Absolutorium
Załącznik do protokołu ZP z dnia 21.maja 2021r.
___________________________________________________

Uchwała Nr …
Zebrania Przedstawicieli
Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie
z dnia 21.maja 2021r.
Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie, stosownie do treści
§ 16 ust. 3 pkt 2) ppkt a) Statutu Banku:
- udziela/nie udziela absolutorium członkowi Zarządu Banku w osobie Prezesa Zarządu Zbigniewa
Bodziocha.

W głosowaniu tajnym za powołaną wyżej uchwałą oddano ………, przy …….. głosów przeciw, a zatem
uchwała została podjęta.

_____________________________

_________________________________

Sekretarza Zebrania Przedstawicieli

Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli

Absolutorium
Załącznik do protokołu ZP z dnia 21.maja 2021r.
____________________________________________________

Uchwała Nr …
Zebrania Przedstawicieli
Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie
z dnia 21.maja 2021r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu

Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie, stosownie do treści
§ 16 ust. 3 pkt 2) ppkt a) Statutu Banku:
- udziela/nie udziela absolutorium członkowi Zarządu Banku w osobie Wiceprezesa Zarządu Andrzeja
Grzybka.

W głosowaniu tajnym za powołaną wyżej uchwałą oddano ………, przy …….. głosów przeciw, a zatem
uchwała została podjęta.

_____________________________

_________________________________

Sekretarza Zebrania Przedstawicieli

Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli

Absolutorium
Załącznik do protokołu ZP z dnia 21.maja 2021r.
____________________________________________________

Uchwała Nr …
Zebrania Przedstawicieli
Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie
z dnia 21.maja 2021r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu

Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie, stosownie do treści
§ 16 ust. 3 pkt 2) ppkt a) Statutu Banku:
- udziela/nie udziela absolutorium członkowi Zarządu Banku w osobie Wiceprezesa Zarządu
Kazimierza Góry.

W głosowaniu tajnym za powołaną wyżej uchwałą oddano ………, przy …….. głosów przeciw, a zatem
uchwała została podjęta.

_____________________________

_________________________________

Sekretarza Zebrania Przedstawicieli

Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli

Absolutorium
Załącznik do protokołu ZP z dnia 21.maja 2021r.
____________________________________________________

Uchwała Nr …
Zebrania Przedstawicieli
Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie
z dnia 21.maja 2021r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu

Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie, stosownie do treści
§ 16 ust. 3 pkt 2) ppkt a) Statutu Banku:
- udziela/nie udziela absolutorium członkowi Zarządu Banku w osobie Wiceprezesa Zarządu Józefa
Nasiadki.

W głosowaniu tajnym za powołaną wyżej uchwałą oddano ………, przy …….. głosów przeciw, a zatem
uchwała została podjęta.

_____________________________

_________________________________

Sekretarza Zebrania Przedstawicieli

Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli

Absolutorium
Załącznik do protokołu ZP z dnia 21.maja 2021r.
____________________________________________________

Uchwała Nr …
Zebrania Przedstawicieli
Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie
z dnia 21.maja 2021r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu

Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie, stosownie do treści
§ 16 ust. 3 pkt 2) ppkt a) Statutu Banku:
- udziela/nie udziela absolutorium członkowi Zarządu Banku w osobie Wiceprezesa Zarządu Tomasza
Tutei.

W głosowaniu tajnym za powołaną wyżej uchwałą oddano ………, przy …….. głosów przeciw, a zatem
uchwała została podjęta.

_____________________________

_________________________________

Sekretarza Zebrania Przedstawicieli

Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli

Absolutorium
Załącznik do protokołu ZP z dnia 21.maja 2021r.
____________________________________________________

Uchwała Nr …
Zebrania Przedstawicieli
Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie
z dnia 21.maja 2021r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu

Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie, stosownie do treści
§ 16 ust. 3 pkt 2) ppkt a) Statutu Banku:
- udziela/nie udziela absolutorium członkowi Zarządu Banku w osobie Wiceprezesa Zarządu Ireny
Wiktor.

W głosowaniu tajnym za powołaną wyżej uchwałą oddano ………, przy …….. głosów przeciw, a zatem
uchwała została podjęta.

_____________________________

_________________________________

Sekretarza Zebrania Przedstawicieli

Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli

Absolutorium
Załącznik do protokołu ZP z dnia 21.maja 2021r.
____________________________________________________

Uchwała Nr …
Zebrania Przedstawicieli
Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie
z dnia 21.maja 2021r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu

Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie, stosownie do treści
§ 16 ust. 3 pkt 2) ppkt a) Statutu Banku:
- udziela/nie udziela absolutorium członkowi Zarządu Banku w osobie Wiceprezesa Zarządu Piotra
Wojnarowskiego.

