeństwo funkcjonowania Banku, w ramach 
których dokonano między innymi: corocznego przeglądu i aktualizacji strategii, polityk oraz 
instrukcji służbowych zarządzania ryzykami zidentyfikowanymi i uznanymi za istotne w Banku, 
zmian metodologii oceny i monitorowania ryzyk, weryfikacji obowiązujących limitów 
ostrożnościowych. W roku 2014 działania Banku w znacznym stopniu skupiały się na realizacji 
zadań mających na celu dostosowanie do wymogów wynikających z pakietu CRD IV/CRR 
(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE oraz Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.) 

  Ponadto, w analizowanym okresie, Bank dążył do ograniczenia negatywnego wpływu 
zmian rynkowych na wyniki finansowe i kapitał, przy równoczesnym utrzymaniu atrakcyjności i 
konkurencyjności oferty produktowej.  
 

2.1 Ryzyko kredytowe 
 
Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako ryzyko nie wywiązania się kontrahenta Banku z 
obowiązku zwrotu udzielonych kontrahentowi przez Bank należności; ryzyko to wpływa w 
sposób najbardziej istotny na działalność Banku, ponieważ niespłacenie udzielonych należności 
wiąże się z poniesieniem przez Bank ewentualnych dużych strat. 

Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym jest utrzymywanie 
stabilnego i zrównoważonego pod względem jakości i wartości portfela kredytowego, 
równocześnie cechującego się wysoką dochodowością oraz bezpieczeństwem rozumianym jako 
minimalizacja ryzyka wystąpienia kredytów zagrożonych. W celu osiągania długofalowych 
zamierzeń w zakresie ryzyka kredytowego, w Banku badaniu poddaje się czynniki ryzyka zmian 
makroekonomicznych. 

 
Do podstawowych działań mających na celu minimalizację ryzyka kredytowego należy 

zaliczyć: 
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1) dywersyfikację struktury przedmiotowej i podmiotowej portfela, poprzez wprowadzenie 
wewnętrznych limitów koncentracji zaangażowań, 

2) analizę struktury portfela w celu wczesnej identyfikacji zagrożeń wynikających  
z nadmiernych zaangażowań i wprowadzanie stosownych ograniczeń, 

3) wzmacnianie centralnego nadzoru i monitoringu ekspozycji kredytowych oraz zmiany  
w procesie kredytowania, 

4) wykorzystywanie informacji o klientach Banku z innych dostępnych systemów, 
5) nadzór nad czynnościami wykonywanymi w toku procesu kredytowania, mający na celu 

weryfikację sprawności działania mechanizmów kontrolnych (obejmujący m.in.: proces 
przestrzegania wewnętrznych aktów normatywnych, procedur, kompetencji, itp.), 

6) prowadzenie aktywnej polityki szkoleń, także w formie bieżącego instruktażu, 
7) zmiany struktury organizacyjnej. 

 
W ramach realizacji zapisów Polityki kredytowej oraz szczegółowych regulacji wewnętrznych 
Bank zarządza:  
 

1. ryzykiem kredytowym, 
2. ryzykiem koncentracji zaangażowań, 
3. ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie,  
4. ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, 
5. ryzykiem rezydualnym, 
6. ryzykiem inwestycji kapitałowych. 
 
W roku 2014 PBS uzyskał gorsze niż sektor bankowy relacje wskaźników 

charakteryzujących jakość portfela kredytowego w przypadku gospodarstw domowych oraz 
przedsiębiorstw. 

Udział kredytów przedsiębiorstw wyniósł 15,7%, natomiast gospodarstw domowych 
7,6%, podczas gdy w sektorze bankowym relacja ta ukształtowała się odpowiednio na poziomie 
11,2% i 6,5%. 
 
Bank nie był znacząco zaangażowany w ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie oraz 
detaliczne ekspozycje kredytowe. 
 
2.2 Ryzyko operacyjne 
 

Ryzyko operacyjne rozumiane jest jako ryzyko (możliwość) poniesienia straty wynikającej 
z niedostosowania lub zawodności wewnętrznych procesów, ludzi i systemów technicznych lub 
ze zdarzeń zewnętrznych. Do obszaru ryzyka operacyjnego włącza się ryzyko prawne, natomiast 
wyłącza się ryzyko strategiczne oraz ryzyko reputacji, które jest związane z ryzykiem 
biznesowym. 

Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym ma na celu stałe ograniczanie ryzyka 
operacyjnego, ochronę zasobów Banku, jego systemów i procesów oraz zabezpieczanie się 
przed ewentualnymi skutkami ryzyka operacyjnego. Dążeniem długofalowym Podkarpackiego 
Banku Spółdzielczego w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym jest zapewnienie standardów 
zarządzania zgodnych z wymogami nadzorczymi oraz zaadoptowanie na swoje potrzeby najlep-
szych rozwiązań praktyk biznesowych w celu ochrony zasobów i utrzymania stabilnej pozycji 
Banku na obsługiwanym rynku. 
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Do głównych zadań systemu należy dostarczenie informacji na temat ryzyka, jego profilu 
oraz poziomu strat, stosowanie działań redukujących ryzyko i jego skutki, monitorowanie 
dopuszczalnego poziomu ryzyka. 

W Banku funkcjonuje system zarządzania ryzykiem operacyjnym obejmujący: 
identyfikację i ocenę ryzyka, pomiar i monitorowanie, raportowanie ryzyka operacyjnego oraz 
jego kontrolę. Bank wykorzystuje w procesie monitorowania ryzyka operacyjnego analizę 
kluczowych czynników ryzyka (KRI), ponadto identyfikuje główne źródła zagrożeń 
występujących w działalności, organizacji i otoczeniu Banku w ramach tzw. samooceny ryzyka 
operacyjnego. 

