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Radomsko, 29 lipca 2020r. 

 

PISMO ZARZĄDU ESBANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO 

 
 
Szanowni Państwo, 
 

działając w imieniu ESBANKU Banku Spółdzielczego z siedzibą w Radomsku przedstawiamy 
Państwu raport okresowy za 2019 rok, prezentujący wyniki finansowe, jak i najważniejsze wydarzenia  
z tego okresu. 

Rok 2019 był pierwszym rokiem realizacji celów nowej strategii ESBANKU Banku Spółdzielczego 
na lata 2019-2021. Wytyczne ujęte w Strategii są spójne z aktualną strategią Spółdzielczej Grupy 
Bankowej i zostały ujęte w 4 perspektywy: finansową, rynkową, organizacji i procesów oraz personalną. 
Kluczowe założenia Banku, zdefiniowane w Strategii, to: zwiększenie satysfakcji i zaangażowania 
Pracowników, usprawnienie organizacji, umocnienie relacji z Klientami i w konsekwencji tych działań  
wzmocnienie  bezpieczeństwa finansowego ESBANKU Banku Spółdzielczego. 

Ubiegły rok był kolejnym rokiem członkostwa Banku w Spółdzielczym Systemie Ochrony SGB, 
dzięki czemu Bank miał zapewnione bezpieczeństwo oraz podstawy długofalowego rozwoju m.in. 
poprzez mechanizmy zapewnienia płynności i wypłacalności, dostęp do źródeł transferu funduszy 
wspomagających działanie, jak również wzajemną pomoc i współpracę Członków Spółdzielni w realizacji 
zadań statutowych. 

Funkcjonując w wymagającej sytuacji rynkowej, przy utrzymującym się w 2019 roku niskim 
poziomie stóp procentowych oraz wysokich wymogach nadzorczych, Bank kontynuował stabilny rozwój, 
zwiększając swoją bazę kapitałową, jak i skalę działania. 

Najważniejszym zrealizowanym w 2019 roku działaniem, zarówno z punktu widzenia 
prowadzonego biznesu, wymogów sprawozdawczych, jak również bezpieczeństwa teleinformatycznego, 
było przystąpienie Banku do Zintegrowanego Rozwiązania Zrzeszeniowego (migracja do nowego 
systemu transakcyjnego wraz aplikacjami pobocznymi). Zmiana ta pozwoliła m.in. na unowocześnienie 
oferowanej Klientom bankowości elektronicznej, jak i wprowadzenie płatności mobilnych takich jak np. 
BLIK, Google Pay, Apple Pay, Portfel SGB,  Garmin Pay i Fitbit Pay. 

W 2019 roku ESBANK Bank Spółdzielczy, zgodnie z przyjętą Strategią Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu obejmującą perspektywę strategiczną lat 2019-2021, realizuje swoją misję  
w poczuciu odpowiedzialności za wpływ podejmowanych decyzji oraz aktywności na społeczeństwo  
i środowisko. Jej główne założenia to: wzrost wiedzy, umiejętności oraz zaangażowania Pracowników 
Banku w rozwój firmy, budowa pozytywnych i trwałych relacji z Klientami Banku, aktywizacja i rozwój 
lokalnych społeczności, podejmowanie i promowanie działań Banku oraz Klientów na rzecz ochrony 
środowiska naturalnego. W 2019 r. jako pierwszym roku realizacji Strategii CSR Bank koncentrował się 
na działaniach promujących wartości spółdzielcze takich jak współpraca i wspieranie potrzebujących.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Duży nacisk w swoich działaniach Bank kładł na działalność z obszaru edukacji finansowej, w 
szczególności – kierowanej do dzieci, młodzieży i seniorów.  
 

Rok 2020 w działalności Banku będzie w naszej ocenie trudnym okresem, co w największym 
stopniu jest wynikiem pandemii koronawirusa i jej skutków gospodarczych, a przede wszystkim 
następujących kolejnych decyzji Rady Polityki Pieniężnej dotyczących obniżki stóp procentowanych do 
rekordowo niskich poziomów.  Bank planuje, iż na koniec 2020 roku osiągnie dodatni wynik finansowy, 
jednak będzie on na niższym od pierwotnie zakładanego poziomu. W związku z zaistniałą sytuacją Bank 
podjął działania zmierzające do ograniczenia spadku wyniku z tytułu odsetek oraz do wzrostu dochodów 
pozaodsetkowych. Ponadto Bank kontynuuje także inne działania pozwalające, pomimo rosnącej 
konkurencji, utrzymać stabilną i ugruntowaną pozycję Banku na lokalnym rynku usług finansowych. 

Przekazując Państwu Raport Roczny dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyliście nasz Bank, oraz 
wyrażamy nadzieję na dalszą efektywną współpracę. 

 
Wskazujemy, że adresatami raportu rocznego za okres od 01.01.2019r.  do 31.12.2019r. są 

obligatariusze obligacji na okaziciela serii ESB0725, które zostały wyemitowane przez ESBANK 
Bank Spółdzielczy, a są rejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 
oznaczone kodem PLESBSR00014 i wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst. 
 

 
 
Zarząd  

            ESBANKU Banku Spółdzielczego 

 

 
1) Prezes Zarządu – Jacek Zacharewicz  

 

 

2) Wiceprezes Zarządu – Tomasz Kotlewski 

  

 

3) Wiceprezes Zarządu – Paweł Braszczyński  

 

 

4) Członek Zarządu – Edyta Półrola- Karska 
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