W głosowaniu tajnym za powołaną wyżej uchwałą oddano ………, przy …….. głosów przeciw, a zatem
uchwała została podjęta.

_____________________________

_________________________________

Sekretarza Zebrania Przedstawicieli

Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli

Absolutorium
Załącznik do protokołu ZP z dnia 21.maja 2021r.
____________________________________________________

Uchwała Nr …
Zebrania Przedstawicieli
Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie
z dnia 21.maja 2021r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu

Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie, stosownie do treści
§ 16 ust. 3 pkt 2) ppkt a) Statutu Banku:
- udziela/nie udziela absolutorium członkowi Zarządu Banku w osobie Wiceprezesa Zarządu Artura
Mikołajczyka.

W głosowaniu tajnym za powołaną wyżej uchwałą oddano ………, przy …….. głosów przeciw, a zatem
uchwała została podjęta.

_____________________________

_________________________________

Sekretarza Zebrania Przedstawicieli

Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli

Absolutorium
Załącznik do protokołu ZP z dnia 21.maja 2021r.
____________________________________________________

Uchwała Nr …
Zebrania Przedstawicieli
Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie
z dnia 21.maja 2021r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu

Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie, stosownie do treści
§ 16 ust. 3 pkt 2) ppkt a) Statutu Banku:
- udziela/nie udziela absolutorium członkowi Zarządu Banku w osobie p.o. Prezesa Zarządu Dariusza
Marcjasza.

W głosowaniu tajnym za powołaną wyżej uchwałą oddano ………, przy …….. głosów przeciw, a zatem
uchwała została podjęta.

_____________________________

_________________________________

Sekretarza Zebrania Przedstawicieli

Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli

Załącznik do Uchwały nr ….
Zebrania Przedstawicieli
z dnia 21.05.2021 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Krakowskiego Banku Spółdzielczego z analizy i oceny
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu Banku
z działalności KBS za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.

W oparciu o przedłożoną przez Zarząd Banku dokumentację sprawozdania finansowego
obejmującą:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku,
- pozycje pozabilansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020
roku
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku
- dodatkowe informacje i objaśnienia
oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania, oraz po
spotkaniach z niezależnymi biegłymi rewidentami badającymi sprawozdanie finansowe za rok
2020, a także na podstawie wyjaśnień składanych podczas tych spotkań przez księgowego
Banku i biegłych rewidentów
Komitet Audytu dokonał oceny w/w sprawozdania i stwierdza co następuje:
Badanie sprawozdania zostało przeprowadzone zgodnie z Krajowymi Standardami Badania
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019r. w sprawie krajowych
standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”) a także stosownie
do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
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i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz.U. z 2020r. poz. 1415)
oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu
publicznego („Rozporządzenie UE” – Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str.77 z późn.zm.).
Badanie sprawozdania finansowego Banku za 2020 rok przeprowadził kluczowy biegły
rewident Brunon Ceglarek (nr w rejestrze 9849) partner spółki BILANS BRK Ceglarek
i Partnerzy – Biegli Rewidenci z siedzibą w Raciborzu (firma audytorska nr 3255). W badaniu
nie korzystano z usług ekspertów zewnętrznych lub biegłych rewidentów innej firmy
audytorskiej. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident i firma
audytorska pozostawali niezależni od jednostki zgodnie z przepisami ustawy o biegłych
rewidentach, Rozporządzenia UE oraz zasadami etyki zawodowej przyjętymi uchwałami
Krajowej

Rady Biegłych Rewidentów (stosowne oświadczenia zostały złożone).

Firma

audytorska została wybrana do badania sprawozdań finansowych Banku za lata 2019,
2020 i 2021 uchwałą Rady Nadzorczej Banku nr 119/2019 z dnia 2019-06-28.
Sprawozdania finansowe Banku bada nieprzerwanie począwszy od roku obrotowego
zakończonego w dniu 2017-12-31, to jest przez 4 lata.
Według opinii biegłych rewidentów, z którą to oceną zgadza się Komitet Audytu:
Roczne sprawozdanie finansowe Banku:
- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Banku na dzień 31
grudnia 2020 roku oraz jego wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok
obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy
o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i statutem
Banku.
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2021 r., poz. 217).
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Po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Krakowskiego Banku Spółdzielczego za rok
obrotowy 2020, oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania
finansowego Banku za okres 2020-01-01 do 2020-12-31 wraz ze sprawozdaniem dodatkowym
dla Komitetu Audytu oraz oświadczeniami biegłego rewidenta i podmiotu badającego
o niezależności podstawowe dane przedstawiają się następująco:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sumę bilansową 3.620.264.219,87zł,
- współczynnik wypłacalności na dzień 31 grudnia 2020 roku ustalono w wysokości 16,19%,
-