 
2.3 Ryzyko płynności 
 

Ryzyko płynności – jest to ryzyko utraty zdolności do terminowego wywiązywania się z 
bieżących i przyszłych zobowiązań bilansowych i pozabilansowych w terminie ich wymagalności 
bez ponoszenia nieakceptowalnych strat. 

Celem strategicznym w zakresie zarządzania płynnością jest zapobieganie wystąpieniu 
sytuacji kryzysowej poprzez utrzymywanie odpowiedniej struktury aktywów i pasywów mające 
na celu zapewnienie zdolności do terminowego wywiązania się z bieżących i przyszłych 
zobowiązań oraz osiągnięcie założonej rentowności, stałego i rosnącego wyniku finansowego.  

W Banku obowiązuje system limitów płynnościowych mających na celu kształtowanie 
odpowiednich relacji pomiędzy składnikami bilansowymi i pozabilansowymi w celu osiągnięcia 
optymalnego wyniku finansowego, przy jednoczesnym utrzymaniu płynności bieżącej, 
krótkoterminowej, średnioterminowej oraz długoterminowej z zachowaniem nadzorczych miar 
płynności. 

Podstawą polityki Banku w zakresie płynności jest utrzymywanie portfela aktywów 
płynnych oraz wzrost stabilnych źródeł finansowania, w szczególności stabilnej bazy 
depozytowej osób prywatnych. Podstawową metodą pomiaru ryzyka jest luka płynności, tj. 
zestawienie urealnionych terminów płatności aktywów, pasywów i zobowiązań 
pozabilansowych, sporządzane przez Bank na koniec miesiąca. Aktywa i pasywa są grupowane 
według podobnej charakterystyki oraz rozdzielane do przedziałów czasowych według wartości 
bilansowej i terminów zapadalności/wymagalności, zgodnie z zasadami urealniania 
poszczególnych kategorii, przyjętymi przez Bank.  
 

Bank posiada również narzędzie w postaci planów awaryjnych, określających tryb 
zarządzania kryzysami płynności, łącznie z procedurami mającymi uzupełnić braki przepływów 
pieniężnych w sytuacjach awaryjnych. Plany awaryjne, stanowiące integralną część procesu 
zarządzania płynnością, określają podział kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych osób 
i komórek organizacyjnych zarówno na etapie identyfikacji symptomów sytuacji awaryjnej, a 
także w momencie jej wystąpienia. 
 

Oprócz limitów ostrożnościowych, analizie i kontroli podlegają wskaźniki M1-M4 
wynikające z Uchwały Nr 386/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 roku z późn. zm. w sprawie 
ustalenia wiążących banki norm płynności: 

1. Luka płynności krótkoterminowej (M1), 
2. Współczynnik płynności krótkoterminowej (M2), 
3. Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi (M3), 
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4. Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności 
funduszami własnymi i środkami obcymi stabilnymi (M4). 

 
Na dzień 31 grudnia 2014 roku zarówno wykorzystanie nadzorczych miar płynności, jak i 

pozostałych limitów określających dopuszczalny poziom ryzyka płynności w Banku, kształtowało 
się zgodnie z ustalonymi i obowiązującymi normami.  

 
Posiadane przez Bank rezerwy płynności na koniec grudnia 2014 roku stanowiły 24,10% 

sumy bilansowej netto. 
 
2.4 Ryzyko rynkowe 

 
Ryzyko rynkowe jest to ryzyko poniesienia straty wynikającej ze zmian kursów 

instrumentów finansowych i walut, wartości stopy procentowej oraz cen towarów; w przypadku 
Banku, ze względu na niską skalę prowadzonej działalności handlowej, ogranicza się w praktyce 
głównie do ryzyka walutowego oraz ryzyka stopy procentowej. 

 
Ryzyko stopy procentowej – ryzyko wynikające z narażenia aktualnego i przyszłego 

wyniku finansowego Banku (głównie wyniku odsetkowego) oraz posiadanych kapitałów 
(funduszy) na niekorzystny wpływ niezależnych od Banku zmian rynkowych stóp procentowych. 
Ryzyko to związane jest z: 

1) ryzykiem przeszacowania, 
2) ryzykiem bazowym, 
3) ryzykiem opcji klienta, 
4) ryzykiem krzywej dochodowości. 

 
Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest 

minimalizacja ryzyka związanego z możliwością wystąpienia niekorzystnych zmian rynkowych 
stóp procentowych i negatywnym wpływem tych zmian na wynik finansowy Banku oraz 
maksymalizacja marży odsetkowej w warunkach zmienności rynkowych stóp procentowych.  

Do pomiaru ryzyka stopy procentowej Bank stosuje metodę luki stopy procentowej, jak 
również może dodatkowo wykorzystywać inne metody, np. badania symulacyjne wpływu zmian 
stóp procentowych na przychody odsetkowe, koszty odsetkowe i w konsekwencji na zmiany 
wyniku odsetkowego. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej obejmuje wszystkie 
oprocentowane pozycje bilansowe i pozabilansowe i koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem 
przeszacowania, ryzykiem bazowym, na kontroli ryzyka opcji klienta, oraz na analizie zmian w 
zakresie krzywej dochodowości i ewentualnego wpływu tych zmian na wynik odsetkowy. 

Ekspozycja Banku na ryzyko stopy procentowej na dzień 31 grudnia 2014 roku składała 
się głównie z narażenia na ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania aktywów i 
pasywów oraz ryzyka bazowego i w ocenie Banku kształtowała się na umiarkowanym poziomie.  

