
Informacja wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe  
według stanu na 31.12.2020 r.  
 
1. Bank Spółdzielczy w Wąchocku  z siedzibą w Wąchocku przy ul. Wielkowiejskiej 1 A, wpisany 
do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS-0000122896, NIP-664-1-05-589, REGON-000497472. 
 
2. Bank nie prowadzi działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
Zgodnie ze Statutem Bank może działać na terenie województwa  świętokrzyskiego. 
W 2020 roku prowadził działalność w następujących placówkach: 
Centrala Banku w Wąchocku z siedzibą w Wąchocku przy ul. Wielkowiejskiej 1 A, 
Oddział Banku w Mircu z siedzibą Mirzec Majorat 7, 
Stały Punkt Kasowy w Skarżysku Kościelnym z siedzibą w Skarżysku Kościelnym  ul. Kościelna 1a. 
 

3.  Bank Spółdzielczy zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie a w grudniu 
2015 roku przystąpił do Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. 

 
2. Stopa zwrotu z aktywów netto w 2020 r. wyniosła 0,16% . 

 
3. Bank nie zawierał umowy, o której mowa w art. 141t ust.1 ustawy prawo bankowe.  

 
4. Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli 
wewnętrznej, jak również opis polityki wynagrodzeń został zawarty w ujawnieniu informacji 
dotyczących adekwatności kapitałowej według stanu na 31.12.2020 r. Informacja dostępna jest 
na stronie internetowej Banku.  

 

5. W Banku nie powołano komitetu do spraw wynagrodzeń, gdyż Bank Spółdzielczy w Wąchocku  
nie jest bankiem istotnym systemowo w rozumieniu przepisów ustawy Prawo bankowe (art.4 
pkt.35 ustawy).  

 
6. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wąchocku posiadają 
kompetencje zawodowe wynikające z odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów zawodowych, 
doświadczenia nabytego w toku sprawowania określonych funkcji lub zajmowania stanowisk 
oraz umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonej im funkcji.  
Rada Nadzorcza dokonała oceny pracy Zarządu oraz odpowiedniości jego członków do pełnienia 
powierzonych funkcji na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza pozytywnie 
oceniła odpowiedniość, kwalifikacje i reputację wszystkich członków Zarządu Banku oraz 
dokonała pozytywnej oceny Zarządu jako organu kolegialnego. Ponadto Zebranie Przedstawicieli 
w dniu 25 czerwca 2021 r. pozytywnie oceniając działalność Zarządu  udzieliło absolutorium 
wszystkim członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 r.  
Ocena członków Rady Nadzorczej została przeprowadzana na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 25 
czerwca 2021 r. Powołana przez Zebranie Przedstawicieli Komisja Skrutacyjna pozytywnie 
oceniła kwalifikacje i reputację poszczególnych członków Rady Nadzorczej, jak również 
pozytywnie oceniła działalność Rady Nadzorczej Jako organu kolegialnego. Zebranie 
Przedstawicieli zatwierdziło sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 r.  
Bank zapewnia środki niezbędne do przygotowania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku 
do pełnienia przez nich powierzonych im funkcji, w tym zapewnia środki niezbędne do 
uczestnictwa w szkoleniach.          
                                                                                              Zarząd Banku Spółdzielczego  w Wąchocku 