pozycje pozabilansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazują

zobowiązania warunkowe udzielone w kwocie 164.985.660,93 zł oraz pozycję pozostałe
w kwocie 544.914.253,48 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku
wykazujący zysk netto w wysokości 9.024.372,12 zł,
odnotowano zysk brutto w wysokości 14 140 tys. zł, tj. wyżej od zaplanowanego zysku
brutto o 3 940 tys. zł, to jest o 39%,
− podatek dochodowy wyniósł 5 115

tys. zł, tj. wyżej o 615 tys. zł, 14% więcej od

zaplanowanego,
− zysk netto wyniósł 9 024 tys. zł, tj. wyżej o 3 324 tys. zł, 58%, od planowanego wyniku,
− zobowiązania wobec sektora niefinansowego i budżetowego osiągnęły stan 3 328 099
tys. zł, tj. 101% wartości planowanej,
− należności od sektora niefinansowego i budżetowego osiągnęły wartość 1 299 573 tys.
zł, plan w tym zakresie wykonano w 98%,
− udział kredytów zagrożonych osiągnął poziom 21,2% i był niższy od zaplanowanego
o 0,2%.
Istotny wpływ na wynik finansowy roku 2020 miało wydarzenie jednorazowe, rozwiązanie
części rezerwy na ryzyko ogólne (8 435 tys.zł), a także koszty poniesione w związku ze
zmniejszeniem zatrudnienia (1 669 tys.zł).

3

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020
roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.493.935,18 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 88.202.174,69 zł,

Bank działał pod nazwą Krakowski Bank Spółdzielczy, forma prawna – spółdzielnia,
siedziba Banku znajdowała się w Krakowie przy Rynku Kleparskim 8, 31-150 Kraków. Bank
prowadził działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Krakowski Bank Spółdzielczy od
2002 roku jest bankiem działającym samodzielnie, tj. poza strukturami zrzeszeniowymi.
Na 31.12.2020 r. Bank prowadził działalność za pośrednictwem 30 Oddziałów, 38 Filii
i Punktów Obsługi Klienta. Siedziby tych placówek umiejscowione były w województwach:
małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, opolskim i podkarpackim. Przedmiotem działalności
placówek bankowych były czynności operacyjne określone w Statucie Banku. Na 31.12.2020
r. zespół pracowników stanowił 621 osób (w przeliczeniu na pełne etaty to 605), w tym 485
kobiet, co stanowiło 78% ogółu pracowników. W okresie sprawozdawczym stan
zatrudnienia uległ zmniejszeniu o 60 pracowników.
Wybrane wskaźniki ekonomiczno-finansowe wg stanu na 31.12.2020 r.
Wskaźnik

Stan okresu:
bieżącego

ubiegłego (31.12.2019)

ROA netto

0,26%

-0,22%

ROA brutto

0,41%

-0,15%

ROE netto

4,48%

-3,54%

ROE brutto

7,02%

-2,46%

C/I (narastająco)

78,09%

74,28%

Aktywa na etat w tys. zł

5 983,9

5 030,9
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Wynik netto na etat w tys. zł

14,9

Depozyty na etat w tys. zł

5 479,5

Obligo kredy. na etat w tys. zł

2 289,2

-10,6
4 536,9
2 261,1

Z opinii biegłych wynika, że podczas badania nic nie zwróciło uwagi, co powodowałoby
przekonanie, że Bank nie jest w stanie kontynuować działalności w następnym roku
obrachunkowym. Sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy sporządzone zostało
przy założeniu kontynuowania działalności.