 
  Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem walutowym jest dążenie do 

pełnego zaspokojenia potrzeb klientów w zakresie obsługi dewizowej, stałe zwiększanie obrotu 
dewizowego przy stałym wzroście przychodów z tytuł wymiany, utrzymując całkowitą pozycję 
walutową na poziomie nie powodującym konieczności utrzymywania regulacyjnego wymogu 
kapitałowego na ryzyko walutowe.  
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W celu ograniczenia ryzyka walutowego wynikającego z utrzymywania pozycji w 
walutach obcych, w Banku funkcjonuje: 

− limit VAR (LVAR) stanowiący maksymalny akceptowany przez Bank poziom VAR, 
− limit pozycji walutowej całkowitej Banku (LPC), 
− nocny limit wysokości pozycji walutowej netto w walutach: USD, EUR, CHF, GBP, 

NOK, CAD, DKK, SEK oraz CZK odpowiadający sumie operacji otwartych i 
niezamkniętych na koniec danego dnia roboczego w każdej walucie obcej oddzielnie 
(LN). 

 
W roku 2014 Bank nie przekraczał ogólnego poziomu ryzyka określonego przez ww. 

limity. Relacja pozycji walutowej całkowitej w odniesieniu do funduszy Banku (0,10% na koniec 
grudnia 2014 roku) nie powodowała konieczności tworzenia wymogu kapitałowego z tytułu 
ryzyka walutowego w ramach I Filaru. Z uwagi na skalę działalności walutowej oraz uzyskane 
parametry, generowane ryzyko nie stanowi zagrożenia dla funkcjonowania Banku i kształtuje się 
na niskim poziomie. 
 
2.5 Ryzyko braku zgodności 
 

Ryzyko braku zgodności definiowane jest w Podkarpackim Banku Spółdzielczym jako 
skutki nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez Bank 
zobowiązań lub standardów postępowania. 

Celem zarządzania ryzykiem braku zgodności jest ograniczanie strat finansowych i 
skutków niefinansowych, spowodowanych nieprzestrzeganiem lub brakiem zgodności działań 
Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi Banku lub przyjętymi przez Bank 
zobowiązaniami lub standardami postępowania.  

Ponadto, celem Banku jest stałe ograniczanie występowania ryzyka prawnego oraz 
ryzyka operacyjnego, stanowiących podstawę występowania ryzyka braku zgodności. Realizacja 
tych celów w Banku odbywa się w oparciu o procedury umożliwiające monitorowanie, pomiar  
i raportowanie ryzyka braku zgodności oraz wdrożone mechanizmy kontroli tego ryzyka. 

Bank identyfikuje czynniki ryzyka braku zgodności, wynikające  
z wewnętrznej organizacji Banku oraz zewnętrzne – niezależne od Banku. Analiza czynników 
występowania w Banku ryzyka braku zgodności jest jedną z metod zarządzania tym ryzykiem. 
Podstawowe elementy procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku to: 

1) identyfikacja czynników ryzyka, 
2) identyfikacja i rejestracja zdarzeń ryzyka braku zgodności, 
3) monitorowanie ryzyka zgodności, 
4) raportowanie, 
5) wyznaczenie profilu ryzyka zgodności w Banku, 
6) podejmowanie czynności mających na celu ograniczanie ryzyka braku zgodności, 
7) kontrola procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku. 
 

Profil ryzyka braku zgodności Banku opiera się na analizie danych dotyczących strat 
finansowych oraz skutków niefinansowych wywołanych zdarzeniami ryzyka braku zgodności i w 
ocenie Banku jest on niski. 
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2.6 Ryzyko strategiczne 
 

Ryzyko strategiczne, stanowiące element ryzyka biznesowego, jest rozumiane jako 
obecne lub przewidywane ryzyko niekorzystnego oddziaływania na źródła przychodów Banku 
oraz w konsekwencji na wielkość posiadanych kapitałów (funduszy), wynikające ze zmian w 
otoczeniu biznesowym oraz z niekorzystnych decyzji biznesowych, wadliwej ich realizacji lub 
braku reakcji na zmiany w tym otoczeniu. 

Bank aspiruje do utrzymania czołowej pozycji pośród banków spółdzielczych oraz 
oddziaływania rynkowego, koncentrując swoją uwagę na klientach segmentu małych i średnich 
przedsiębiorstw, klientów indywidualnych i rolników. Jednym z głównych celów Banku jest 
umocnienie, w skali wyznaczonej dotychczasowym obszarem aktywności biznesowej, swojej 
pozycji rynkowej w segmencie MSP, utrzymywania konkurencyjnego udziału w segmencie 
klientów indywidualnych, detalicznych, a także zaznaczenie swojej obecności na obszarach 
wyznaczonych działaniem placówek agencyjnych. 

Strategia Banku opiera się na zapewnieniu klientom szerokiegoi bezpiecznego dostępu 
do usług bankowych poprzez wykorzystanie wielokanałowego modelu dystrybucji, ze 
szczególnym naciskiem na bankowość tradycyjną wspieraną elektronicznymi modułami 
komunikacji biznesowej.  
Zagrożenie dla realizacji przyjętych kierunków strategii rozwoju może stanowić niesprzyjająca 
sytuacja rynkowa oraz wymogi regulacyjne. 
 
2.7. Ryzyko reputacji 

 
Ryzyko związane z reputacją, czyli ryzyko wynikające z negatywnego nastawienia opinii 

publicznej oraz pogorszenia wizerunku Banku, jest nierozerwalnie związane z działalnością 
każdego podmiotu działającego na rynku finansowym, w tym również Podkarpackiego Banku 
Spółdzielczego. Negatywne nastawienie opinii publicznej może wynikać z rzeczywistego 
sposobu prowadzenia działalności przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy, czy też z praktyk całego 
sektora bankowego lub finansowego. 

 
Celem zarządzania ryzykiem reputacji jest ochrona wizerunku Banku oraz 

minimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia okoliczności mogących mieć wpływ na 
naruszenie wizerunku Banku. 
 
2.8 Ryzyko technologiczne 

 
Bank posiada systemy informatyczne związane z gospodarką własną, procesami 

zarządczymi, obszarem finansowo-księgowym, podatkowym i kadrowym jak również systemy i 
aplikacje informatyczne wspomagające funkcjonowanie produktów bankowych, sprzedaż oraz 
relacje z Klientami. Bank wdrożył własny System Obsługi Kartowej i emisji własnych kart 
płatniczych i kredytowych. Ponadto, wdrożona została nowa aplikacja do obsługi bankowości 
elektronicznej, za pośrednictwem której Bank oferuje nowoczesny system pozwalający na 
zdalną komunikację klienta z bankiem oraz zarządzanie aktywami i transakcjami na rachunkach 
bankowych oraz System Wsparcia Procesu Kredytowego.  
 

Celem strategicznym w zakresie systemów informatycznych i ich bezpieczeństwa jest 
systematyczne dostosowywanie systemów do wymogów prawa, poprawne wprowadzanie 
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nowych produktów oraz nowych wersji oprogramowania, w tym oprogramowania 
wspomagającego zarządzanie ryzykami, a także programów służących bezpieczeństwu sieci i 
systemów informatycznych. 
 
2.9 Ryzyko biznesowe 
 

Ryzyko biznesowe definiowane jest w Podkarpackim Banku Spółdzielczym jako ryzyko 
nieosiągnięcia założonych i koniecznych celów ekonomicznych z powodu niepowodzenia w 
rywalizacji rynkowej. Ryzyko to obejmuje: ryzyko strategiczne, ryzyko wyniku finansowego, 
ryzyko otoczenia ekonomicznego, ryzyko regulacyjne, ryzyko konkurencji. 

Ryzykiem biznesowym Bank zarządza opracowując plan ekonomiczno-finansowy, w 
którym uwzględnia wpływ warunków makroekonomicznych na poziom ryzyk oraz adekwatność 
kapitałową w okresie planowanym. 

Celem strategicznym w zakresie ryzyka biznesowego jest utrzymanie stałej, niewrażliwej 
na zmiany otoczenia pozycji rynkowej i ekonomicznej Banku, poprzez właściwy proces 
zarządzania strategicznego, monitorowania otoczenia i postępów strategii, planowania i 
zarządzania wynikiem finansowym oraz pomiar wrażliwości Banku na zmianę czynników 
otoczenia i podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie wrażliwości Banku w 
przypadku stwierdzenia nadmiernej ekspozycji na zmianę ryzyka wynikającą ze zmian sytuacji 
zewnętrznej.  

Monitorowanie ryzyka biznesowego w Banku odbywa się w oparciu o: 

• analizę postępów w realizacji strategii, 

• ocenę zmian otoczenia Banku mających wpływ na realizację strategii oraz 
ocenę pozycji rynkowej, 

• analizę realizacji planów finansowych i marketingowych, 

• ocenę istotności ryzyka strategicznego, przeprowadzaną w ramach oceny 
adekwatności kapitałowej, 

• ocenę kapitałowych testów warunków skrajnych, 

• analizę ryzyka wyniku finansowego. 
Zarządzanie ryzykiem biznesowym objęte jest systemem mechanizmów kontrolnych 

uwzględniających wszystkie elementy tego procesu, a zwłaszcza narzędzia pomiaru, ocenę 
realizacji polityk i planów finansowych i strategicznych Banku, system kompetencji i 
odpowiedzialności, mechanizmy informacyjno-sprawozdawcze stosowane na poszczególnych 
szczeblach zarządzania.    
 
2.10 Adekwatność kapitałowa 

 
Podkarpacki Bank Spółdzielczy zobowiązany jest przestrzegać wymogów kapitałowych i 

wytycznych dotyczących adekwatności kapitałowej przyjętych w ramach pakietu CDR IV/CRR. 
Adekwatność kapitałowa jest stanem, w którym wysokość posiadanej przez Bank bazy 

kapitałowej jest wystarczająca do spełnienia wymagań regulacyjnych w zakresie wymogów 
kapitałowych (tzw. filar I) oraz kapitału wewnętrznego (tzw. filar II). Publikowanie informacji na 
temat adekwatności kapitałowej banku realizowane jest w ramach regulacji uzupełniających 
tzw. filaru III.  

Zarządzanie adekwatnością kapitałową ma na celu utrzymywanie kapitału, w sposób 
ciągły, na poziomie adekwatnym do skali oraz profilu ryzyka działalności Banku. 

Proces zarządzania adekwatnością kapitałową obejmuje m.in.: 
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− identyfikację i monitorowanie istotnych rodzajów ryzyka, 
− szacowanie kapitału wewnętrznego na pokrycie poszczególnych rodzajów 

ryzyka oraz łącznego kapitału wewnętrznego, 
− monitorowanie, raportowanie, prognozowanie oraz limitowanie adekwatności 

kapitałowej, 
− przeprowadzanie kapitałowych testów warunków skrajnych (w kilku 

wariantach), w odniesieniu do poziomu łącznego współczynnika kapitałowego 
oraz współczynnika kapitału TIER I, 

− dokonywanie alokacji kapitału wewnętrznego, 
− weryfikację okresową procesu oceny adekwatności kapitałowej. 

 
Głównymi miernikami adekwatności kapitałowej są: 
-  współczynnik kapitału podstawowego TIER I, 
-  współczynnik kapitału TIER I, 
-  łączny współczynnik kapitałowy, 
-  relacja funduszy własnych do kapitału wewnętrznego. 
 