W 2020 r. zachodziły zmiany w składzie Zarządu:
➢ w dniu 16 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza odwołała Prezesa Zarządu Zbigniewa
Bodziocha z Zarządu Banku, odwołała Wiceprezesa Zarządu Kazimierza Górę z Zarządu Banku,
odwołała Wiceprezesa Zarządu Józefa Nasiadkę z Zarządu Banku,
powołała Panią Irenę Wiktor na funkcję Wiceprezes Zarządu Banku,
powołała Pana Piotra Wojnarowskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku;
➢ w dniu 23 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Dariusza Marcjasza na funkcję
Pełniącego Obowiązki Prezesa Zarządu Banku;
➢ w dniu 08 września 2020 roku Rada Nadzorcza: odwołała Wiceprezesa Zarządu Piotra
Wojnarowskiego z Zarządu Banku oraz powołała Pana Artura Mikołajczyka na funkcję
Wiceprezesa Zarządu Banku.
Wobec powyższego w roku obrotowym 2020 następujące osoby pełniły funkcje w Zarządzie
Krakowskiego Banku Spółdzielczego:
1. Pan Zbigniew Bodzioch – Prezes Zarządu – 1.01.2020 – 16.06.2020
2. Pan Kazimierz Góra – Wiceprezes – 1.01.2020 – 16.06.2020
3. Pan Józef Nasiadka – Wiceprezes – 1.01.2020 – 16.06.2020
4. Pan Andrzej Grzybek – Wiceprezes – 1.01.2020 – 31.12.2020 (został odwołany w dniu
28.01. 2021 r.)
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5. Pan Tomasz Tuteja – Wiceprezes – 1.01.2020 – 31.12.2020 (został odwołany w dniu
28.01. 2021 r.)
6. Pan Piotr Wojnarowski – Wiceprezes – 16.06.2020 – 08.09.2020
7. Pani Irena Wiktor - – Wiceprezes – 16.06.2020 – 31.12.2020 i nadal
8. Pan Dariusz Marcjasz p.o. Prezesa – 01.09.2020 – 31.12.2021 i nadal
9. Pan Artur Mikołajczyk – Wiceprezes – 08.09. 2020 – 31.12.2021 i nadal
Zebranie Przedstawicieli w dniu 15 stycznia 2021 roku nie udzieliło absolutorium Prezesowi
Zarządu Panu Zbigniewowi Bodziochowi, oraz Wiceprezesom: Kazimierzowi Górze, Józefowi
Nasiadce, Andrzejowi Grzybkowi, Tomaszowi Tuteji z wykonania przez nich obowiązków
w roku obrotowym 2019. W dniu 2020-09-22 Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku złożył
w Prokuraturze Krajowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art.296
§1 i §3 oraz art.296 §1a Kodeksu karnego przez Zarząd Banku w składzie przed zmianami,
(wyżej wymienione osoby) które

miały

miejsce

począwszy

od

dnia 2020-06-16.

Zawiadomienie było następstwem czynności kontrolnych Rady Nadzorczej Krakowskiego
Banku Spółdzielczego dotyczących niektórych umów kredytowych. U podstaw tych czynności
stały również wyniki kontroli Krakowskiego Banku Spółdzielczego przeprowadzonych przez
Komisję Nadzoru Finansowego. Zawiadomienie zostało złożone zgodnie z upoważnieniem
udzielonym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą na mocy jej uchwały
z dnia 17 września 2020 roku. 15 października 2020 r. zostało wydane postanowienie
o wszczęciu śledztwa przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie w sprawie szeregu przestępstw
na szkodę Krakowskiego Banku Spółdzielczego syg. akt: PO II Ds.46.2020.
Ponadto w toku czynności kontrolnych prowadzonych pod nadzorem Rady Nadzorczej
i Komitetu Audytu wyszły na jaw nowe nieprawidłowości co do których zlecono uzupełnienie
zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłych członków Zarządu Banku.
Nieprawidłowości te zostały szczegółowo opisane w raporcie nr 04/2020 oraz raporcie
nr 02/2021 z zadania audytowego. Wobec powyższego Komitet Audytu ocenia pracę byłych
członków Zarządu negatywnie i rekomenduje Radzie Nadzorczej o złożenie wniosku do
Zebrania Przedstawicieli o nieudzielenie/ absolutorium byłemu Prezesowi Panu Zbigniewowi
Bodziochowi, oraz byłym Wiceprezesom: Panu Kazimierzowi Górze, Panu Józefowi Nasiadce,
Panu Andrzejowi Grzybkowi i Panu Tomaszowi Tuteji.
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W 2020 roku Krakowski Bank Spółdzielczy działał w warunkach niskich stóp procentowych oraz
pandemii. Pandemia koronawirusa COVID-19 ma istotny wpływ na sytuację gospodarczą
w Polsce. Znaczące spowolnienie gospodarcze, jakie nastąpiło w 2020 r. bezpośrednio
przekłada się na sytuację finansową Banku. W tych bardzo trudnych warunkach udało się
zachować ciągłość działania Banku i uzyskać dodatni wynik finansowy. Komitet Audytu biorąc
pod uwagę osiągnięte wyniki finansowe i pozytywną ocenę Zarządu po zmianach rekomenduje
Radzie Nadzorczej pozytywne rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania
Zarządu z działalności Krakowskiego Banku Spółdzielczego za rok 2020 oraz ich zatwierdzenie
przez Zebranie Przedstawicieli. Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej wystąpienie
do Zebrania Przedstawicieli z wnioskiem o udzielenie absolutorium wszystkim wymienionym
członkom Zarządu tj.: byłemu wiceprezesowi Panu Piotrowi Wojnarowskiemu, p.o. prezesa
Panu Dariuszowi Marcjaszowi, wiceprezes Pani Irenie Wiktor oraz wiceprezesowi Panu
Arturowi Mikołajczykowi z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
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