W roku 2014 Bank utrzymywał adekwatność kapitałową na poziomie zgodnym  
z ustawowymi limitami ustalonymi dla głównych wskaźników określających sytuację kapitałową 
Banku. Łączny wymóg kapitałowy w ramach I filaru wyniósł na koniec grudnia 2014 roku 
136 398 tys. zł, w tym wymóg kapitałowy na ryzyko kredytowe ukształtował się na poziomie  
120 409 tys. zł, a wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne wyniósł 14 270 tys. zł. Dodatkowe 
wymogi kapitałowe w ramach filaru II wyniosły 1 719 tys. zł. 
 
W strukturze funduszy własnych Bank posiada pozycje uzależnione od zmienności parametrów 
rynkowych.  
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1. Organizacja i sieć placówek  
 
          Na dzień 31 grudnia 2014 r. Podkarpacki Bank Spółdzielczy posiadał sieć placówek 
składającą się z: 
- 5 Oddziałów Wiodących, 
- 12 Oddziałów Współpracujących, 
- 18 Oddziałów Operacyjnych, 
- 43 Punktów Obsługi Klienta, 
- 2 Agencji, 
- 6 Agencji PBS Finanse S.A., 
- 7 Placówek Samoobsługowych. 
 
           Polityka kadrowa Banku w 2014 roku skoncentrowana była na dostosowaniu poziomu 
zatrudnienia do potrzeb, wynikających z rozwoju Banku. Stan zatrudnienia w Banku na dzień 
31.12.2014 roku wyniósł 640,85 etatów i w porównaniu do końca grudnia 2013 r. był wyższy o 0,05 
etatów. W celu uzyskania możliwości rozwojowych bank angażuje znaczące środki finansowe  
w profesjonalne szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji pracowników takie jak studia 
podyplomowe, czy różnego rodzaju kursy. 

Ponadto Podkarpacki Bank Spółdzielczy jest większościowym akcjonariuszem Spółki Giełdowej 
działającej pod nazwą PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku, która współpracuje z bankiem  
w zakresie pośrednictwa w świadczeniu usług bankowych na podstawie zawartej w tym celu 
umowy agencyjnej. Celem strategicznym Spółki jest stworzenie w ciągu pięciu – siedmiu lat 
kilkudziesięciu agencyjnych placówek bankowych na terenie całego kraju. Strategia zakłada 
uruchamianie w dużych miastach oddziałów wiodących Spółki, z pełną gamą produktową 
oferowaną przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy łącznie z bankowością elektroniczną. W mniejszych 
miejscowościach otwierane będą oddziały operacyjne o mniejszych powierzchniach, ale również  
w pełni przystosowane do kompleksowej obsługi klientów. 

 
Na chwilę obecną funkcjonują Oddziały Spółki PBS Finanse S.A. w Krakowie, Katowicach, Gdyni,  
Warszawie, Lublinie oraz Wrocławiu, które już świadczą w pełnym zakresie usługi bankowe 
obejmujące wszystkie kluczowe produkty bankowe Podkarpackiego Banku Spółdzielczego. 

 

2. Nakłady na inwestycje i remonty   
 

Nakłady na zadania inwestycyjne i remonty w 2014 r. wyniosły 1 203 tys. zł. 

Inwestycje i remonty realizowano na obszarze działania następujących placówek:  

• Oddział Sanok  

• Oddział Dukla  

• Oddział Krosno 

• Oddział Dębica 

• Oddział Łańcut 

• Oddział Domaradz 

• Oddział Lesko  
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• Oddział Rzeszów 

• Oddział Mielec 

• Oddział Przemyśl  

• Oddział Zarszyn 

• Oddział Brzozów 

• Oddział Dydnia  
 
Ponadto wykonywano zadania związane z wymianą oznakowań placówek istniejących                          
i remontami bieżącymi. 
 

3. Nakłady na cele teleinformatyczne 
 

W 2014 r. kontynuowano realizację działań zaplanowanych w teleinformatyce, zgodnie 
ze Strategią rozwoju systemów teleinformatycznych, w szczególności w obszarze systemów 
bankowości elektronicznej i mobilnej. Nakłady na inwestycje teleinformatyczne poniesione  
w  2014 r. wyniosły łącznie 11 975 tys. zł.  

 
W 2014 wykonano między innymi: 

• Uruchomienie nowego bankomatu-wpłatomatu, 

• Przekształcenie placówki PBS w placówkę samoobsługową, 

• Uruchomienie systemu programu lojalnościowego dla klientów PBS, 

• Prace nad systemem Obiegu Dokumentów i Wniosków na Zarząd oraz nad Systemem 
Obiegu Faktur i Zamówień,  

• Rozszerzenie funkcjonalności Systemu Wsparcia Procesów Kredytowych - prace nad 
udostępnieniem funkcjonalności wymiany zapytań z BIK w technologii CPU CPU, 

• Kontynuacja prac nad systemem Obiegu Dokumentów i Wniosków na Zarząd,  

• Uruchomienie usługi potwierdzającej tożsamość klienta, przy wykorzystaniu czytników 
biometrycznych (biometria ladowa), 

• Dodanie możliwości autoryzacji poprzez identyfikator cyfrowy, w systemie wypłat 
biometrycznych, 

• Uruchomienie w SBE nowych funkcjonalności: 
- płatności za pośrednictwem DotPey, 
- podgląd historii lokat, 
- wydruk szczegółów lokat. 
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4. Działalno ść marketingowa i public relations  
 
 
 
 
 
 
 
 

W okresie I półrocza br. prowadzono intensywne prace projektowe w zakresie 
wdrożenia programu motywacyjno - lojalnościowego dla pracowników i klientów. II półrocze 
zaowocowało pozyskaniem kilkunastu partnerów do programu oraz dalszymi pracami 
polegającymi na doskonaleniu jego funkcjonalności.  

Strategia działań PBSBank w internecie w roku 2014 skupiała się na realizacji przedsięwzięć  
z zakresu ekonomii społecznej, budowy marki w internecie z wykorzystaniem mediów 
społecznościowych oraz realizacji akcji pro-sprzedażowych. Podkarpacki Bank Spółdzielczy 
posiadając możliwość dotarcia do klientów oraz potencjalnych klientów w internecie, łączy  
w swych działaniach ideę szeroko pojętego wspierania i pomocy z jednoczesnym 
uwzględnieniem zacieśniania współpracy z obecnymi klientami, jak również nawiązywania jej  
z nowymi, którzy poza ofertą obsługi finansowej, otrzymują możliwość osobistego 
zaangażowania się w przedsięwzięcia Banku.   

W II półroczu 2014 roku działania PBSbank w ramach strategii w Internecie kładły nacisk 
przede wszystkim na aktywności w mediach społecznościowych za pośrednictwem 
Podkarpackiej Strefy Wrażeń, profilu prowadzonego w serwisie Facebook, który „opowiada” 
m.in. o wydarzeniach, ludziach, miejscach, kulturze Podkarpacia. Ponadto w dalszym ciągu 
realizowana była obsługa serwisu www Banku.  

Za pośrednictwem Podkarpackiej Strefy Wrażeń został uruchomiony konkurs 
„Warzywkowo Powraca” zachęcający do rodzinnej zabawy: tworzenia warzywnych i owocowych 
stworków oraz dzielenia się zdrowymi przepisami. 

             Przeprowadzono kampanię reklamową promującą kredyt gotówkowy „cztery koła na 
osiem procent”. W kampanii reklamowej wykorzystano typowe nośniki reklamowe m.in.: 
billboard, prasa, radio, internet, telebim, plakat, ulotka. 

             W 2014 roku Krakowie miała miejsce gala finałowa projektu „Kanwa Przedsiębiorczych – 
projekt realizowany w ramach strategii działania PBSBank w internecie. Głównym zadaniem 
uczestników w ramach konkursu było opracowanie modelu biznesowego  
w oparciu o założenia Canvas Business Model Generation, autorstwa Alexandra Osterwaldera. 
Projekt miał na celu: poszukiwanie innowacyjnych pomysłów, sprawdzenie szans ich 
powodzenia oraz edukacje w zakresie myślenia w kategoriach modelu kanwy BMG. Akcja 
spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, zgłoszono ponad 400 projektów, z których 
wybrano szczęśliwą dziesiątkę – finalistów projektu. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach: 
„Mój pierwszy pomysł na biznes” oraz „Rozwijam swoją firmę” 

Przeprowadzono kampanie reklamowe promujące kredyty gotówkowe (oferta promocyjna 
„tniemy odsetki”, oferta świąteczna). 

 

Prowadzone w 2014 roku działania w obszarze 
marketingu i public relations miały przede wszystkim na 
celu zwiększenie rozpoznawalności rynkowej i budowę 
pozytywnego wizerunku PBS oraz zwiększenie sprzedaży 
oferowanych produktów.  
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 W kampaniach reklamowych wykorzystano następujące nośniki reklamowe m.in.: prasa, 
internet, ,plakat, ulotka, bankomaty, monitory LCD zainstalowane w placówkach PBSbank. 
 
W 2014 roku Bank kontynuował proces wymiany oznakowania placówek bankowych według 
zaktualizowanej księgi wizualizacji.  
 
Bank wspierał wiele inicjatyw lokalnych i regionalnych z różnych dziedzin, zarówno mających 
na celu rozwój gospodarczy regionu, jak i tych o wymiarze charytatywnym czy filantropijnym, 
wpisujących się w szeroko pojęte zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu m.in.:  

• Festiwal im. Adama Didura w Sanoku, 

• Galicja Blues Festiwal w Krośnie, 

• ICE RACING – wyścigi motocyklowe na lodzie w Sanoku, 

• Carpathia Festiwal – Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Rzeszowie, 

• Plebiscyt „Podkarpacka Nagroda Samorządowa” organizowany przez Tygodnik Nowe 
Podkarpacie. 

 
PBS nadal mocno angażował się w sport, wspierając wiele klubów sportowych m.in.: 

• Ciarko PBS Bank KH Sanok – klub hokejowy, mistrz Polski sezonu 2013/2014, 

• ASSECO RESOVIA S.A. - klub siatkówki mężczyzn, wicemistrz Polski sezonu 2013/2014, 

• Mosir Krosno - pierwszoligową drużynę koszykówki mężczyzn w Krośnie, 

• Zespół EREM Rally Team – uczestniczący w rajdach samochodowych, 

• PTG Sokół Łańcut – klub I-ligowych koszykarzy, 

• Brzozowski Klub Sportowy JU – JITSU, 

• Towarzystwo Sportowe Volleyball w Sanoku. 
 
PBS nadal mocno angażował się w sport, wspierając wiele klubów sportowych m.in.: 

• CIARKO PBSBANK KH SANOK SP. Z O.O. – klub hokejowy, mistrz Polski 2013/2014, 

• ASSECO RESOVIA S.A. - klub siatkówki mężczyzn, wicemistrz Polski 2013/2014, 

• MOSIR KROSNO - pierwszoligową drużynę koszykówki mężczyzn w Krośnie, 

• PTG SOKÓŁ ŁAŃCUT – klub I-ligowych koszykarzy, 

• BIATHLONISTĘ ŁUKASZA SZCZURKA (reprezentanta Polski), 

• BRZOZOWSKI KLUBU JU – JITSU, 

• TOWAARZYSZTWO SPORTOWE VOLEYBALL w Sanoku, 

• UKS NIEDŻWIADKI SANOK, 

• EKOBALL – FUNDACJA PROMOCJI SPORTU, 

• SANOCZANKA SANOK, 

• KLUB SPORTOWY KOMUNALNI SANOK, 

• ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU, 

• Zespół EREM Rally Team – uczestniczący w rajdach samochodowych.  
 Działalność Banku 

Inwestowano także w młodzież. Sponsorowano min: 

• Biathlonistę Łukasza Szczurka (reprezentanta Polski), 

• Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadki” Sanok, 

• Fundację Promocji Sportu „Ekoball”, 

• Sanoczanka Sanok. 
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Ponadto Bank kontynuował współpracę z Biurem Wystaw Artystycznych w Sanoku. 
 
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w ramach działalności charytatywnej wspierał m.in.: 

• Fundację pbs pomagam,  

• Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi, 

• Sanocką Fundację Ochrony Zdrowia, 

• Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, 

• Bieszczadzkąa Fundację Rozwoju Podstaw Twórczych Orelec „Gala”, 

• Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny Kosiny w Sanoku, 

• Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. B. Markiewicza. 
 
Fundacja pbs pomagam 

 
Rok 2014 był pierwszym pełnym rokiem działania Fundacji pbs pomagam. W tym czasie 

wpłynęło do siedziby Fundacji 18 wniosków z prośbą o wsparcie, trzy z nich zostały rozpatrzone 
pozytywnie.  

Zorganizowano mecze charytatywne, podczas których zebrano środki pieniężne na 
finansowanie leczenia chorych osób oraz na rzecz Domu Dziecka.  

Główną i najbardziej rozpoznawalną akcją charytatywną przeprowadzoną w 2014 roku 
była dedykowana klasom integracyjnym akcja „Andrus wraca do szkoły”. Finansowe wsparcie 
Podkarpackiego Banku Spółdzielczego oraz zbiórka pieniędzy prowadzona od 23 września 2013 
do końca czerwca 2014 pozwoliły uzyskać środki, które w całości zostały przekazane szkołom 
posiadającym oddziały integracyjne.  

W lipcu 2014 r. uruchomiono program dobrowolnych składek pracowniczych „Payroll” dla 
Pracowników Banku. Fundacja otrzymuje również wsparcie z tytułu przykazywania punktów             
z Programu Lojalnościowego.  

W styczniu Fundacja przystąpiła do Projektu „Podwyższenie jakości zadań publicznych 
przez fundacje korporacyjne w Polsce” realizowanego przez Forum Darczyńców w Polsce, ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Fundacja prowadzi również swoją stronę internetową pod adresem pbspomagam.pl, jak  
i fanpage na Facebooku, który polubiło już blisko 800 osób. Umożliwia to dotarcie do większej 
ilości osób oraz informowanie o działaniach fundacji i przeprowadzanych akcjach. 
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5. Zmiany w ofercie produktowej Banku 
 

 
 
 
 
 
 
 
W 2014 r. gruntownej analizie poddano ofertę konkurencji w zakresie podstawowych 

produktów i usług bankowych, a wnioski korygowane z założeniami strategii Banku 
wykorzystywano w modyfikacjach produktowych.  
Zmodyfikowano pod względem funkcjonalnym oraz cenowym kredyt gotówkowy, który wsparty 
atrakcyjnym przekazem reklamowym wykazał zadowalającą dynamikę sprzedaży.   
W związku z obniżeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, znacznie obniżono 
ceny kredytów i depozytów, co przełożyło się na zmianę konstrukcji kredytu gotówkowego. 
W sytuacji dążenia do utrzymania prawidłowej struktury depozytów, a zarazem zamierzonego 
wyniku odsetkowego modyfikowano produkty depozytowe. W efekcie uzyskano zrównoważony 
poziom depozytów terminowych, w tym szczególnie osób prywatnych oraz korzystne wskaźniki 
płynności. Szczegółowej analizie poddano liczbę zamykanych rachunków, zarówno przez klienta 
detalicznego jak również biznesowego, mierząc tzw. wskaźnik odejścia klientów.  
Na bazie tej analizy przygotowano założenia polityki utrzymaniowej. Priorytetowe produkty 
poddano badaniu rentowności, a wyniki wykorzystano w dalszych pracach nad modyfikacją 
oferty. Realizując założenie dążenia do wzrostu przychodów prowizyjnych, weryfikacji poddano 
prowizje za niektóre usługi i czynności bankowe. 
 
W roku bieżącym nadal kontynuuje się „obudowywanie” produktami i usługami klientów 
naszego Banku. Szczególnie jest to widoczne przy kredytach mieszkaniowych i remontowych, 
gdzie klienci mają możliwość skorzystania z niższej prowizji i oprocentowania w przypadku 
posiadania lub założenia rachunku ROR, karty kredytowej, karty płatniczej, biometrii, 
bankowości elektronicznej. Przeprowadzone analizy potwierdzają, że takie działania są słuszne. 

 

6. Działania sprzedażowe 
 
Działalność Departamentu Sprzedaży w 2014 roku stanowiła pracę w następujących 
obszarach: 

• zwiększanie dynamiki sprzedaży rachunków i kredytów poprzez dostosowywanie oferty 
do wymagań rynku i rosnących potrzeb Klientów, a co za tym idzie wprowadzanie 
nowych i modyfikację istniejących produktów, 

• poprawa struktury depozytów terminowych poprzez wprowadzenie nowych produktów 
dla klientów indywidualnych charakteryzujących się atrakcyjnymi stopami procentowymi 
i długimi okresami deponowania, 

• działania retencyjne mające na celu zmniejszenie ilości zamykanych rachunków, 

• zwiększanie przychodów Banku z tytułu prowizji i opłat, 

                      
W 2014 r. prowadzono politykę zmierzającą do 
aktywizacji sprzedaży w obszarze rachunków 
osobistych oraz depozytów terminowych.  
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• budowanie systemu motywacyjnego dla pracowników Banku oraz lojalnościowego dla 
Klientów Banku, 

• kontynuacja procesu budowy marki  Banku w Internecie,  

• dalsze doskonalenie pracy Biura Obsługi Klienta, 
• działalność marketingowa.  

 
W 2014 roku PBSbank otrzymał prestiżowe nagrody: 

• Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców wraz z 7 Złotymi Gwiazdami w XV 
Edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców organizowanej przez Krajową Izbę 
Gospodarczą i Polsko-Amerykańską Fundacją Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw. 

• Laur Studenta 2014 w kategorii Instytucja wspierająca studentów. Wydarzenie 
organizowane przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.  

• Wyróżnienie w XIII edycji Konkursu "Bank Spółdzielczy służbie społeczności lokalnej"  
za szczególne zaangażowanie w działalności na rzecz społeczności lokalnych. 

• Nagrodę "Pierwszego Stopnia" oraz tytuł "Budowa Roku Podkarpacia 2013" w kategorii 
"Obiekt modernizowany" za nadbudowę, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego  
w Krośnie przy ulicy Tysiąclecia 3. 

• Medal Europejski w kolejnej XXV edycji konkursu za konto studenckie. 

• Budowa Roku Podkarpacia 2013 - nagroda dla PBS "Pierwszego Stopnia" oraz tytuł 
"Budowa Roku Podkarpacia 2013" w kategorii "Obiekt modernizowany" za nadbudowę, 
rozbudowę  
i przebudowę budynku biurowego w Krośnie przy ulicy Tysiąclecia 3 

• Certyfikat "Europejski Rejestr Renomowanych" programu gospodarczo-konsumenckiego 
EURO-RENOMA. 

• Tytuł Bank Spółdzielczy w służbie społeczności za szczególne zaangażowanie  
w działalności na rzecz społeczności lokalnych KZBS. 

• Medal Europejski -  XXV edycja konkursu -  konto studenckie. 

• „Bank przyjazny dla Przedsiębiorców" XVI edycji konkursu - tytuł Laureata Konkursu wraz 
ze Złotą Statuetką konkursu oraz Godłem Promocyjnym z 7 Złotymi Gwiazdami  
w kategorii: banki spółdzielcze i małe banki lokalne. 
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7. Działalno ść Departamentu Skarbu  
 
Zarządzanie ryzykiem walutowym  

Podkarpacki Bank Spółdzielczy wykonywał operacje walutowe obciążone ryzykiem 
kursowym, takie jak: polecenia wypłaty z zagranicy i polecenia wypłaty za granicę na dobro i w 
ciężar rachunków złotowych, operacje przewalutowania z rachunków walutowych na rachunki 
złotowe oraz z rachunków złotowych na rachunki walutowe, a także operacje wymiany kantorowej 
w kasach Banku. 

W Banku na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiło ryzyko walutowe związane z udzieleniem 
kredytów walutowych na kwotę:  14 374 133  EURO  oraz gwarancji na kwotę 245 500 EUR. 

Poszczególne oddziały Banku prowadzące obsługę dewizową informowały na bieżąco komórkę 
zarządzającą ryzykiem walutowym o znaczących operacjach mających wpływ na pozycję walutową. 
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego Bank oblicza metodą podstawową.  

W analizowanym okresie, na koniec poszczególnych miesięcy nie wystąpił wymóg kapitałowy z 
tytułu ryzyka walutowego. 

Komórka zarządzająca ryzykiem walutowym każdorazowo reaguje na zmiany pozycji walutowej 
dopasowując jej wielkość do aktualnego i prognozowanego zapotrzebowania na walutę, bieżącej i 
prognozowanej sytuacji na rynku walutowym. Wyżej wymienione działania mają na celu uzyskanie 
optymalnej relacji: osiągany zysk do ponoszonego ryzyka. 

Na koniec roku 2014 osiągnięto ze zrealizowanych różnic kursowych wynik w wysokości  
3 715 437,54 zł. 

 
Zarządzanie płynnością bieżącą 
 

W 2014 roku Bank utrzymywał środki na rachunku rezerwy obowiązkowej, których średnia 
arytmetyczna na każdy dzień danego miesiąca zgodna była ze sporządzaną, co miesiąc „Deklaracją 
w sprawie wysokości rezerwy obowiązkowej banku”. 

Analizując wysokość stóp procentowych na rynku międzybankowym środki na rachunku 
rezerwy wykorzystywano w następujący sposób: 

- utrzymanie zadeklarowanej kwoty, 
- dokonywanie bieżących rozliczeń pieniężnych, 
- gromadzenie wolnych środków w przypadku niskich stawek na rynku międzybankowym, 
- inwestowanie celem założenia depozytu w przypadku atrakcyjnych stawek na rynku 

międzybankowym. 
Po ustaleniu poziomu środków w danym dniu oraz po zaplanowaniu potrzeb i nadwyżek na 

kolejne dni ustalano tzw. wolne środki, które lokowane były w formie lokat na rynku 
międzybankowym. 

W ostatnim dniu tygodnia w oparciu o prognozy zapotrzebowania na środki na kolejny 
tydzień, dokonywano inwestycji w bony pieniężne NBP.  
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Informacja dotycząca inwestycji kapitałowych 
 

              W roku 2014 roku dokonano zbycia na podstawie Uchwały 220/2013 Zarządu PBS  
z dnia 27 czerwca 2013 r. 8184 (osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) sztuk udziałów spółki 
PartNetSp. z o.o. po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy na łączną wartość 409.200,00 zł 
(czterysta dziewięć tysięcy dwieście złotych). 

 

 


